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1. A kutatási téma bemutatása 

1.1. A kutatási téma időszerűsége 

A napjainkban Európában végbemenő gazdasági, társadalmi változások: az európai 
integráció, a globalizáció, továbbá az információs és kommunikációs (I+K) technológiák 
rohamos fejlődése egy „új gazdaság” (new economy) kialakulását, a piaci környezet 
megváltozását eredményezik. 

A megváltozott piaci környezetben a vállalatok a hangsúlyt az igényekre adott 
megfelelő válaszokra helyezik, és egyre inkább felismerik, hogy a teljes értékteremtő lánc 
mentén a folyamatok újjászervezésével, a logisztika és az informatika előtérbe 
helyezésével növelhetik versenyképességüket, fokozhatják rugalmasságukat, és 
csökkenthetik költségeiket. 

Bár a logisztikai fejlesztések egyik fő célkitűzése általában a raktári készletek 
csökkentése, napjainkra nyilvánvalóvá vált, hogy az alapanyag-beszállítóktól a 
végfogyasztókig terjedő teljes értékteremtő/logisztikai láncban továbbra is szükség van 
raktárakra. A raktáraknak azonban számos új követelménynek, kihívásnak kell 
megfelelniük ahhoz, hogy a jövőben hatékonyan be tudják tölteni megváltozott szerepüket. 

A raktárak a logisztikai (ellátási/elosztási) láncok fontos csomópontjai. 
Meghatározott árukészletek tárolásával lehetővé teszik a termelés, a szállítás, az értékesítés 
és a felhasználás időbeni üteme közötti eltérések kiegyenlítését, a források és nyelők 
közötti anyagáramlási folyamatok zökkenőmentes lebonyolítását, a kockázatok 
minimalizálását. 

A raktárak alapvető feladata a készletezés, de ezt a legtöbb raktárban egy sor egyéb 
logisztikai szolgáltatási funkcióval (pl. csomagolás, árazás, címkézés, zárjeggyel való 
ellátás) egészítik ki. A raktárak működtetésekor a fő célkitűzés továbbra is annak 
biztosítása, hogy valamennyi szükséges árufajta a megfelelő időpontban, a megfelelő 
mennyiségben és minőségben rendelkezésre álljon. Ezt azonban minél kisebb 
készletmennyiségek tárolásával, minél kisebb költségráfordítások mellett kell megoldani. 
Ugyanakkor törekedni kell a raktározás szolgáltatási színvonalának növelésére is: 

• a szállítási (megrendelés átfutási) idők csökkentésére: a vevő a megrendelés 
feladása után a lehető legrövidebb időn belül kapja meg a megrendelt árukat; 

• a megrendelés teljesítés pontosságára, megbízhatóságának növelésére: a vevő a 
megrendelt árukat és ezeket a megrendelt mennyiségben kapja meg; 

• a szállítóképesség (a szállítási készség) növelésére: a vevő által megrendelt áru 
álljon rendelkezésre; 

• a rugalmasság növelésére: változó áruválaszték és komissiózási igény esetén is 
tartható legyen a komissiózási teljesítmény; 

• a raktári szolgáltatások minőségének növelésére, a hibahányad csökkentésére. 
 
Annak érdekében, hogy a raktárak a készletek és a költségek következetes 

csökkentése mellett a szolgáltatási színvonallal szemben megnőtt elvárásoknak is meg 
tudjanak felelni, jól felépített, átlátható raktári munkafolyamatokra, és a feladatok 
végrehajtása során nagyfokú fegyelmezettségre és pontosságra van szükség. Az esetek 
többségében ez csak számítógépes raktárirányítási rendszer (Warehouse Management 
System, WMS) alkalmazásával valósítható meg. 
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A készletek csökkentésére való általános törekvés következménye, hogy a vevők 
egyre gyakrabban, mind kisebb mennyiségeket rendelnek a növekvő áruválasztékból, ezért 
a raktárak működésében egyre fontosabb szerepe van a komissiózási 
munkafolyamatoknak, amelyekre eddig csak viszonylag kevés figyelmet fordítottak. 

A komissiózás az áruk előre megadott megrendelések szerinti kigyűjtését és 
összeválogatását megvalósító folyamat, amely a megrendelés átvételével kezdődik, és a 
kigyűjtött áruk rendelésenkénti tételes összeállításával fejeződik be. A komissiózás mind a 
mai napig az egyik leginkább élőmunkaigényes raktári feladat. Az emberi kéz, mint 
megfogó „szerkezet” ugyanis még napjainkban is csak nehezen váltható ki, és az árukivétel 
gépesítése, automatizálása még ma is csak ritkán (viszonylag nagy komissiózási 
teljesítmény-igény és homogén kivételi egységek esetén) oldható meg gazdaságosan. A 
komissiózás költségei ezért akár a raktárak üzemeltetési költségeinek a felét is kitehetik, 
így az ezen a téren elért bármely fejlődés jelentős költségcsökkenést eredményezhet. 

Ugyanakkor a komissiózási tevékenységek minősége, a komissiózó rendszer 
teljesítőképessége nagymértékben befolyásolja a vevőkiszolgálás színvonalát. Ezért a 
komissiózási folyamatok optimalizálásával jelentős mértékben csökkenthetők a raktárak 
üzemeltetési költségei (különösen a bérköltségek tekintetében), továbbá a raktári 
megrendelések gyors és rugalmas kielégítésével növelhető a raktári vevőkiszolgálás 
színvonala. 

A raktári komissiózó rendszerek feladata a raktárirányítási rendszer által összeállított 
belső rendelések – komissió listák – kigyűjtése. A legtöbb esetben a komissiózási helyek 
sorrendje a komissió listán határozza meg a komissiózási útvonalat, amelyet követve kell a 
listán szereplő adott számú tételt kigyűjteni. A raktárak üzemeltetési költségeinek akár 45-
55%-át is kitehetik a komissiózás költségei, és a komissiózási idő felét is elérheti a 
menetidők nagysága [176]. A menetidők csökkentése tehát jelentős 
költségmegtakarításokat eredményezhet, ezért minden egyes komissió lista esetében az 
egyik legfontosabb feladat a kigyűjtés során megteendő úthossz minimalizálása. 

A profitorientált tevékenységek, így a raktározás területén is megjelent az igény a 
munkaerő rugalmasabb felhasználására. A rendelkezésre álló emberi erőforrásokat 
folyamatosan átcsoportosítják a nap folyamán, attól függően, hogy melyik tevékenység 
végrehajtásához van szükség erőforrás többletre. Amennyiben a raktárban rendelkezésre 
álló kapacitás nem elégséges, akkor ideiglenes, külső munkaerőt célszerű foglalkoztatni. 
Így csökkenthető a raktári munkaerő állandó létszáma, és ennek hatására csökkenni fognak 
a munkaerő költségek is. Ennek megvalósításához azonban a különböző raktározási 
folyamatok – mint például a komissiózás – területén hatékony kapacitástervező eljárásokat 
kell kidolgozni, amelyek megbízható információt szolgáltatnak az egyes raktári 
tevékenységek végrehajtásához szükséges emberi és más erőforrások mennyiségére 
vonatkozóan. 

 

1.2. A kutatás célkitűzései és módszerei 

Jelenleg többnyire statikus adatok, a komissiózási feladatok átlagjellemzői alapján 
történik a komissiózási munkafolyamatok (pl. a komissiózási útvonalak kijelölése, a 
tárolóhelyek felkeresési sorrendjének meghatározása) tervezése, szervezése és irányítása. 

A naponta változó feladatok miatt ez szűk keresztmetszetekhez, a szolgáltatási 
színvonal csökkenéséhez, esetenként pedig kihasználatlan erőforrásokhoz, 
többletköltségekhez vezet. 
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Célom ezért az, hogy a naponta változó komissiózási feladatok megoldásához 
dolgozzak ki – a számítógépes szimuláció nyújtotta lehetőségek és az optimalizálási 
problémák megoldására szolgáló legújabb módszerek felhasználásával – a gyakorlatban is 
alkalmazható, a számítógépes raktárirányítási rendszerekhez (WMS) is illeszthető, saját 
fejlesztésű optimalizáló algoritmusokat. 

Kutatásaim célkitűzései részletesebben: 
• a raktári komissiózással kapcsolatos döntések, és a különböző tervezési, irányítási 

szinteken végrehajtandó feladatok feltárása; 
• a komissiózási stratégiák részletes elemzése, különös tekintettel a helyfelkeresési 

eljárásokra; 
• a több (egymásnak ellentmondó) szempontot is figyelembe vevő 

(többkritériumos) optimalizálás problémájának és megoldási lehetőségeinek 
vizsgálata; 

• olyan algoritmus kidolgozása, amellyel megállapítható az egyes komissióhelyek 
felkeresésének optimális sorrendje, a megtett út hosszának minimalizálása, 
valamint az út minimalizálása mellett, további szempontok figyelembevételével; 

• olyan eljárás kifejlesztése, amellyel meghatározható az egyes komissió listák 
optimális végrehajtásának sorrendje, figyelembe véve a határidők betartását, az 
erőforrások minél jobb kihasználását és a felmerülő költségek csökkentését; 

• a vizsgálataimhoz egy olyan modell és kísérleti eszköz megalkotása, amely 
lehetővé teszi az egyes komissió listák kigyűjtési folyamatának, valamint a 
komissiózási tevékenységek végrehajtásának elemzését. A számítógépes 
környezetben felépített modellel szemben alapvető elvárás, hogy megfelelő 
kapcsolódó felülettel rendelkezzen a külső (saját fejlesztésű) algoritmizált 
metódusok alkalmazásához. 

 
A komissiózási útvonalak megállapítása a raktárakban az utazóügynök probléma 

(Traveling Salesman Problem, TSP) egyik speciális esete, amely az NP-bonyolultsági 
osztályba tartozik [176]. A tudóstársadalom által elfogadott nézet, hogy az NP-teljes 
problémák nem polinomikusak, pontos és gyors megoldásuk szinte reménytelenül nehéz 
feladat, ezért a legtöbb esetben a legcélravezetőbb, megfelelő közelítő algoritmust találni, 
vagy kidolgozni [33]. A kutatók és a mérnökök az NP-teljes problémák megoldására 
általában heurisztikus technikákat alkalmaznak, annak érdekében, hogy elfogadható időn 
belül határozzanak meg optimum-közeli megoldásokat. 

Az általános heurisztikus megközelítések csoportjába tartozó genetikus 
algoritmusokat, sokoldalúságuk és hatékonyságuk miatt, egyre több kombinatorikai 
optimalizálási probléma – mint például a TSP – megoldására alkalmazzák [79], [120], 
[121], [135], [173]. A genetikus algoritmusok előnye, hogy más, az adott problémára 
kidolgozott eljárásokkal könnyen kombinálhatók, és így hatékonyságuk tovább növelhető. 

A genetikus algoritmusok másik tulajdonsága, hogy különösen alkalmasak a 
többkritériumos optimalizálási problémák megoldására (multi-objective evolutionary 
algorithm, MOEA), mert egy iterációs lépésen belül a lehetséges megoldások egy 
halmazán (populáció) működnek. Ez lehetővé teszi, hogy a Pareto optimális halmaz több 
elemét is egy lépésen belül megtalálják, ellentétben a hagyományos matematikai 
programozási technikákkal, ahol külön futtatások egész sorozatát kell ehhez végrehajtani. 



5 

Az eddigi optimalizálási technikákat, vagy a nagy terekben történő keresésre, vagy a 
többkritériumos döntéshozatalra fejlesztették ki. A genetikus algoritmusok azért is nagyon 
vonzóak a kutatók számára, mert mindkét feladat megoldására egyaránt alkalmasak. 

A fentiekben ismertetett okok miatt választottam a genetikus algoritmust, mint 
megoldási módszert az egyes komissióhelyek felkeresésének optimális sorrendjének, és az 
egyes komissió listák optimális végrehajtási sorrendjének megállapítására. 

A legtöbb valós logisztikai rendszer (pl. raktári komissiózás) esetében lehetetlen egy 
döntés eredményét előre látni, összetettsége és bonyolultsága miatt. A szimuláció területén 
napjainkban végbement fejlődés már lehetővé teszi a pontos és élethű szimulációs 
modellek készítését viszonylag rövid idő alatt. A szimuláció segítségével a valós rendszer 
egy olyan virtuális másolata készíthető el, amely - a valós rendszert alkotó részelemek 
viselkedése és megfigyeléseink, méréseink alapján - közvetlenül vizsgálhatóvá teszi a 
vizsgált rendszer minden modellezett tulajdonságát. Egy jól felépített és ellenőrzött 
szimulációs modell segítségével, az objektív és alapos döntéshozatal érdekében, az ún. ’mi 
lenne ha’ típusú kérdések egész sorozata vizsgálható meg. Ezért a szimulációs módszert 
választottam az optimalizálás során a célfüggvény-értékek meghatározására. 

 

2. Szakirodalmi áttekintés 

A kutatást végigkísérte a témához kapcsolódó kutatások, tudományos publikációk 
folyamatos feldolgozása. A szakirodalom feltárásának célja – a kapcsolódó ismeretek 
megszerzése mellett – a kutatási területen végzett eddigi külföldi és hazai kutatások 
eredményeinek értékelése, megismerése volt. A munka súlypontja a komissiózási 
tevékenységek elemzésére alkalmas szimulációs modell elkészítése és optimalizáló 
algoritmusok kidolgozása a komissióhelyek felkeresési és a komissió listák végrehajtási 
sorrendjének meghatározására több optimalizálási kritérium figyelembevételével. Ezért a 
szakirodalmi áttekintésen belül külön tárgyalom a raktári komissiózással, valamint a 
szimulációval és az optimalizáló módszerekkel foglalkozó publikációkat. 

A szakirodalmi feldolgozás során összesen 69 könyvet, doktori értekezést, 
diplomamunkát, szakkatalógust és kutatási jelentést, illetve 88 folyóiratcikket és 
71 konferencia előadást és elektronikus közleményt tekintettem át. 

 
Raktári komissiózás. Az 1970-es években GUDEHUS [91], [92], [93] foglalkozott 

először a raktározási és komissiózási folyamatok és rendszerek tervezésével és 
irányításával, mint új kutatási területtel. GUDEHUS munkáiban tárgyalja a komissiózás 
technikai és szervezési megoldásait, rendszerezi a komissiózási tevékenységeket és 
eljárásokat. Továbbá mutatószám rendszert dolgozott ki a komissiózási rendszerek 
jellemzésére és összehasonlítására, és részletes kutatásokat végzett az alábbi területeken: 

• a komissiózó munkahelyek ergonómiai szempontok szerinti kialakítása; 
• a komissiózás időszükségletének becslése; 
• a komissiózási teljesítmények meghatározása; 
• a leadóhely pozíciójának és a keresztfolyosók számának hatása az 

időszükségletekre; 
• a komissiózó rendszerek működési stratégiái; 
• a különböző helyfelkeresési stratégiák összehasonlítása. 
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GUDEHUS munkái mellett a [74], [188], [206], [211] és [213] publikációk adnak 
áttekintést az iparban, a kereskedelemben és egyéb területeken alkalmazott komissiózási 
rendszerekről. A [181], [184], [185], [186] publikációk a komissiózási tevékenységek 
szerepét és fejlesztési lehetőségeit vizsgálják a raktári rendszerekben. A komissiózási 
rendszerek teljesítményét és tervezését tárgyalják a következő publikációk: [18], [19], [21], 
[25], [28], [85], [102], [111], [145], [146], [148], [152], [161], [163], [219], [221], [225]. A 
komissiózási tevékenységek időszükségletének meghatározásával foglalkoznak a [20] és 
[110] publikációk. A komissiózás technikai megoldásait és az alkalmazható eszközöket 
ismertetik részletesen a következő publikációk: [75], [82], [94] és [155]. A komissiózásban 
alkalmazott legújabb műszaki, illetve információs- és kommunikációs technológiákat a 
[94], [101], [112], [140], [141], [154], [165] és [187] folyóiratcikkek mutatják be. 

LOLLING [142] a Dortmundi Egyetemen végzett laborkísérletek és gyakorlati 
felmérések alapján készített tanulmányt a komissiózási hibákról. Felmérések alapján 
megállapítható, hogy a bizonylat nélküli komissiózásnak azt a gyakran emlegetett előnyét, 
hogy alacsonyabb a hibák aránya, mint a komissió lista alapján történő rendszerekben, a 
gyakorlat nem mindig igazolja. A bizonylatnélküli technikákon belül, a beszédfelismerésen 
alapuló komissiózás (Pick by Voice) gyakorlatban történő felhasználásának eredményei 
azonban sokat ígérők és várható, hogy a magas beruházási költségek ellenére, ez a rendszer 
a jövőben el fog terjedni. 

A rendelések összeállításának egyik újabban alkalmazott módja az ún. crossdocking 
eljárás, amelynek lényege, hogy egy rövid időperióduson belül (1 nap) a raktárba 
beszállított összes áru a periódus végére elhagyja az elosztó központot. Ezt a módszert 
általában gyorsan forgó, illetve romlandó áruk esetében alkalmazzák a kiskereskedelmi 
elosztóláncokban. A crossdocking központok tervezési és szervezési kérdéseivel 
BARTHOLDI [12], [13], DONALDSON [63], GUE [95], [96], [97] és SCHAFFER [182] 
foglalkoztak. 

TEN HOMPEL és SCHMIDT [201] összefoglaló jellegű munkájukban rendszerezik a 
raktári folyamatokat és funkciókat, és az ezekhez kapcsolódó raktárirányítási rendszerek 
feladatait. Feltárják, hogy a raktárirányítási rendszerek hol és hogyan kapcsolódnak más 
irányító rendszerekhez. Bemutatják, a raktári és komissiózási folyamatok számítógépes 
irányításának főbb lépéseit. Rövid áttekintést adnak a raktári folyamatok szervezése során 
alkalmazott stratégiákról és a lehetséges optimalizáló eljárásokról, valamint a raktári 
folyamatok végrehajtása során alkalmazható anyagmozgatási, automatizálási és azonosítási 
technikákról. 

FRAZELLE [76], [77], VAN DEN BERG [206], valamint a [124], és [131] publikációk a 
komissiózási folyamatok során alkalmazható működési stratégiákat mutatják be. 

Mielőtt az árukat a raktárból kigyűjtenék, azokat be kell szállítani és tárolni kell a 
raktárban. A helyfoglalási stratégiák határozzák meg, hogy az adott árut a raktáron belül, 
hol tárolják, aminek jelentős kihatása van a későbbi kigyűjtési folyamatra. Ezen a területen 
a kutatások közül kiemelkedő CARON, MARCHET és PEREGO [24], [25], HACKMAN és 
ROSENBLATT [98], HESKETT [104], valamint JARVIS és MCDOWELL [115] munkássága. 
További kutatási eredmények találhatók a [22], [136], [137] és [156] folyóiratcikkekben. 

A komissiózásban alkalmazott rendelésösszefogási (batching) stratégiák célja a 
várható kigyűjtési idők csökkentése és a rendszer teljesítményének növelése. A 
hatékonyság növelése azonban az egyes rendelések átfutási idejének növekedéséhez 
vezethet. A publikációk több heurisztikus eljárást is ismertetnek, amelyek többsége egy 
rendelést választ ki kiindulásként, és ezt bővíti további rendelésekkel, amíg a komissiózó 
eszköz kapacitása meg nem telik. 
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ARMSTRONG et al. [7] egy olyan modellt ismertet, amelyben az összefogott 
rendelések száma előre meghatározott. EL SAYED [65] négy különböző algoritmust 
ismertet a rendelések összefogására a magasraktári rendszerekben. Az elemzések azt 
bizonyították, hogy az eredmények a gépek kapacitásától és a rendelések szerkezetétől 
függnek elsősorban. EL SAYED és STERN [66] megvizsgálták a rendelésösszefogás 
lehetséges változatait, és ezek hatékonyságát a minimális úthossz függvényében. Összesen 
két tucat eljárást vizsgáltak meg, de egyik sem emelkedett ki jelentősen a többi közül az 
eredmények tekintetében. EL SAYED és UNAL [67] olyan heurisztikus eljárásokat 
fejlesztettek ki, amelyekkel csökkenthetők az átfutási idők. EL SAYED et al. [68] olyan 
módszert dolgoztak ki, amely minimalizálja a határidőktől történő eltéréseket. PAN és LIU 
[160] az egy raktári folyosóban, DE KOSTER et al. [60] és ROSENWEIN [177] a több 
folyosóban történő komissiózás esetére kidolgozott rendelésösszefogási heurisztikákról ad 
összefoglalást és összehasonlítást. GIBSON és SHARP [83], és HWANG et al. [109] a 
magasraktári felrakógépekről kézzel történő komissiózás esetében alkalmazható 
rendelésösszefogási stratégiákat vizsgálták. 

A helyfelkeresési stratégiák (routing) alkalmazásával nyílik az egyik legnagyobb 
erőforrás- és időmegtakarítási lehetőség a komissiózási rendszerek esetében. A probléma 
alapvetően az, hogy a komissiózó dolgozó milyen sorrendben keresse fel az összes 
kigyűjtési helyet a lehető legrövidebb út / idő alatt. RATLIFF és ROSENTHAL [170] a 
változók számával lineáris futási idejű algoritmust dolgoztak ki a keresztfolyosó nélküli 
raktárakra. DE KOSTER és VAN DE POORT [59] a RATLIFF és ROSENTHAL [170] által 
megalkotott algoritmust terjesztik ki különböző komissiózási esetekre. A gyakorlatban a 
felkeresés sorrendjének megállapítására heurisztikus módszereket alkalmaznak. HALL [99] 
a keresztfolyosó nélküli raktárakban leggyakrabban használt heurisztikus eljárásokat és az 
optimális megoldást nyújtó módszereket mutatja be, valamint közelítő becslést ad a 
heurisztikus módszerekkel elérhető kigyűjtési idő várható értékére. 

A több tárolótéri blokkból álló raktárakban alkalmazott heurisztikus eljárásokról 
ROODBERGEN és DE KOSTER közöltek tanulmányt [175]. VAUGHAN és PETERSEN [210] 
dinamikus programozási elemeket tartalmazó algoritmust dolgoztak ki a több blokkból álló 
raktárakra. ROODBERGEN [176] disszertációjában az eddigi heurisztikus eljárások mellett 
két új módszert is létrehozott, és egy olyan esettanulmányt közöl, amelyben a menetidők 
akár 34%-kal is csökkenthetők voltak, a komissiózók hatékonyabb irányításával. Az eddig 
ismertetett publikációk mindegyike feltételezte, hogy a folyosók elég keskenyek ahhoz, 
hogy a komissiózó a folyosó mindkét oldaláról tud kigyűjtést végezni a komissiózó eszköz 
pozíciójának megváltoztatása nélkül. GOETSCHALKX és RATLIFF [84] a széles folyosókban 
történő komissiózásra dolgoztak ki egy optimális megoldást nyújtó eljárást. 

 
Hazánkban a ME Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszékén és a BME 

Közlekedésüzemi Tanszéken már az 1970-es évek vége óta végeznek a raktári 
komissiózási munkafolyamatok szervezésére és tervezésére irányuló kutatásokat. 

CSELÉNYI és KOVÁCS [34], [35], illetve CSELÉNYI, BÁNYAI és KLÁTYIK [40] a 
gördíthető állványos raktári tárolás változatait és alkalmazási lehetőségeit vizsgálták, 
valamint kidolgoztak egy genetikus algoritmust a gördíthető állványos raktári komissiózás 
folyamatának optimalizálására. CSELÉNYI és HAJDÚ [43] a körforgó állványos tárolás 
esetén alkalmazható komissiózási stratégiákat hasonlították össze. 

CSELÉNYI a [45] és [46] publikációkban a bizonylatnélküli raktározás számítógépes 
irányításának stratégiai kérdéseit, a [38] és [39] publikációkban az automatizált raktározási 
rendszerek ki- és betárolási folyamatainak irányítási stratégiáit és az ezekkel kapcsolatos 
kérdéseket tárgyalja. 
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CSELÉNYI és KOLLÁNYI [42] a logisztikai rendszerek modellezésének és 
optimalizálásának elméleti és gyakorlati lehetőségeit tekintik át. CSELÉNYI és BÁNYAI [44] 
a mobil robotos rendszerek tervezési lépéseit mutatja be, CSELÉNYI, BÁNYAI és VERNYIK 
[36] pedig a mobil robotos rendszerekkel történő komissiózás során alkalmazható 
irányítási stratégiákat ismertetik. 

CSELÉNYI, KOVÁCS és SMID [37] egy irányítási algoritmust ismertetnek a portál 
robotokkal történő inhomogén rakományképzésre, SMID és CSELÉNYI [190], [191] a 
portálrobotos egységrakományképzés szimulációs vizsgálatának tervezését és szimulálását 
mutatják be. CSELÉNYI és SMID [41] a portálrobotos egységrakományképzés lehetséges 
változatait hasonlítja össze szimulációs vizsgálat segítségével. 

 
TARNAI eljárást dolgozott ki a tárolótéren belüli komissiózás időszükségletének és a 

komissiózási rendszerek teljesítőképességének meghatározására az MTM módszer 
harmadik fokozata alapján kifejlesztett AIM időtáblázatok felhasználásával [195], valamint 
a célszerű rendelésfeldolgozási módszer megválasztására [196], és részletesen tárgyalja a 
magasraktári tárolótérben végzett komissiózás során alkalmazható felkeresési stratégiákat 
[197]. FELFÖLDI, MOLNÁR és TARNAI [71], [200] a komissiózás műszaki megoldásait, a 
rendelésfeldolgozási módokat, a komissiózás szervezési megoldásait, a komissióraktárak 
kialakítási lehetőségeit és a komissiózónák kialakítási lehetőségeit tekintik át. 

PREZENSZKI [167], [168] összefoglalást ad a komissiózás részfolyamatairól, a 
komissiózás módjairól és eszközeiről. A [198] és [199] publikációkban TARNAI a 
raktározásban az új évezredben megfigyelhető trendeket mutatja be, különös tekintettel a 
raktári komissiózási rendszerek fejlesztésére. TOKODI [203] és BINÓ [15] a raktári és 
komissiózási folyamatok tervezésére, szervezésére és irányítására kidolgozott 
módszereknek az SAP R/3 raktárirányítási moduljába történő integrálásának kérdéseit 
tárgyalja. 

A BME Közlekedésüzemi Tanszékén folyó kutatató munkába 2002-ben 
kapcsolódtam be, kutatási eredményeimet hazai és nemzetközi folyóiratcikkekben és 
konferencia előadások keretében publikáltam: [229], [230], [231], [232], [233], [234], 
[235], [236], [237], [238], [239]. 
 

Szimulációs technikák. A VDI RICHTLINIE 3633 [212] a szimulációs modellt a 
következőképpen definiálja: „egy dinamikus rendszer olyan leképezése egy modellbe, 
melyen kísérleteket hajthatunk végre, annak érdekében, hogy olyan ismereteket 
szerezzünk, melyek a valóságra is vonatkoztathatóak”. 

Ez a definíció általános természetű és további részletezése szükséges. A vizsgált 
rendszer lehet egy már létező, egy tervezett vagy csak „papíron létező” rendszer. Minden 
rendszert a rendszer érvényességi határai, a be- és kimeneti paraméterek, a rendszer belső 
felépítése és a folyamatok állapotjellemzői és állapotváltozásai közötti összefüggések 
jellemeznek. 

SCHNITTGER és ZUMKELLER [183] elméleti jellegű munkájukban átfogó leírást 
adnak: a rendszerek elemzéséről; a modellek jellemzéséről; a modellkészítés lépéseiről; a 
szimuláció metodikájáról; a matematikai modellekről; a számítógépes modellekről; a 
véletlen szám generátorokról; a szimulációs kísérletek előkészítéséről és végrehajtásáról; 
az eredmények megjelenítéséről, értelmezéséről és elemzéséről; a modellek különböző 
technológiai rendszerekben történő alkalmazásáról. CHUNG [30] kézikönyve a szimulációs 
modellek megalkotásának és alkalmazásának lépéseit a gyakorlati oldalról közelíti meg. 
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Részletesen tárgyalja a modellek alkalmazása, és a kísérletek elvégzése előtti két 
legfontosabb műveletet, a modellek verifikálását és validálását. A verifikálás folyamatát 
tekinthetjük úgy is, mint a szimulációs modell megfelelő módon történő felépítését. A 
verifikálás folyamata akkor mondható befejezetnek, ha a modell a rendszerleírás során 
definiált összes elemet tartalmazza, és hiba, vagy hibaüzenet nélkül fut. A felhasználó az 
alábbi technikákat alkalmazhatja a hibák feltárására: 

• animáció; 
• a modell lépésről lépésre történő futtatása; 
• adatok futásidejű megjelenítése; 
• adatok külön fájlba történő kiírása. 
 
A validálást pedig tekinthetjük a helyes modell felépítési folyamatának, azaz annak 

vizsgálatának, hogy a modell a valóságot írja-e le a megkövetelt konfidencia szinten. A 
validálás során ellenőrizni kell, hogy a modellalkotás folyamán végrehajtott 
egyszerűsítések, elhanyagolások, összevonások és elvonatkoztatások, valamint a felmerült 
korlátok nem akadályozzák-e a modellt a kívánt konfidencia szint elérésében. 

INGALLS [113] és KELTON [128] eljárásokat mutatnak be a szimulációs futtatások 
megtervezésére és a kapott eredmények helyes értelmezésére, valamint olyan statisztikai 
módszereket írnak le, amelyek segítségével az eredmények összehasonlíthatók, 
érzékenységvizsgálatok végezhetők el, illetve csökkenthető az értékek szórásának mértéke. 

A kutatásaim egyik célja egy olyan szimulációs modell felépítése volt, amely 
alkalmas a raktári komissiózási folyamatok vizsgálatára, ezért a logisztikai rendszerek 
([180], [220]), és különösképpen a raktári rendszerek modellezését és szimulációját 
tárgyaló cikkek nyújtottak fontos ismereteket ([3], [90], [131], [139], [162], [164], [174], 
[180], [193]). 

A vizsgált komissiózási eljárás (lásd 3.2.9. fejezet) során emberek haladnak a raktár 
folyosóiban, és gyűjtik össze a kiválasztott árukat a komissiózó helyekről. EHRHARDT, 
HERPER és GEBHARDT [64], illetve FREUDENBERG és HERPER [80], [81] rámutatnak arra a 
tényre, hogy a logisztikai rendszerekben, az egyre nagyobb fokú automatizáltság ellenére 
az ember, mint erőforrás továbbra is fontos szerepet tölt be. A szimulációs eszközök 
azonban egyáltalán nem, vagy csak időbeli átlagértékekkel veszik figyelembe az emberi 
tevékenységeket. A szerzők olyan ember központú modellezési technikát dolgoztak ki, 
amelynek három fő alkotó eleme az ember, az idő és az emberi erőforrás menedzsment. 
Annak érdekében, hogy az emberi tevékenységek modellezhetők legyenek, információval 
kell rendelkezni a munkakörnyezetről, az elvégzendő feladatokról és az ergonómiai 
jellemzőkről. A gépekkel ellentétben, az ember által végzett tevékenységek jellemzői – 
mint például a ciklusidő – időben jelentősen változhatnak. A szerzők osztályozták az 
emberi munkavégzést befolyásoló terhelési tényezőket (stress factor), és megvizsgálták 
ezek hatásait. Olyan szimulációs eljárást dolgoztak ki, amely a modellben lévő emberek 
leterheltségét folyamatosan figyeli és ennek függvényében meghatározott paramétereket 
(pl. következő szünet időpontja) dinamikusan megváltoztat. 

 
Az értekezésben bemutatott szimulációs modellt a hollandiai Incontrol cég által 

forgalmazott Enterprise Dynamics (korábban Taylor ED) szimulációs program 
alkalmazásával készítettem el. A program jellemzőit, logikai felépítését és használatát a 
[69], [158] és [162] publikációk ismertetik. 
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Optimalizálás. A logisztikai rendszerekben az optimalizálási feladatot gyakorlatilag 
minden esetben az jelenti, hogy egy adott probléma megoldására számba vehető lehetséges 
megoldási alternatívák közül ki kell választani azt a megoldást, amely egy adott 
feltételrendszer mellett, egy adott célnak a legjobban megfelel. A lehetséges megoldások 
halmazát keresési térnek (search space) nevezzük. Az optimalizálási feladatokban a 
célfüggvény (objective function) testesíti meg az optimalizálás során elérni kívánt cél. Az 
esetek többségében a cél az adott függvény minimumának, (vagy maximumának) a 
megkeresése [234]. Az optimalizálási problémák megoldására szolgáló módszerek 
osztályozását, és részletes leírását DERHÁN [61], DE SCHRIJVER [62] és KRUG et al. [133] 
közli. 

BLUM és ROLI [16] az optimalizálási problémák egy különleges típusát elemzi, 
amikor a keresési tér véges, vagy megszámlálhatóan végtelen sok eleméből keressük a 
megoldást. A megoldás lehet egy egész szám, egy számhalmaz, egy permutáció, vagy egy 
gráf. Az optimalizálási problémáknak ezt a csoportját kombinatorikai optimalizálásnak 
(Combinatorial Optimization, CO) nevezi a szakirodalom. A kombinatorikai optimalizálás 
körébe tartozik – a komissiózási munkafolyamatok tervezésénél és irányításánál felmerülő 
– utazó ügynök (TSP) és feladat-ütemezési (scheduling) probléma is [189]. 

A napjainkban klasszikusnak nevezett optimalizáló módszerek matematikai alapjait 
NEWTON, EULER, LAGRANGE és BERNOULLI dolgozták ki még a XVIII. században. 
A második világháború óta – az operációkutatás (Operation Research, OR) létrejöttével – 
egyre nagyobb az érdeklődés az olyan módszerek iránt, melyek a klasszikus módszerekkel 
nem megoldható problémákkal foglalkoznak. A bonyolult számításokat igénylő 
optimalizálási problémák megoldása csak a 20. század közepén megjelent nagysebességű 
digitális számítógépek segítségével vált lehetővé [61]. 

Az 1950-es és 60-as években több szakember is tanulmányozta, hogy az evolúció 
problémamegoldó képességét hogyan lehetne a mérnöki problémák megoldására 
felhasználni. Az 1990-es évek elejére kialakult egy új tudományterület, az evolúciós 
számítás (Evolutionary Computation, EC). Az evolúciós számítás három fő változata [5]: 

• a genetikus algoritmusok (Genetic Algorithms, GA), 
• az evolúciós stratégiák (Evolutionary Strategies, ES), 
• az evolúciós programozás (Evolutionary Programming, EP). 
 
Napjainkban a genetikus algoritmusok terjedtek el a legszélesebb körben, és ezt az 

eljárást alkalmaztam a raktári komissiózási munkafolyamatok tervezésénél és 
szervezésénél felmerült optimalizálási problémák megoldására. 

A genetikus algoritmusok működési mechanizmusa a darwini evolúciós elméleten 
(QUAMMEN [169]) és a genetika alapjain nyugszik. A genetikus algoritmusok alapjait az 
1960-as, 70-es években a Michigan Egyetemen dolgozták ki, és 1975-ben JOHN HOLLAND 
[105] publikálta az első eljárásokat. Az algoritmus hatékony eszköznek bizonyult a 
keresési és optimalizálási problémák megoldására, bár alapformájában csak három 
egyszerű alapművelettel (operátorral) rendelkezik, a kiválasztással, a keresztezéssel és a 
mutációval. A genetikus algoritmusok belső működésének leírására HOLLAND bevezette a 
hasonló mintázatok, sémák (szkémák) (schemas) fogalmát, és megalkotta az ún. sématételt. 
A keresztezés azon feltételezett tulajdonságát, hogy képes egyre jobb sémákat létrehozni, 
az építőkövek hipotézisének (Building Block Hypothesis, BBH) hívják, és HOLLAND 
munkatársa, GOLDBERG [86] dolgozta ki. 
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GOLDBERG [86] és ÁLMOS [5] mellett BODENHOFER [17], BUNGARTZ és TRAJKOVSKI 
[23], MAN et al. [147], MICHALEWICZ [150], OBITKO [159] és WANG [214] mutatja be 
részletesen a genetikus algoritmusok biológiai hátterét és matematikai alapjait, az egyes 
operátorokat és működésük mechanizmusát, és a kialakult változatokat. Ezek a művek 
gyakorlati alkalmazásokat is ismertetnek. A genetikus algoritmusok konvergálási 
tulajdonságait BAKER [11], CHU és DUDLEY [29], és ESHELMANN és SCHAFFER [70] 
tanulmányozta. 

Az értekezésben a raktári komissiózási munkafolyamatok tervezésénél és 
szervezésénél felmerülő két optimalizálási problémára dolgoztam ki megoldási 
módszereket, a komissiózási körjáratok szerkesztését az utazó ügynök probléma, a 
komissiózási feladatok végrehajtási sorrendjének megállapítását pedig, a scheduling 
probléma egy speciális esetének tekintve. 

Az utazóügynök probléma genetikus algoritmussal történő megoldását tárgyalják a 
[33], [61], [78], [79], [88], [103], [120], [121], [122], [123], [125], [126], [127], [129], 
[135], [138], [151], [173], [215], [216], [222] és [224] publikációk. A scheduling probléma 
genetikus algoritmussal történő megoldását tárgyalják a [2], [4], [10], [117], [130], [192], 
[217], [218] és [223] publikációk. 

A mérnöki gyakorlatban gyakran előfordulnak olyan feladatok, amelyeknél több 
kritériumot kell egyidejűleg figyelembe venni. Ezeket többkritériumos (multicriteria), több 
célfüggvénnyel rendelkező (multiobjective) optimalizálási problémáknak nevezzük. A 
többkritériumos optimalizálási problémák esetében az „optimális” fogalmának 
meghatározása már nem teljesen egyértelmű. A jelenleg legszélesebb körben elfogadott 
meghatározást EDGEWORTH dolgozta ki 1881-ben, amelyet 1896-ban PARETO 
fogalmazott meg általánosabb alakban. 

A genetikus algoritmusok különösen alkalmasak a többkritériumos optimalizálási 
problémák megoldására. A matematikai programozási technikákkal ellentétben a genetikus 
algoritmusok egyszerre több lehetséges megoldást kezelnek, valamint kevésbé érzékenyek 
az ún. Pareto front folytonosságára és alakjára, azaz könnyen tudják kezelni a nem 
folytonos és konkáv Pareto frontokat is (COELLO COELLO [31], [32]). 

A Pareto optimális megoldások kiválasztásának, és a Pareto alapú jósági érték 
(fitness value) meghatározásának módszereit mutatja be ALBERTO [1], DEB [47], [50], 
GOLDBERG [87], GREENWOOD et al. [89], MENCZER et al. [149] és YUKISH [226]. A 
genetikus algoritmussal megoldott többkritériumos optimalizálási problémák Pareto 
optimumhoz történő konvergálását RUDOLPH [178], és RUDOLPH és AGAPIE [179] 
vizsgálták. 

Különböző többkritériumos genetikus algoritmus alapú megoldási eljárásokat 
dolgozott ki COELLO COELLO [32]; DEB [49], [52], [53], [55]; FONSECA és FLEMING [72], 
[73]; HORN [106], [107]; ISHIBUCHI [114]; JIN [118], [119]; VAN VALDHUIZEN és LAMONT 
[209]; ZITZLER és THIELE [227], [228]. 

A genetikus algoritmussal megoldott többkritériumos optimalizálással kapcsolatos 
ismereteket ANDERSSON [6], COELLO COELLO [31], [32], DEB [48], [57], JASZKIEWICZ 
[116], MURATA [157], TODD [202] és VAN VALDHUIZEN és LAMONT [207], [208] foglalja 
össze. Genetikus algoritmussal megoldott többkritériumos problémákat ismertetnek a [27], 
[51], [54], [56], [58], [172] és [205] publikációk. 

A többkritériumos optimalizálási feladatokat megoldó algoritmusok jellemzője, hogy 
eredményként általában nem egy, hanem több lehetséges megoldást is szolgáltatnak. Ebben 
az esetben a döntéshozó(k) (decision maker, DM) feladata a legmegfelelőbb 
(megvalósítandó) változat kiválasztása. 
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A többkritériumos döntéshozatal általános folyamatát (multiobjective decision 
making, MODM) COELLO COELLO [32] és HORN [108] tekintik át. MAKOWSKI [144], és 
TAN és FRASER [194] a többkritériumos döntéshozatalt támogató módszereket dolgoztak 
ki. 

 
Az optimalizálás és a szimuláció kombinálása, a szimulációs optimalizálás 

(simulation optimization), lehetővé teszi olyan problémák optimalizálását, ahol a 
célfüggvény(ek) csak számítógépes szimuláció segítségével határozhatók meg, mint 
például a komissiózási folyamatok tervezése esetében. AZADIVAR [8] és CARSON [26] és 
DE SCHRIJVER [62] a szimulációs optimalizálásról adnak elméleti összefoglalást. HAMMEL 
és BÄCK [100], és TOMPKINS és AZADIVAR [204] a szimulációs modellek genetikus 
algoritmussal történő optimalizálásának lehetőségeit vizsgálják. KRUG [133] és KUDLICH 
[134] két gyakorlati alkalmazást ismertetnek a szimulációs optimalizálás témaköréből. 

 

3. A raktári komissiózás tervezési, irányítási szintjei 

A komissiózási eljárások, technikák és ezek kombinációs lehetőségeinek, valamint a 
tervezési és szervezési stratégiák nagy száma, és a komissiózó rendszerekre ható számos 
befolyásoló tényező miatt megállapítható, hogy a komissiózás az egyik legösszetettebb, 
legnehezebben tervezhető, szervezhető logisztikai raktári munkafolyamat. 

 
Nagy teljesítőképességű, költség-hatékony komissiózási megoldások csak a tervezési 

és irányítási feladatok egymásra épülő felosztásával valósíthatók meg. Jól meghatározott 
hierarchia segítségével figyelembe vehetők az egyes elemek közötti összefüggések és 
kölcsönhatások, és így elkerülhetők a lokális optimalizálások. 

A raktári komissiózással kapcsolatos döntések három szintbe csoportosíthatók: 
• stratégiai szintű döntések: a komissiózási rendszerek tervezése; 
• taktikai szintű döntések: a komissiózási munkafolyamatok tervezése; 
• operatív szintű döntések: a komissiózási munkafolyamatok napi irányítása. 
 
A stratégiai szintű döntések hosszú távú döntések, és olyan, a vállalat erőforrásainak 

felhasználására vonatkozó stratégiákat határoznak meg, amelyek a vállalat hosszú távú 
versenystratégiáját legjobban támogatják. A taktikai szintű döntések célja az 
anyagáramlási- és munkafolyamatok hatékony végrehajtása a stratégiai döntések által 
meghatározott korlátok között. Az operatív menedzsment-döntések rövid távúak, a napi 
munkafolyamatok tervezésére és irányítására vonatkoznak. 

 
Az értekezés a komissiózási munkafolyamatok tervezésével és a komissiózási 

munkafolyamatok napi irányításával kapcsolatos döntési kérdéseket vizsgálja. Ezeknek a 
problémáknak a vizsgálatához azonban először meg kell határozni, hogy a komissiózási 
rendszerek és munkafolyamatok tervezéséhez és irányításához milyen kiindulási adatokra 
van szükség és meg kell ismerkedni a komissiózási rendszerek különböző változataival. 
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3.1. Kiinduló adatok és befolyásoló tényezők 

A raktározási, és ezen belül a komissiózási rendszerek tervezéséhez, a komissiózási 
munkafolyamatok tervezéséhez, irányításához a következő adatok meghatározása 
szükséges: 

• tárolandó áruk jellemzői; 
• tárolandó készletmennyiségek; 
• rendelések struktúrája; 
• komissiózási feladatok jellemzői; 
• helyszíni adottságok és közlekedési kapcsolatok; 
• gazdasági tényezők. 
 
A tárolandó áruk jellemzői: 
• befoglaló méretek tárolási- és kigyűjtési egységenként; 
• a tárolási- és kigyűjtési egységek tömege; 
• egyéb sajátosságok: 

o kezelési lehetőségek (alak, felületi érdesség), 
o halmazolhatóság, 
o hűtési / temperálási igény, 
o szavatosság, 
o tűz- és robbanásveszély, 
o higiéniai követelmények. 

 
A tárolandó készletmennyiségek: 
• a beszállító szállítási készsége; 
• a cikkelemek száma árufajtánkként és árucsoportonként; 
• az egy cikkelemből tárolandó cikkek (átlagos) száma; 
• forgalmi adatok és ezek időbeni megoszlása. 
 
A raktározási rendszerek szempontjából stratégiai szintű döntés a helyes készletezési 

stratégia megválasztása, mert ezáltal csökkenthetők a készletszintek – amelyek 
meghatározzák a raktár tárolási kapacitását és a forgalmi adatokat – és növelhető a 
raktározási folyamatok hatékonysága. 

 
A rendelések struktúrája: 
A komissiózási rendszerek tervezéséhez szükséges megadni a rendelések struktúráját 

is, amely az ún. komissió mátrix (K) és komissió vektor ( P ) segítségével írható le. 
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ahol, 
Pl:  az l. komissió lista típus előfordulási valószínűsége. 
 
Annak érdekében, hogy a tervezett komissiózási rendszerrel szemben támasztott 

komissiózási teljesítmény-igényt meg lehessen határozni – meglévő rendszerek esetében – 
a rendeléstörzs és az árutörzs alapján komissió lista típusok alakíthatók ki és ezeket 
előfordulási gyakoriságuk jellemzi. Új rendszerek esetében a komissió mátrix és komissió 
vektor elemeit meg kell becsülni. 

 
 
A komissiózási feladatok jellemzői. 
A komissiózási feladatokat jellemző mutatószámokat az 1. táblázat foglalja össze. 
 
Helyszíni adottságok és közlekedési kapcsolatok: 
• meglévő iparvágányok, közutak, vagy az ezekre történő kapcsolódás lehetőségei; 
• környezetvédelmi előírások; 
• meglévő épület esetében: 

o az épület méretei; 
o szabad belmagasság; 
o oszloposztás és az oszlopok méretei; 
o födém teherbírása; 
o meglévő kapuk és átjárók. 
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• új épület esetében: 
o rendelkezésre álló terület; 
o építészeti előírások, korlátozások. 

 
Gazdasági tényezők: 
• beruházási és üzemeltetési költségek; 
• megtérülési idő; 
• tervezett élettartam, üzemeltetési idő. 
 
 

1. táblázat  A komissiózási feladatokat jellemző főbb mutatószámok 

Megnevezés Meghatározás módja 
a megrendelések maximális 

átfutási ideje a vevők igénye által meghatározott 

az időegység1 alatt kigyűjtendő 
megrendelések átlagos száma 

a kigyűjtendő megrendelések száma / 
a vizsgált időszak hossza2 

az időegység alatt kigyűjtendő 
tételek átlagos száma 

a kigyűjtendő tételek száma / 
a vizsgált időszak hossza 

az egy megrendelésben szereplő 
tételek átlagos száma 

a kigyűjtendő tételek száma / 
a kigyűjtendő megrendelések száma 

Az egy tételben lévő kivételi 
egységek átlagos száma 

a kigyűjtendő kivételi egységek száma / 
a kigyűjtendő tételek száma 

egy tétel átlagos tömege (térfogata) az egy tételben lévő kivételi egységek átlagos száma x 
egy kivételi egység átlagos tömege (térfogata) 

egy megrendelés átlagos tömege 
(térfogata) 

az egy megrendelésben lévő tételek átlagos száma x 
egy tétel átlagos tömege (térfogata) 

a sürgős megrendelések hányada a sürgős megrendelések száma / 
a kigyűjtendő megrendelések (összes) száma 

az időegység alatt kigyűjtendő 
cikkelemek átlagos száma 

a kigyűjtendő cikkelemek száma / 
a vizsgált időszak hossza 

az egy cikkelemből időegység alatt 
kigyűjtendő tételek átlagos száma 

(felkeresési ráta) 

az időegység alatt kigyűjtendő tételek átlagos száma / 
az időegység alatt kigyűjtendő cikkelemek átlagos száma 

az egy cikkelemből időegység alatt 
kigyűjtendő kivételi egységek 

átlagos száma (komissiózási ráta) 

felkeresési ráta x 
az egy tételben lévő kivételi egységek átlagos száma 

komissiózási tényező az egy tárolási egységben lévő kivételi egységek száma / 
komissiózási ráta 

 
1 időegység, rendszerint: nap, műszak, óra 
2 a választott időegységben mérve 

 
 



16 

3.2. A komissiózási rendszerek változatainak bemutatása 

A komissiózási rendszerek mindig nagyobb raktározási rendszerek alrendszerei, ezért 
tervezésük elválaszthatatlan a többi raktározási alrendszer tervezésétől. A raktározási 
rendszerek tervezése iteratív folyamat, mert az egyes alrendszerek kölcsönösen 
meghatározzák a technikai és technológiai megvalósítási lehetőségeket (1. ábra). 

 
A [18], [19], [21], [25], [28], [85], [102], [111], [145], [146], [148], [152], [161], 

[163], [221], [225] publikációk tárgyalják a komissiózási rendszerek tervezésének 
kérdéseit. A tárolótéri, a be- és kiszállító és az áruelőkészítő-téri alrendszerek tervezését a 
[85], [93], [167], [197] közlemények részletesen ismertetik, ezért a komissiózási 
rendszerek tervezését, és az ezt befolyásoló más alrendszerek tervezési kérdéseit az 
értekezésben nem ismertetem. 

 
 

Raktározási rendszerek tervezése
(alrendszerekre bontva)

Tárolótéri rendszer 
tervezése

Be- és kiszállító 
rendszer tervezése

Áruelőkészítő-téri 
rendszerek tervezése 

Komissiózási rendszer 
tervezése

Kiinduló adatok 
és befolyásoló 

tényezők

 

1. ábra  Raktározási rendszerek tervezése 

 
Vizsgálataimat a tárolóládák és a rakodólapok segítségével képzett 

egységrakományok raktározására alkalmas raktározási rendszerekre korlátozom: 
• I. árucsoportba a tárolóládák segítségével képzett, kézzel kezelhető egységek 

tartoznak; 
• II. árucsoportba a rakodólapok segítségével képzett, emelővillás anyagmozgató 

gépekkel kezelhető egységrakományok tartoznak. 
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A komissiózási munkafolyamatok szervezési módja (egy- vagy kétlépéses 

komissiózás) mellett a tárolási technológia – a tárolás módja és a tárolótéri anyagmozgatási 
technológia – döntően befolyásolja a komissiózás helyének megválasztását. 

 
A tárolótéri elrendezés tervezése során figyelembe kell venni, hogy az áruutántöltés 

és a komissiózás egymástól térben elválasztva történik-e, valamint tárolótéren belül 
kialakításra kerülnek-e komissiózó zónák. 

 
A komissiózási rendszerek tervezésekor meg kell határozni, hogy a komissió listák 

(árukigyűjtési jegyzékek) milyen szervezési megoldás szerint kerülnek feldolgozásra és a 
komissiózási lépések végrehajtása milyen komissiózási eljárás alapján történik. A 
komissiózás szervezési megoldása mellett a komissiózás részfolyamatainak műszaki 
megoldását, valamint a folyamatokat támogató információs rendszert is meg kell tervezni. 
A rendelések struktúrája és a forgalmi adatok alapján határozható meg a tervezett 
komissiózási rendszer egyes folyamatainak időszükséglete, a szükséges gép-, eszköz- és 
létszámigénye, valamint a komissiózási rendszer beruházási és évi folyamatos költsége. 

 
A komissiózó dolgozók, illetve a gépek és eszközök számát, valamint a szállító 

rendszereket úgy kell megválasztani, hogy a komissiózási rendszer a szolgáltatási- és 
teljesítmény követelményeknek a legkisebb költségek mellett feleljen meg. 

 
A tervezés során meg kell határozni, hogy mekkora legyen a komissiózási rendszer 

maximális teljesítőképessége. Figyelembe kell venni, az egyes időszakok közötti 
komissiózási igény-ingadozásokat, illetve annak – a szolgáltatás minőségére és a 
költségekre gyakorolt – hatását, ha a rendszer nem képes ellátni a csúcsidőszakban fellépő 
igényeket. A gépek és eszközök számát úgy kell meghatározni, hogy a zavartalan működés 
biztosításához megfelelő számú tartalék eszköz is rendelkezésre álljon. 

 
A stratégiai döntések hosszú időre meghatározzák a vállalat működési kereteit, és 

emiatt, a döntéshozatali folyamat során nagyfokú bizonytalanságot kell figyelembe venni. 
Ezért a legtöbb esetben sztochasztikus modelleket és szimulációs eljárásokat célszerű az 
időszükségletek számítása, valamint a gép-, eszköz- és létszámigény meghatározása során 
alkalmazni. 

 
A 2. ábra szemlélteti, hogy a raktári komissiózási rendszerek milyen szempontok 

szerint osztályozhatók. 
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2. ábra  A raktári komissiózási rendszerek osztályozása 
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3.2.1. A raktár elrendezése 

A raktárak elrendezése egyértelműen meghatározza a raktári anyagáramlási 
folyamatok fő irányait, és döntően befolyásolja a betárolási-, kitárolási- és komissiózási 
munkafolyamatokat. A raktár elrendezését az áruk tárolótérben történő elhelyezése során is 
figyelembe kell venni. 

Fej elrendezés esetén, az áruk be- és kitárolása a tárolótér azonos oldalán történik, 
amíg átmenő elrendezés esetén egymással átellenes oldalakon tárolják be és ki az árukat 
(3. ábra). 

 

 
a.,  Fej elrendezés 

 

 
b.,  Átmenő elrendezés 

 
Jelmagyarázat:   
        : anyagáramlás iránya  ÁFT: árufogadó tér 
TT:  tárolótér  ÁKT: árukiszállító tér 
ÁEK: áruelőkészítő tér   

3. ábra  Raktárak elrendezése 

 

3.2.2. Raktári tárolási mód és tárolótéri anyagmozgató rendszer 

A [167], [168] és [200] publikációk részletesen ismertetik a 2. ábrán szemléltetett 
raktári tárolási módokat és anyagmozgató rendszereket, és bemutatják alkalmazásuk 
feltételeit, előnyeit és hátrányait. 
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3.2.3. A komissiózási lépések száma 

A megrendelések feldolgozása szempontjából a komissiózási munkafolyamatok két 
szervezési módja különböztethető meg: 

• egyedi feldolgozás; a beérkező külső (egyedi) megrendelések szerinti 
komissiózás; 

• sorozatban (két lépésben) történő (osztályonkénti, szektoronkénti) árukigyűjtés; 
 
Egyedi feldolgozás esetén az árukat közvetlenül a vevői megrendelések alapján 

gyűjtik ki és a belső megrendelés is annyi tételből áll, amennyi az igényelt árufajták száma. 
A sorozatban történő feldolgozás első lépésében a külső megrendelések egyes 

részeinek összefogásával gyűjtő megrendeléseket állítanak össze, melyeken a különböző 
vevők által igényelt azonos árufajták szerepelnek. 

A gyűjtő rendelések kigyűjtése után a komissiózás második lépésében kerül sor az 
áruk vevői rendelések szerinti szétválogatására. A komissiózási lépések számának 
megválasztásának döntési szempontjait a 2. táblázat foglalja össze. 

 

2. táblázat  Döntési szempontok a komissiózási lépések megválasztásához 

EGYLÉPÉSES KOMISSIÓZÁS KÉTLÉPÉSES KOMISSIÓZÁS 

Alkalmazási terület 

− nagy (≥10) a rendelésenkénti tételszám, 
− az egy tételben igényelt árumennyiség 

viszonylag nagy, 
− rövidek a megrendelés-átfutási idők, 
− viszonylag állandó a megrendelési struktúra 

− kicsi (<10) a rendelésenkénti tételszám, 
− viszonylag kicsi az egy tételben igényelt 

árumennyiség, 
− megengedettek a viszonylag hosszú 

megrendelés-átfutási idők, 
− változó a rendelési struktúra, 
− magas a gépesítési, automatizálási fok 

Főbb előnyök 
− kisebbek a szervezési ráfordítások, 
− rövidebbek a rendelés-átfutási idők, 
− könnyen kielégíthetők a sürgős (soron kívüli) 

igények, 
− könnyebben korrigálhatók a tévedések 

− nagyobbak az elérhető komissiózási 
teljesítmények 

Főbb hátrányok 
− kisebbek az elérhető komissiózási 

teljesítmények, 
− viszonylag nagyok az egy tételre jutó átlagos 

menetidők 

− több szervezési és anyagmozgatási 
munkaráfordítás, 

− hosszabbak a rendelés-átfutási idők, 
− nehezebben elégíthetők ki a sürgős igények 
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3.2.4. A komissiózás helye 

Amennyiben a tárolási technológia alkalmas komissiózás végrehajtására, akkor az 
árukigyűjtés (első lépés) elvégezhető a tárolótéren belül is. Egyes raktározási 
rendszerekben az árukigyűjtést külön ún. komissiózó raktárakban hajtják végre és a 
komissiózó raktárt az ún. tartalékraktárból töltik fel, ahol a teljes megbontatlan 
egységrakományokat tárolják (forward-reserve problem). Ha a tárolási technológia nem 
alkalmas az árukigyűjtés elvégzésére, illetve a komissiózás két lépésből áll, akkor a 
komissiózás első vagy akár mindkét lépése is elvégezhető a raktárak áruelőkészítő terében. 
A megbontott egységrakományokat a komissiózást követően, vagy a műszak végén 
visszaszállítják a raktár tárolóterébe. 

 
A komissiózás helye szempontjából különböző tárolási technológiák esetében 

célszerűen számításba vehető megoldásokat a 3. táblázat foglalja össze. Az I. árucsoportba 
tartozó (tárolóládás) tárolási egységeket tároló raktárak esetében viszonylag kicsik az egy 
cikkelemből tárolandó készletek, továbbá a tárolótér anyagmozgató rendszere minden 
esetben alkalmas komissiózásra (ui. a betárolási egységek is kézzel kezelhető egységek), 
ezért az ilyen raktárak mellett többnyire nem célszerű külön komissiózó raktárt létesíteni. 
Az utóbbi ténnyel indokolható az is, hogy a komissiózás első lépését minden esetben 
közvetlenül a tárolótérben célszerű végrehajtani. 

 
A II. árucsoportba tartozó (rakodólapos) tárolási egységeket tároló raktárak esetében 

a tárolótéri komissiózás azoknál a tárolási technológia-változatoknál nem jöhet szóba, 
amelyek tárolótéri anyagmozgató rendszere (emelő- vagy felrakótargoncás anyagmozgató 
rendszerek) nem alkalmas komissiózásra. Külön komissiózó raktár létesítése többnyire 
csak nagy tartalék készleteket tároló, nagy forgalmú, felrakótargoncás, illetve felrakógépes 
kiszolgálású soros állványos magasraktárak esetében indokolt. A komissiózás helyének 
megválasztását a 4. táblázatban összefoglalt szempontok befolyásolják. 

 

3.2.5. Az áruutántöltés és a komissiózás térbeli elválasztása 

A raktár tárolóteréből történő komissiózás esetén – az áruutántöltés és a komissiózás 
térbeni szétválasztása szempontjából – két változat különböztethető meg: 

• az áruutántöltés és a komissiózás térbeni kombinációja; mindkét feladatot a tároló 
helyek azonos oldalán végzik el 

• az áruutántöltés és a komissiózás térbeni szétválasztása; a feladatok elvégzése a 
tároló helyek két különböző oldalán (4. ábra) 

 
A feladatok térbeli szétválasztását akkor érdemes alkalmazni, ha nagy a komissiózási 

teljesítmény-igény, napi többszöri utántöltés szükséges, egy folyosóban általában több 
komissiózó dolgozó is dolgozik egyszerre, és ha az ehhez szükséges hely rendelkezésre áll. 
Ebben az esetben az állványok mindkét oldalán biztosítani kell a hozzáférést, és – az 
utántöltős állványos tárolási módot alkalmazó tárolási technológiákat kivéve – 
közlekedőfolyosókat kell kialakítani. Ez csökkenti a tárolótér terület- és térfogat-
kihasználását. 
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1

2

3. táblázat  A komissiózás helye szempontjából célszerűen számításba vehető megoldások 
különböző tárolási technológiájú raktárak esetében 

 
 
  1. komissiózási lépés 

  2. komissiózási lépés (ha van) 
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4. táblázat  Döntési szempontok a komissiózás helyének megválasztásához 

KOMISSIÓZÁS A RAKTÁR 
TÁROLÓTERÉBEN 

KOMISSIÓZÁS AZ 
ÁRUELŐKÉSZÍTŐ TÉRBEN 

KOMISSIÓZÁS KÜLÖN 
KOMISSIÓZÓ RAKTÁRBAN 

Alkalmazási terület 
− a tárolandó tárolási egysé-

gek száma (N) közel azonos 
a cikkelemek (C) számával 
(N ≅ C), 

− viszonylag könnyűek a ki-
gyűjtendő áruegységek, az 
árukivétel segédeszköz nél-
kül lehetséges, 

− az egy árufajtából egyszerre 
igényelt mennyiség vi-
szonylag kis hányadát teszi 
ki az egy tárolási egységben 
lévő mennyiségnek, 

− viszonylag nagy (>10) a 
megrendelésenkénti átlagos 
tételszám 

− viszonylag rövid megrende-
lés-átfutási idők, 

− gyakoriak a sürgős megren-
delések 

− a tárolandó tárolási egysé-
gek száma (N) jóval na-
gyobb a cikkelemek (C) 
számánál (N>>C), 

− viszonylag súlyosak és/vagy 
terjedelmesek a kigyűjtendő 
áruegységek, az árukivétel-
hez segédeszköz szükséges, 

− az egy árufajtából egyszerre 
igényelt mennyiség vi-
szonylag nagy hányadát te-
szi ki az egy tárolási egy-
ségben lévő mennyiségnek, 

− viszonylag kicsi (<10) a 
megrendelésenkénti átlagos 
tételszám 

− viszonylag hosszú megren-
delés-átfutási idők, 

− ritkán fordulnak elő sürgős 
megrendelések 

− a tárolandó tárolási egysé-
gek száma (N) jóval na-
gyobb a cikkelemek (C) 
számánál (N>>C), 

− viszonylag könnyűek a ki-
gyűjtendő áruegységek, az 
árukivétel segédeszköz nél-
kül lehetséges, 

− az egy árufajtából egyszerre 
igényelt mennyiség vi-
szonylag kis hányadát teszi 
ki az egy tárolási egységben 
lévő mennyiségnek, 

− nagy (>10) a 
megrendelésenkénti átlagos 
tételszám, 

− viszonylag rövid megrende-
lés-átfutási idők 

Főbb előnyök 
− egyszerű anyag- és informá-

cióáramlás, 
− rugalmas alkalmazkodás a 

változó igényekhez, 
− viszonylag rövid megrende-

lés-átfutási idők, 
− sürgős megrendelések soron 

kívüli kielégítése könnyen 
megszervezhető, 

− viszonylag alacsony beruhá-
zási költségek 

− nagy komissiózási 
teljesítmények érhetők el, 

− optimálisan alakíthatók ki a 
komissiózási munkahelyek, 

− a komissiózással 
párhuzamosan egyéb tevé-
kenységek is lehetségesek, 

− az árukivételhez 
segédeszközök is alkalmaz-
hatók, 

− automatizálható a tárolótéri 
anyagmozgatás,  

− jó a tárolótéri terület- illetve 
térkihasználás 

− teljes mértékben 
automatizálható a tárolótéri 
anyagmozgatás, és jó a tá-
rolótéri terület- illetve térki-
használás, 

− jó a tárolótéri terület- illetve 
térkihasználás 

Főbb hátrányok 
− nagy tárolótér-méretek ese-

tén viszonylag kicsik a ko-
missiózási teljesítmények, 

− nem alakíthatók ki optimális 
komissiózási munkahelyek, 

− a komissiózás miatt kedve-
zőtlen tárolástechnikai és 
szervezési megoldásokra le-
het szükség 

− bonyolult az anyag- és infor-
mációáramlás, 

− viszonylag hosszúak a meg-
rendelés-átfutási idők, 

− kevésbé rugalmasan igazo-
dik a változó igényekhez, 

− a sürgős megrendelések so-
ron kívüli kielégítése nehéz, 

− viszonylag nagyok a beruhá-
zási költségek 

− bonyolult az anyag- és infor-
mációáramlás, 

− több anyagmozgatási és 
szervezési feladatot kell 
megoldani, 

− viszonylag nagyok a beruhá-
zási költségek 
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Amennyiben a fent említett kritériumok nem teszik szükségessé, vagy nincs 
lehetőség az áruutántöltés és a komissiózás térbeli szétválasztására, akkor a feladatokat a 
folyosók azonos oldaláról kell elvégezni. Ez azonban az áruutántöltést és a komissiózást 
végző eszközök, illetve emberek torlódásához, így az időszükségletek növekedéséhez és 
fokozott balesetveszélyhez vezethet. Ezért néhány esetben indokolt lehet a folyamatok 
időbeni szétválasztása [93], [71]. 

 

 
a.,      b., 

4. ábra  Az áruutántöltés és a komissiózás térbeni szétválasztása 

a., komissiózás gyűjtőfolyosókról; b., árukigyűjtés komissiózási szintekről 

 

3.2.6. Komissiózó zónák kialakítása 

Ha a raktárban a cikkenként tárolt mennyiségek viszonylag nagyok, de a tárolótéren 
belüli komissiózás többi feltétele teljesül (lásd 4. táblázat), akkor komissiózó zónákat 
célszerű kialakítani. A komissiózó zónában minden cikkből csak egy tárolási egységet 
tárolnak, és ezekből a megbontott egységekből történik az árukigyűjtés. Gépi 
anyagmozgatás esetén az állványsorok elejét, kézi komissiózás esetén az állványsorok alsó 
szintjét vagy szintjeit (low-level order picking) jelölik ki általában komissiózó zónaként (5. 
ábra). 

 

5. ábra  Komissiózó zónák kialakítása 
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Így lerövidülnek a komissiózási útvonalak és növelhető a komissiózási teljesítmény, 
azonban többletráfordítást igényel, mert az árukat a tároló zónákból a komissiózó zónákba 
át kell mozgatni. Ezért, ha a körülmények és az elvárások szükségessé teszik, külön 
komissiózó raktár létesítendő. 

 

3.2.7. A rendelés-feldolgozás módja 

Az ún. „egy ember-egy megrendelés” feldolgozási mód esetében egy komissiózó 
dolgozó gyűjti ki az egy külső megrendelésen (egylépéses komissiózás), vagy az egy 
gyűjtő- (belső-) megrendelésen (kétlépéses komissiózás első lépése) szereplő összes tételt. 
Abban az esetben, ha a komissiózás során szektorokat alakítunk ki (komissiózási szektorok 
alatt az egy dolgozó, vagy a dolgozók egy csoportja által kiszolgált komissiózási helyek 
összessége értendő), és/vagy a komissió utak rövidítése érdekében bizonyos rendeléseket 
összefogunk, és ezek együtt kerülnek kigyűjtésre, akkor további tevékenységekre van 
szükség ahhoz, hogy biztosítsuk minden rendelés egy rakományként kiszállítható legyen a 
megrendelőhöz. 

 
Az „egymás utáni feldolgozás” esetén az egy megrendelésen szereplő tételeket több 

komissiózó szektorban, több dolgozó egymást követően gyűjti ki (progressive assembly). 
Miután a dolgozó a saját szektorában befejezte a kigyűjtést, a komissió listát továbbadja a 
következő szektornak. Kis tömegű, térfogatú áruk esetén a jegyzékkel együtt a kigyűjtő 
eszköz is továbbadásra kerülhet (pick-and-pass). 

 
Ez a megoldás különösen akkor előnyös, ha a komissió lista alapja egy külső 

megrendelés, ekkor ugyanis a komissiózás utolsó szektorban történő befejezése után már 
kiszállításra kész megrendelések jöhetnek létre. 

 
„Megrendelésenkénti párhuzamos feldolgozásról” beszélünk akkor, ha az előbbi 

esethez hasonlóan, a belső rendelések kigyűjtése szektorokra bontva történik, de minden 
szektorban egyszerre (parallel picking). 

 
„Cikkelemenkénti párhuzamos feldolgozásnál” a különböző külső megrendeléseken 

szereplő azonos áruk komissiózását szektoronként csoportosítva végzik el a komissiózás 
első lépésében. A második lépésben a kigyűjtött árukat megrendelőnként szét kell 
válogatni és ezután következhet a megrendelések összeállítása. Erre a célra gyakran 
alkalmaznak automatikus osztályozó berendezéseket (sorting system), amelyeknek 
legfontosabb paraméterei a szállítási sebesség és az áruk közötti távolság. A 
teljesítőképességet befolyásolják még a működési stratégiák, mint például a rendelések 
sorbarendezésének elve is. Az egymás utáni és a párhuzamos rendelésfeldolgozási módok 
összehasonlító értékelését az 5. táblázat tartalmazza. Az 6. ábra pedig áttekintést ad a 
rendelés-feldolgozás különböző lehetséges változatairól. 

 
 



26 

 

6. ábra  A rendelés-feldolgozás különböző változatainak áttekintése 
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5. táblázat  Az egymás utáni és a párhuzamos rendelés-feldolgozási módok összehasonlító 
értékelése 

EGYMÁS UTÁNI FELDOLGOZÁS PÁRHUZAMOS FELDOLGOZÁS 

Alkalmazási terület 

− viszonylag kis komissiózási teljesítmény, 
− egy megrendelés viszonylag kevés (<10) 

tételből áll 

− viszonylag nagy komissiózási teljesítmény, 
− egy megrendelés viszonylag nagy számú 

(>10) tételből áll 

Főbb előnyök 
− viszonylag kis szervezési munkaráfordítások − az egyes tárolási zónákban elérhető 

komissiózási teljesítőképesség jó 
kihasználhatósága, 

− viszonylag rövid az egyes – sok tételből álló 
– megrendelések átfutási ideje 

Főbb hátrányok 
− az egyes tárolási zónákban elérhető 

komissiózási teljesítőképesség kisebb 
mértékben használható ki az előforduló 
esetleges várakozások miatt, 

− sok tételből álló megrendelések esetén 
viszonylag hosszúak a megrendelés-átfutási 
idők 

− nagyobb szervezési munkaráfordítások 

 

3.2.8. Műszaki megoldások 

A raktári komissiózási rendszerek (order picking system) feladata: azoknak a raktári 
rendeléseknek az összeállítása, amelyeken egy-egy áruból nem teljes tárolási egységek 
szerepelnek és ezért ezeket meg kell bontani, és a rész mennyiségeket egy meghatározott 
áruelőkészítési (tárolási) helyről ki kell gyűjteni. A komissiózás az alábbi részfolyamatokra 
bontható: 

• áruelőkészítés (statikus vagy dinamikus); 
• árukivétel (kézi vagy gépi); 
• helyváltoztatás (egy- vagy kétdimenziós); 
• áruleadás (centralizált vagy decentralizált) és rendelés összeállítás. 
 
Abban az esetben, ha a vevői rendeléseken a raktárban tárolt árukból egy, vagy több 

teljes egységrakomány szerepel, akkor a komissiózás kitárolási feladattá egyszerűsödik 
(unit load retrieval system). 
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Áruelőkészítés. Az áruelőkészítés – a kivételi egységeket tartalmazó tárolási 
egységek előkészítése – statikus vagy dinamikus lehet. Statikus áruelőkészítés esetén a 
komissiózó dolgozó megy az áruhoz a kigyűjtő eszközzel (picker-to-part, Mann zur Ware), 
dinamikus esetén pedig, az áru „megy” a komissiózó dolgozóhoz (part-to-picker, Ware 
zum Mann), aki egy komissiózó munkahelyen végzi el a kigyűjtést. 

Statikus áruelőkészítés esetén a tárolási egységeket, melyekben a kigyűjtendő áruk 
találhatók, állványokon vagy állvány nélkül tárolják. Állványos tárolás esetén galériaszint 
beiktatásával növelhető az elérhető kigyűjtési magasság. Tárolótéren belüli komissiózás 
esetén az áruelőkészítés értelemszerűen mindig statikus. 

A dinamikus áruelőkészítés egyik leggyakoribb megoldási változata, amikor a raktári 
tárolótérből a tárolási egységeket folyamatos működésű szállítópályán (görgős- illetve 
láncpályák) szállítják a komissiózó dolgozóhoz, az ún. komissiózó munkahelyre, amelyek 
rendszerint sík, görgős vagy golyós asztalok. Ennek a megoldásnak nagy előnye, hogy 
biztosítható a komissiózó munkahelyek ergonómiai szempontok szerinti kialakítása, és 
főleg magasraktárak esetén, a tárolási egységek azonnali visszaszállítása a tárolótérbe [93], 
[71], [211]. Dinamikus áruelőkészítésnek tekinthető az is, ha a kigyűjtendő árukat 
vízszintes- (karusszel) vagy függőleges (páter-noszter) körfogó állványokban tárolják. 

A függőleges körforgó állvány (7. ábra) a függőleges síkban mozgó, végtelenített 
láncpályához erősített tároló rekeszek kezelő nyíláshoz való mozgatásával teszi lehetővé az 
árukivételt. Ennek a tároló rendszernek nagy előnye, hogy az árukezelés optimális 
testhelyzetben történhet. 

A vízszintes körforgó állvány (8. ábra) egy vízszintes síkban végigfutó végtelenített 
láncpályára erősített állványegységekből áll, amelyeknek minden eleme az árukivételi 
helyhez fordítható. Az árukiszedést végző dolgozó teljesítménye nagymértékben 
növelhető, ha a kivétel helyén egyszerre több állványegység is hozzáférhető. 

 

 
 

7. ábra  Függőleges körforgó 
állvány (Forrás: Rotomat) 

 

 
 

 

 

8. ábra  Vízszintes körforgó állvány (Forrás: Kasten) 
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Árukivétel. Az árukivétel történhet kézzel (általában), mechanikus módon, azaz 
árumegfogó szerkezetek segítségével, és automatikusan, helyhez kötött, vagy mobil típusú 
robotokkal, illetve táras berendezésekkel A kézi és a mechanikus kivétel esetén a 
komissióhelyek ergonómiai szempontok szerinti kialakítása, a kivétel és a lehelyezés helye 
közötti távolságok és szögek döntően befolyásolják a kivétel végrehajtásának időigényét 
[102], [213]. 

 
Komissiózó robotokat csak abban az esetben lehet alkalmazni, ha az áruk közel 

azonos méretűek és tömegűek, valamint azonos módon kezelhetők (pl. felületi érdesség). 
Ezen kívül biztosítani kell, hogy a tárolási egységekben a kivételi egységek egyesével, 
vagy egyenletesen halmazolva helyezkedjenek el a biztos megfogás érdekében [93], [71]. 

 
A dinamikus áruelőkészítés esetén alkalmazható helyhez kötött komissiózó robotok 

(pl. portál robot) kis mozgásterű robotok, ezért elérési tartományukba szállítják az egyedi 
árukat vagy a rakodólapos rakományokat. Az ilyen rendszereket elsősorban a második 
komissiózási lépés végrehajtására (azaz az első komissiózási lépésben a cikkelemek szerint 
kigyűjtött áruk külső megrendelők szerinti szétválogatásakor) célszerű használni. 
Előnyösen alkalmazható ez a rendszer akkor is, ha egy már meglevő raktárban utólagosan 
kívánják a komissiózási tevékenységet automatizálni. 

 
Táras komissiózó berendezések (9. ábra) alkalmazásakor a kigyűjtendő árukat olyan 

tárakban helyezik el, amely képes azokból az árukiszedési program szerinti mennyiséget 
kiadagolni. A tárak feltöltése rendszerint kézzel történik, az áruk adagolása pedig egy 
folyamatos működésű szállító pályára (pl. hevederes szállítószalag), amelyről a 
rendelésenként kigyűjtött áruk automatikusan a gyűjtő egységbe kerülnek (pl. szállító 
láda). 

 

 
 

9. ábra  Automatikus komissiózás táras berendezéssel (Forrás: Knapp) 

 
 
 
 



30 

Helyváltoztatás. Ha az áruelőkészítés statikus, akkor a komissiózó dolgozónak 
először – általában körjáratban haladva –fel kell keresnie a komissiózási helyeket, majd a 
kivételi egységeket a kivétel után az árukigyűjtő eszközzel (ÁK) együtt a leadóhelyre vagy 
a kiszállítási áruelőkészítő helyre kell szállítani. A helyváltoztatás lehetséges módjai: 

• a komissiózó dolgozó gyalog halad egy gyalogkíséretű eszközzel (pl. kézi 
kocsival, kisemelésű kézi vagy gépi targoncával) áruelőkészítő egységtől 
áruelőkészítő egységig (E), 

• a komissiózó dolgozó vízszintes síkban halad egy komissiózó eszközön (Pick-
Mobil, Horizontalkommissioniergerät). 

• a komissiózó dolgozó egy komissiózó targoncán közlekedik, amely a vízszintes, 
vagy a függőleges síkban tud mozogni (Vertical Order picker, 
Vertikalkommissioniergerät, lásd 10. ábra). 

• a komissiózó dolgozó egy komissiózó gépen (általában magasraktári 
felrakógépen) (man-on-board AS/RS, Regalbediengerät) helyezkedik el, amely 
egyszerre mozog függőleges és vízszintes síkban. 

 
A komissiózási teljesítmény nagyban függ a helyváltoztatás módjától és a 

komissiózó eszköz kapacitásától, valamint sebességétől, gyorsulásától. A szükséges 
közlekedő út szélessége és az elérhető kigyűjtési magasság pedig, a komissiózó rendszer 
terület- és térfogat igényét határozzák meg. 

 
Dinamikus áruelőkészítés során gondoskodni kell a tárolási egységek és az 

árukigyűjtő eszközök mozgatásáról, amelyet általában folyamatos működésű 
szállítórendszerrel oldanak meg [93], [71]. 

 

 

10. ábra  Árukigyűjtés komissiózó emelőtargoncával (Forrás: Jungheinrich) 
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Áruleadás. A leadás helyét, a leadás módját, valamint a kigyűjtő- és a 
szállítóeszközöket tekintve a következő technikai megoldások valósíthatók meg [93], [71]: 

• a leadás helye lehet egy központi „leadó állomás” (iroda, depó) (basis, end work 
position, Basisstation) ahova a komissiózó dolgozó szállítja a kigyűjtött árut, vagy 
egy decentralizált leadóhely (pl.: folyamatos működésű szállítópálya). 

• a leadási egységek lehetnek egyes áruk, vagy csomagolási egységek (kigyűjtési 
eszköz nélkül), lehetnek belső gyűjtő eszközök, vagy a kiszállításnál alkalmazott 
egységrakomány-képző eszközök. 

• a szállítás történhet a komissiózó járművel, vagy egy (általában folyamatos 
működésű) szállító rendszerrel. 

 
A belső gyűjtő eszközök alkalmazása kétszeres kezeléssel jár. Először a komissiózási 

helyen, másodszor a csomagolás, vagy a kiszállítás előkészítésének helyén kell a kigyűjtött 
árukat egyik tároló egységből a másikba áthelyezni. Ezt az ún. Pick&Pack eljárás 
alkalmazásával lehet elkerülni, melynek lényege: a kigyűjtött áru a komissiózási helyen, a 
kivételt követően egyből, a külső rakományképző egységbe kerül (pl. rakodólapra, 
kartondobozba, szállítóládába stb.), azaz az árukigyűjtő eszköz azonos a kiszállításnál 
használt egységrakomány-képző eszközzel. 

 

3.2.9. Komissiózási eljárások 

A komissiózás ismertetett főbb részfolyamatainak térbeli és időbeli kombinációs 
lehetőségei eredményezik a különböző komissiózási eljárásokat. Az árukivétel lehetővé 
tételének érdekében egy helyen, egyszerre kell „összehozni” a komissiózási rendszer 
elemeit, azaz az áruelőkészítési (tárolási) egységeket, amelyekből kivehetik az adott 
árufajtából igényelt mennyiséget, az árukigyűjtő eszközöket (rakodólapokat, 
szállítóládákat stb.), és a komissiózást végző személyt vagy robotot. 

Annak függvényében, hogy a komissiózási rendszer elemei hol és hogyan 
találkoznak, azaz hogy hol történik az árukivétel, és mely elemek tartózkodnak állandóan 
az árukivételi helyen, illetve melyeket kell odajuttatni – GUDEHUS [93] rendszerezését 
átvéve – a következő komissiózási eljárások különböztethetők meg: 

• hagyományos komissiózás, statikus vagy dinamikus áruelőkészítéssel; 
• decentralizált komissiózás, statikus áruelőkészítéssel; 
• inverz komissiózás, dinamikus áruelőkészítéssel; 
• mobil komissiózás, statikus áruelőkészítéssel. 
 
Hagyományos komissiózás, statikus áruelőkészítéssel. A hagyományos 

komissiózás, statikus áruelőkészítéssel (picker-to-part, Mann zur Ware) eljárás esetén a 
komissiózó dolgozók mennek az árukigyűjtő eszközzel az áruelőkészítési egységekhez, 
amelyeket állvány nélkül, vagy állványokon tárolnak (11.a. ábra). A felkeresendő 
kigyűjtési helyeket a komissiózó dolgozó vagy egy bizonylatról olvassa le, vagy pl. 
elektronikus kijelző segíti ebben. Általában ilyen komissiózási rendszerek működnek a 
kereskedelmi elosztó raktárakban is. Ha végig gondoljuk, tulajdonképpen ezt az eljárást 
gyakoroljuk az önkiszolgáló üzletekben végzett napi bevásárlásaink során is, amikor 
bevásárló kosarunkba összegyűjtjük a megvásárolni kívánt árukat. 



32 

A „hagyományos komissiózás statikus áruelőkészítéssel” eljárás főbb előnyei (a többi 
eljáráshoz viszonyítva): 

• alacsony beruházási költség, 
• viszonylag egyszerű szervezési megoldások, 
• rövid rendelés-átfutási idők, 
• alkalmazkodóképesség a változó teljesítményigényekhez és az áruösszetétel 

változásaihoz. 
Főbb hátrányai: 

• nagy áruválaszték, illetve nagy készletek esetén hosszú komissiózási útvonalak 
adódhatnak, 

• az áruutánpótlással kapcsolatos tevékenységek zavarhatják a komissiózást, 
• az üres áruelőkészítő eszközök kezelése további feladatokat jelent. 

Ezt az eljárást az alábbi esetekben célszerű alkalmazni: 
• viszonylag kis áruválaszték és rakodólapról rakodólapra (pick-to-pallet) történő 

komissiózás esetén, 
• széles áruválaszték esetén, ha a áruk mérete kicsi és/vagy polcos állványokon, 

vagy utántöltős állványokon helyezkednek el az áruelőkészítési egységek. 
 
Hagyományos komissiózás, dinamikus áruelőkészítéssel. Ebben az esetben az 

áruelőkészítő eszközök a tárolóhelyről szállítóeszközökön érkeznek a komissiózó 
munkahelyekhez, és csak addig tartózkodnak ott, amíg a komissiózó dolgozó a megfelelő 
árumennyiséget ki nem vette belőle. Ezután továbbhalad a következő munkahelyhez (11.b. 
ábra). 
A módszer előnyei: 

• rövid komissiózási útvonalak és nagy komissiózási teljesítmény érhetők el, 
• alkalmazkodóképesség az áruválaszték változásához, 
• segédeszközök alkalmazása lehetséges, 
• a Pick&Pack elv egyszerűen megvalósítható. 

Hátrányai: 
• magas beruházási költség, 
• hosszú rendelésátfutási idők, 
• kis alkalmazkodóképesség a teljesítmény követelmények ingadozásával szemben. 
 
Ezt a komissiózási eljárást akkor érdemes választani, ha nagy a komissiózási 

teljesítményigény, széles az áruválaszték, valamint a külső rendelések közel azonos 
cikkeket tartalmaznak, és ezért sorozatban történő feldolgozásuk lehetséges. További 
alkalmazási lehetőség, ha a komissiózó munkahelyeken egyéb tevékenységeket is el kell 
végezni, mint pl. csomagolás, mérés, számolás, vagy az áruk nehezen kezelhetők, és 
segédeszközök alkalmazása szükséges. A komissiózási eljárás ezen módja leginkább az 
automatizált apróalkatrész tároló raktári rendszerekhez (miniload storage system, 
Automatischen Kleinbehälter Lagersystem, AKL) kapcsolt komissiózó rendszerek esetében 
terjedt el. 
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a.,  Hagyományos komissiózás, statikus áruelőkészítéssel 
 

 
 

b.,  Hagyományos komissiózás, dinamikus áruelőkészítéssel 
 

Jelmagyarázat:   
E1…En: áruelőkészítési egységek  ÁÜ: üres árukigyűjtő eszköz 
ÁK: árukigyűjtő eszköz  ÁT: tele árukigyűjtő eszköz 

 

11. ábra  Hagyományos komissiózási eljárások (Forrás: [93], átdolgozva) 
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Decentralizált komissiózás, statikus áruelőkészítéssel. A decentralizált 
komissiózás esetében az áruelőkészítési egységek szintén adott, fix helyen találhatóak, de a 
komissiózó dolgozókhoz szektorok vannak rendelve, amelyeken belül adott számú 
komissióhely található (12.a. ábra). A kigyűjtő eszköz, miután egy folyamatos (Pick to 
Belt) vagy szakaszos működésű szállítóeszközön megérkezett egy komissiózó dolgozóhoz, 
megáll. A komissiózó dolgozó belehelyezi a szükséges árumennyiségeket a szektorában 
található árukból. Ezután a rendelés és a kigyűjtő eszköz továbbhalad a következő 
szektorban dolgozó komissiózó dolgozóig. A megrakott kigyűjtő eszközöket egy 
osztályozó berendezés szétválogatja (sorting) és továbbítja a csomagolási 
munkahelyekhez, vagy ha a rendszer a Pick&Pack elv szerint működik, akkor azonnal a 
kiszállítás előkészítő helyére. 
Előnyei: 

• rövid komissiózási útvonalak, 
• nagy komissiózási teljesítmény, 
• optimálisan alakíthatók ki az áruelőkészítési és leadási helyek. 

Hátrányai: 
• az egy szakaszon dolgozó komissiózó dolgozók egymástól függenek, 
• kevésbé rugalmas a teljesítményigény változásaival szemben, 
• viszonylag nagy a beruházási költsége, 
• hosszú rendelésátfutási idők adódhatnak, 
 
A decentralizált komissiózást elsősorban egyenletesen magas komissiózási 

teljesítmény igény, és kis tömegű áruk (gyógyszerek, illetve dohányipari termékek, kis 
méretű alkatrészek) esetén alkalmazzák. 

 
Inverz komissiózás, dinamikus áruelőkészítéssel. Inverz komissiózás esetén a 

kigyűjtő eszközök rendelkeznek egy rögzített hellyel. A komissiózó dolgozók a tárolási 
egységeket fogják meg, ezekkel keresik fel a kigyűjtési eszközöket, és ott veszik ki és 
helyezik el a megfelelő árumennyiséget. A tárolási egységekben maradt árut vagy 
visszatárolják a raktárba, vagy a következő rendeléssorozatnál használják fel. Ez a még 
kevésbé elterjedt komissiózási eljárás az alábbi előnyökkel és hátrányokkal rendelkezik 
(12.b. ábra). 
Előnyei: 

• nagy komissiózási teljesítmény, 
• egyszerű szervezés, 
• a tárolótérben helytakarékos tárolási módok alkalmazhatók, 
• az árukigyűjtő eszközök az expediáló tér közelében helyezkedhetnek el. 

Hátrányai: 
• a tárolási egységeket ki és be kell szállítani, 
• relatív hosszú rendelésátfutási idők, 
• kevésbé képes alkalmazkodni a komissiózási teljesítményigények ingadozásához, 
• többlet szervezési ráfordítást igényel. 
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Az inverz komissiózás különösen alkalmas viszonylag kevés számú rendelés esetén, 
amelyeken kis számú, azonos cikkeket, de nagy mennyiségben rendeltek. Az eljárást 
elsősorban kereskedelmi elosztóraktárakban alkalmazzák friss és hűtött áruk (zöldség-
gyümölcs, tej- és hústermékek) és promóciós termékek komissiózásánál. 

 
Mobil komissiózás, statikus áruelőkészítéssel. Az eljárás lényege, hogy az 

áruelőkészítési egységek és az árukigyűjtő eszközök egymással szemben vannak 
elhelyezve. A komissiózó dolgozó, vagy a komissiózó robot a két oldal közötti 
közlekedőfolyosóban mozog. A komissiózó dolgozó egy, vagy több rendelésnek megfelelő 
mennyiséget vesz ki a tárolási egységekből, és helyezi el ezeket a megfelelő kigyűjtő 
eszközökben, amelyeket a komissiózás befejezése után a csomagolóba, vagy az expediáló 
térbe szállítanak (12.c. ábra). 

Ezt az eljárást komissiózó robotok alkalmazása esetén érdemes bevezetni. Azonban a 
robotok alkalmazásának lehetőségei korlátozottak, mert csak közel azonos alakú és méretű 
áruk kezelhetők robotokkal, és csak nagy komissiózási teljesítmény-igény, nagy 
tételnagyságok és egyenletesen magas kihasználtság mellett gazdaságos robotokat 
alkalmazni a komissiózás végrehajtására. 

 

 

a.,  Decentralizált komissiózás, statikus áruelőkészítéssel 
 

 

b.,  Inverz komissiózás 
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c.,  Mobil komissiózás, statikus áruelőkészítéssel 

12. ábra  Komissiózási eljárások (Forrás: [93], átdolgozva) 

Az ismertetett komissiózási eljárások közül a „hagyományos komissiózás statikus 
áruelőkészítéssel” eljárást alkalmazzák a gyakorlatban a leggyakrabban, ezért a 
komissiózási munkafolyamatok optimalizálására irányuló vizsgálataim során is ilyen 
eljárás alkalmazását tételeztem fel. 

 

3.2.10. A komissiózást támogató információs rendszer 

A hagyományos, papír alapú komissiózási rendszerekben, a komissió listák papír 
bizonylatokra kerülnek kinyomtatásra, és a feladatok könyvelése is ezeken történik. A 
későbbi feldolgozás alapját is a komissiózó dolgozók által visszaadott papír bizonylatok 
jelentik. A papír alapú rendszerek előnye, hogy kialakításuk egyszerű, a hibák kezelése 
viszonylag könnyen megoldható és döntési szabadságot biztosítanak a komissiózó dolgozó 
számára. 

Hátrányuk, hogy a feladatok kétszer kerülnek könyvelésre, először a komissiózó 
dolgozó könyveli a kigyűjtést a bizonylaton, majd amikor azt leadja, akkor az 
adminisztrációnak kell, a bizonylat alapján a számítógépes rendszerben a feladatok 
végrehajtását rögzítenie. Ez egyben azt is jelenti, hogy a feladatok elvégzése utólag, 
jelentős időeltolódással kerül könyvelésre, és így a készletek és a folyamatok folyamatos 
követése nem megoldható. A rendszer további hátránya, hogy a bizonylatok kezelése 
időigényes és akadályozzák a komissiózó dolgozókat az áruk kigyűjtésében. 

 
Ezért a komissiózási folyamatok hatékonyságának és minőségének javításának 

érdekében folytatott fejlesztések egyik fő iránya a legmodernebb információs és 
kommunikációs technológiák alkalmazása. 

 
Az ún. bizonylat nélküli komissiózási rendszerek (paperless order picking, Beleglose 

Kommissionieren) lényege, hogy az árukigyűjtési (kiszedési) utasításokat feltüntető, 
korábban nélkülözhetetlennek tűnő papír bizonylatok helyett, a dolgozó az árukigyűjtési 
utasítást valamilyen kijelzős, vagy hang alapú terminálon keresztül kapja, amely alkalmas 
a komissiózási utasítás végrehajtásának visszajelzésére is. 
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A rádió frekvenciás (RF) kézi terminálok (13. ábra) használata során – ugyanúgy, 
mint a komissió listák esetében – az információ megszerzéséhez a komissiózó dolgozónak 
használnia kell a kezét és a szemét. A terminál kijelzőjén hasonló információk jelennek 
meg, mint a komissió listákon. A kézi terminálok legtöbbször az áruazonosító rendszerhez 
(pl. vonalkód /bar code/) illeszkedő leolvasó fejjel vannak ellátva és ezáltal az automatikus 
áruazonosítás is megvalósítható. Így megállapítható, hogy ezen rendszerek alkalmazása 
esetén a munkafolyamatok majdnem megegyezők a papír alapú rendszerekével – még ha a 
terminál kezelése egyszerűbb is – és ezért az időszükségletek jelentős csökkenésével sem 
lehet számolni. 

A jelentős különbség inkább az ’on-line’ kapcsolat megteremtésének lehetőségében 
rejlik és valamennyi információ a keletkezés pillanatában (real-time) kicserélhető és 
ellenőrizhető. 

Ez a megoldás az alapja az ún. Pick-to-light és Pick-by-voice rendszereknek is. A 
Pick-to-light rendszernél (14. ábra) a soron következő kigyűjtést a tárolóhely alatt kiépített 
kijelző felvillanása jelzi. A tárolóhelyeken telepített kijelzőkön szintén megjelenik a 
kigyűjtendő mennyiség, valamint egy billentyűzet segítségével lehetőség van a 
komissiózott mennyiség módosítására, a készletszint korrigálására, utántöltés kérésére és 
természetesen a kigyűjtés elvégzésének visszaigazolására. A rendszer működésének 
feltétele, hogy az adott szektorban dolgozó komissiózó dolgozó minden egyes tárolóhely 
kijelzőjét láthassa. A rendszer teljesítőképessége tovább növelhető, ha egy zónában több 
komissiózó dolgozó is végez kigyűjtés. Ekkor a tárolóhelyek alatt több színű kijelzőt kell 
elhelyezni és így egyértelműen hozzárendelhetők a feladatok az egyes komissiózó 
dolgozókhoz. 

A Pick-by-voice rendszerek (15. ábra) esetében a központi vezérlő számítógép a 
komissiózó dolgozó fejére erősített fejhallgatón keresztül, szóbeli utasítások formájában 
adja ki a komissiózási feladatokat. A komissiózó dolgozó egy mikrofonon keresztül 
igazolja vissza, hogy a megfelelő helyen tartózkodik, valamint az árukivételt és a 
darabszámot is. Az egyedi hangfelismerés lehetővé teszi, hogy minden dolgozó a saját 
anyanyelvén folytassa a kommunikációt [186]. 

 

 
 

13. ábra  Rádió frekvenciás kézi 
terminál (Forrás: Intermec) 

 

14. ábra  A Pick-to-light rendszer (Forrás: 
ASAP Automation) 
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A bizonylat nélküli komissiózási rendszerek főbb előnyeit összefoglalva [199] 
megállapítható, hogy: 

• könnyebbé válik az árukigyűjtést végző dolgozók munkája, a dolgozó mindkét 
keze szabad, nem kell a papír bizonylatot tartani, felvenni vagy letenni, azon a 
szükséges információt megkeresni (pl. az áru vagy a tárolóhely azonosítója, a 
kiveendő mennyiség), vagy arra jelölést tenni (pl. a már kigyűjtött tétel 
bejelölése); 

• nagyobb komissiózási teljesítmények érhetők el (akár 50 %-kal is nőhet a 
komissiózási teljesítmény), így csökkenthető az árukigyűjtést végző dolgozók 
száma; 

• csökken az árukigyűjtéssel kapcsolatos tévedések, hibák száma; 
• a rendelésteljesítés, az áruhiány, illetve az áruutántöltési igény azonnal jelezhető 

az irányító számítógép felé; 
• jelentősen csökkennek a nyomtatvány-beszerzési költségek; 
• gyorsan, pontosan értékelhető a komissiózást végző dolgozók teljesítménye. 
 
A bizonylat nélküli komissiózási rendszerek alkalmazásakor, a rendszerszolgáltató 

kiválasztásánál fontos szempont, hogy olyan megoldást kell lehetőleg választani, amely 
bármikor (zavar, rendszer-meghibásodás esetén) képes rövid időn belül, zökkenőmentesen 
papír alapú üzemmódra váltani. Ez a rádió frekvenciás kézi terminálok használata esetén és 
a Pick-by-voice rendszereknél valósítható meg legkönnyebben. 

 

ISIS

Integrált Vállalatirányítási / 
Raktárirányítási Rendszer

Elérési pont

Kommunikációs 
terminál

Headset

Interfész specifikáció

Adatbázis szerver

Alkalmazás 
szerverek

Web alapú 
jelentéskészítés 

és adminisztráció Vállalati hálózat

 

15. ábra  A Pick-by-voice rendszer sematikus felépítése (Forrás: SyVox, átdolgozva) 
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3.3. A vizsgált komissiózási rendszer 

Az előző alfejezetekben ismertettem a komissiózási rendszerekre ható befolyásoló 
tényezőket, és a komissiózási rendszerek különböző szervezési és kialakítási változatait. 
Ezek alapján megállapítható, hogy a komissiózás az egyik legösszetettebb raktári 
munkafolyamat és a folyamatok szervezése és a rendszerkialakítás tekintetében számos, 
egymástól nagyban eltérő változat valósítható meg. 

A komissiózási munkafolyamatok tervezését és a komissiózási folyamatok napi 
irányítását a stratégiai szintű döntések alapján megvalósult, már meglévő komissiózási 
rendszerekben kell végrehajtani. A nagyszámú lehetséges rendszerváltozat miatt, annak 
érdekében, hogy alapos vizsgálatokat folytathassunk, minden esetben pontosan meg kell 
határozni, hogy a vizsgálatok milyen komissiózási rendszerre vonatkoznak. 

Az értekezés további részeiben egy kereskedelmi elosztó raktár komissiózási 
munkafolyamatait vizsgálom, amelyben az áruk állvány nélkül sorokban vagy tömbökben, 
vagy soros állványokban kerülnek tárolásra és a komissiózás az alsó szint(ek)ről történik. 
A komissiózás során alkalmazhatók kézi eszközök, mint például zsáktargoncák, 
kézikocsik, kisemelésű kézi targoncák, illetve kisemelésű gépi és komissiózó targoncák. A 
modellek és célfüggvények megalkotásakor feltételeztem, hogy az árukigyűjtés során a 
komissiózó dolgozó és a komissiózó eszköz vagy csak vízszintes, vagy csak függőleges 
irányban mozog. 

A 3.2.9. fejezetben ismertetett komissiózási eljárások közül a gyakorlatban a 
„hagyományos komissiózás statikus áruelőkészítéssel” eljárást alkalmazzák a 
leggyakrabban. Ez a legtöbb emberi erőforrást igénylő, és egyúttal a legtöbb megtakarítási 
lehetőséget magában rejtő eljárás is. Ezért a komissiózási folyamatok operatív irányítására 
kidolgozott modellben ennek a komissiózási eljárásnak az alkalmazását feltételeztem. A 
kereskedelmi elosztó raktárakban egylépéses komissiózás esetén az áruk vevők szerint 
kerülnek kigyűjtésre, kétlépéses komissiózás esetén pedig elosztó-járatonként. Kétlépéses 
komissiózás esetén a kigyűjtött árukat a második lépésben vevők szerint szét kell 
válogatni, amely történhet a raktárban és a raktáron kívül is. Az értekezésben ismertetett 
modellek és algoritmusok az egylépéses komissiózásra, illetve a kétlépéses komissiózás 
első lépésére vonatkoznak és alkalmazhatók mind papír alapú és bizonylatnélküli 
komissiózási rendszerek esetében is. 

 

3.4. A komissiózási munkafolyamatok tervezése 

A munkafolyamatok tervezése középtávú, taktikai szintű feladat, és a stratégiai szintű 
döntések alapján megvalósult, már meglévő rendszerre vonatkozik. A tervezés során 
rendelkezésre állnak a múltra vonatkozó adatok, és az alkalmazott eljárások célja, ezek 
alapján, a komissiózási rendszer teljesítőképességének növelése. A komissiózási 
munkafolyamatok tervezését a tárolandó áruk jellemzőin, a tárolandó 
készletmennyiségeken, a komissiózási feladatok jellemzőin, a rendelések struktúráján (lásd 
3.1. fejezet), és a kialakított komissiózási rendszer szervezési és műszaki megoldásán túl a 
tárolandó áruk tárolási helyei, valamint a rendelések fogadásának és diszponálásának 
módja befolyásolják [91], [92], [93], [211] – amelyek meghatározása szintén taktikai szintű 
döntés. 
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A komissiózási rendszerek teljesítőképessége, a fent említett befolyásoló tényezőkön 
kívül, elsősorban az alkalmazott irányítási módszerektől, az ún. komissiózási stratégiáktól 
függ. A megfelelő komissiózási stratégiák megválasztásával jelentősen csökkenthető a 
komissiózás időszükséglete és a rendszer üzemeltetésének költsége. 

 
A komissiózási stratégiák előnye, hogy gyakran beruházási költségek nélkül is 

bevezethetők, vagy elég csak a raktár- illetve szállításirányítási rendszert módosítani. 
Ebben a fejezetben elsősorban a „hagyományos komissiózás, statikus áruelőkészítéssel” 
eljárás során alkalmazható komissiózási stratégiákra összpontosítunk, mert ez az értekezés 
témája is. A tárgyalt komissiózási stratégiákat az alábbi csoportokba sorolhatjuk ([176], 
[206]): 

• rendelésösszefogási stratégiák, 
• helyfelkeresési stratégiák, 
• áruutánpótlási stratégiák, 
• göngyölegkezelési stratégiák. 
 
A komissiózási munkafolyamatok tervezésének lépéseit a 16. ábra szemlélteti. 
 

 

16. ábra  A komissiózási munkafolyamatok tervezésének lépései 
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3.4.1. Helyfoglalási- és áruelrendezési stratégiák 

A helyfoglalási stratégiák határozzák meg, hogy a raktár melyik szektorának, melyik 
helyére melyik áru számára kell tárolási helyet biztosítani úgy, hogy jó térkihasználás 
valósuljon meg, és a be- illetve kitárolási utak a lehető legrövidebbek legyenek. Az áruk 
tárolóhelyeinek megválasztásakor figyelembe kell venni, hogy milyen a raktározási 
rendszer, a raktár elrendezése (fej- vagy átmenőraktár), és a tárolási mód. A tárolóhelyek 
meghatározásához szintén segítséget nyújthat a rendelések struktúráját leíró komissió 
mátrix és komissió vektor, amelyeket a 3.1. fejezetben ismertettem. 

A leggyakrabban alkalmazott helyfoglalási stratégiák a következők: 
Szabad (véletlenszerű) helyfoglalás  (random storage, freie Lagerplatzordnung); 

szabad helyfoglalás esetén a tárolóhelyek véletlenszerűen kerülnek kiosztásra, bármelyik 
tárolási egység bármelyik tárolóhelyen tárolható. Ez a helyfoglalási mód csak 
számítógéppel irányított környezetben valósítható meg. 

Legközelebbi szabad tárolóhely (closest open location storage); a legközelebbi 
szabad tárolóhelyre történő betárolás azt jelenti, hogy a beérkező árut a betárolás helyéhez 
legközelebb eső első szabad helyre tárolják be. Így általában a betárolás helyéhez közel eső 
helyek mind foglaltak, és a raktár távolabb eső vége felé csökken a foglalt helyek sűrűsége. 

Kötött helyfoglalás (dedicated storage, feste Lagerplatzordnung); kötött helyfoglalási 
rendszerről akkor beszélünk, ha minden egyes cikknek előre meghatározott, rögzített 
tárolóhelye van a raktárban. Ezen rendszernek az a hátránya, hogy olyan cikkeknek is hely 
van fenntartva, amelyekből készlethiány van. Valamint minden egyes cikk számára annyi 
helyet kell előre lefoglalni, amekkora a maximális készletszint. Ezért általában az ilyen 
helyfoglalási politikával irányított raktárak terület-kihasználása alacsony. Azonban, ha a 
raktárban komissiózást is végeznek, vagy külön komissiózó raktár működik, a komissiózó 
dolgozók könnyen megjegyzik az áruk helyét a raktárban. 

Forgási sebesség függő tárolás (full-turnover storage, Schnellläufer-konzentration); 
ezen helyfoglalási stratégia lényege, hogy a áruk tárolóhelyét a raktárban forgási 
sebességük alapján határozzák meg. A legnagyobb eladási rátával rendelkező árukat 
helyezik el a legkönnyebben (legrövidebb idő alatt) megközelíthető tárolóhelyeken. 

Hatékony stratégiát lehetne kialakítani, ha a forgási sebesség alapú tárolást 
kombinálnánk a kötött helyfoglalási stratégiával. Ez azért ütközik nehézségekbe, mert a 
áruválaszték, és a cikkek iránti igény is gyorsan változik, és így gyakran át kellene 
rendezni a raktárt. 

Osztály (kategória) alapú helyfoglalás (class based storage, Zonenweise feste 
Lagerplatzordnung); a raktár különböző zónái adott árucsoportok tárolására vannak 
fenntartva, vagy az egyes tároló helyek vagy állvány modulok csak bizonyos áruk 
tárolására alkalmasak. Az áruosztály alapján történő helyfoglalás az eddig említett 
politikák kombinálásával valósítható meg. Az árukat adott számú osztályba soroljuk, és 
minden osztály számára meghatározott (kötött) területet biztosítunk a raktáron belül. A 
kialakított szektorokon belül a helyfoglalás véletlenszerű (szabad). Általában az 
osztályozás alapja a forgási sebesség. Ennek a stratégiának az előnye, hogy a gyorsabban 
fogyó áruk közel kerülnek a betárolás helyéhez, és egyúttal kihasználható a szabad 
helyfoglalás biztosította rugalmasság és helytakarékos tárolás is. 

 
 
 



42 

Az eddig tárgyalt politikák nem vették figyelembe az áruk közötti lehetséges 
kapcsolatot. Előfordulhat azonban olyan eset is, amikor a vevők egy árut rendszeresen egy 
másikkal együtt rendelnek meg. Ekkor érdemes lehet ezt a két árut egymás mellett 
elhelyezni. Egy lehetséges megoldás a termékcsaládok (family-grouping) kialakítása és 
ezek egy szektorban történő tárolása. 

A helyfoglalási stratégia megválasztásánál azt is figyelembe kell venni, hogy az 
egyes áruk tárolási helyei nagymértékben befolyásolják a komissiózási munkafolyamatokat 
és teljesítményeket. Ezért az áruk tárolóhelyeinek optimális megválasztásakor a 
célfüggvény, vagy a célfüggvények egyike lehet a komissiózási munka minimalizálása. 

 

3.4.2. A rendelések fogadásának és a feladatok diszponálásának módja 

A komissiózási folyamatok szervezését nagymértékben befolyásoló két taktikai 
szintű kérdés a rendelések fogadásának, és a komissiózási feladatok hozzárendelésének 
(diszponálásának) módja, amelyek szorosan összefüggenek egymással [201]. 

A rendelések fogadása alapvetően kétféleképpen lehetséges: 
• on-line, vagy 
• batch üzemmódban. 
 
’On-line’ rendelésfogadás esetén, a vevő rendelése a feladást követően azonnal 

megjelenik a raktárirányítási rendszerben, mint elvégzendő feladat. Ilyen módszert 
alkalmazhatnak például az internetes áruházakat kiszolgáló raktárakban, ahol a vevők 
elvárják rendeléseik minél gyorsabb teljesítését. 

 
’Batch’ üzemmód esetén, az egy időperiódus (pl. 12 vagy 24 óra) alatt beérkezett 

összes rendelést egyszerre töltik le a raktárirányítási rendszerbe. Ennek egy lehetséges 
változata, amikor a nap folyamán feladott rendeléseket a nap végén kezdik el feldolgozni, 
másnap kigyűjtik az árukat, és a rendelést követő 48 órán belül kiszállítják a rendelt árut. 

 
A feladatok hozzárendelése (diszponálása) nem csak a komissiózás, hanem a 

raktárirányítás többi területén is jelentkező művelet. A diszponálás alapelemei a feladatok, 
amelyeket a raktárban rendelkezésre álló erőforrásoknak el kell végezniük. Így egy raktár 
napi működése során meg kell határozni, hogy a beérkező és a kiszállítandó áruk 
rakodását, a raktáron belül szükséges áttárolásokat, az egyéb anyagmozgatási feladatokat, 
továbbá a komissiózási helyek feltöltését mely erőforrások és mikor fogják elvégezni. 
Hasonló jellegű feladat a komissió listák hozzárendelése a komissiózó dolgozókhoz. A 
komissió listákat a raktárirányítási rendszer a beérkező vevői (külső) rendelések alapján 
állítja össze. 

 
A vevői rendelések tartalmaznak minden információt arról, hogy melyik áruból, hány 

darabot és mikorra kell kiszállítani. A feladatok alapvetően a dispatching, vagy a 
scheduling eljárás szerint diszponálhatók. 
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Dispatching esetén, egy aktuális, soron következő feladathoz rendelik hozzá a 
megfelelő erőforrást. A hozzárendelés több szempont és stratégia alapján történhet, ilyenek 
például: 

• következő szabad erőforrás; 
• térben legközelebbi erőforrás; 
• időben vagy térben legrövidebb utat megteendő erőforrás stb. 
 
Mivel a dispatching esetén a rendszer az éppen beérkező feladatot dolgozza fel, 

ezáltal a rendszer gyorsan és rugalmasan reagál. Ezért ezt az eljárást elsősorban olyan 
dinamikus rendszerek esetén alkalmazzák, amelyeknél a rendelésfogadás ’on-line’ módon 
történik. 

A scheduling eljárás (feladatok ütemezése, előtervezés) célja a dispatching eljárással 
szemben az, hogy több feladatot és/vagy több eszközt egy „ideális” előtervhez rendeljen 
hozzá, és így egy optimalizált végrehajtási sorrendet alakítson ki a rendszer optimalizált 
működése érdekében. 

Mivel a scheduling lényege, hogy több várakozó feladatot fognak össze, és ez alapján 
alakítják ki a hozzárendelési probléma optimális megoldását, ezért ezt az eljárást batch 
típusú rendelésfogadás esetén célszerű alkalmazni. 
Az előtervek elkészítésekor az alábbi eljárások alkalmazhatók [171]: 

• előre tervezés; 
• visszafelé tervezés; 
• kombinált tervezés (előre- és visszafelé); 
• szűk keresztmetszet szerinti tervezés (nivellálás) stb. 
 
A rendelések fogadásának, és a komissiózási feladatok hozzárendelésének módjával 

szorosan összefügg a komissiózási folyamatok irányításának módja, amely lehet: 
• on-line, vagy 
• off-line típusú. 
 
’On-line’ irányítás esetén, a komissiózási feladatok a komissiózás megkezdése után, 

az árukigyűjtés során megváltozhatnak. On-line irányítás esetén például a rendszer kezelni 
tudja, ha egy vevői rendelésben változás következik be, még ha annak a rendelésnek a 
kigyűjtése már el is kezdődött (de még nem fejeződött be). Az ’on-line’ irányítás csak 
bizonylatnélküli komissiózási rendszerekben valósítható meg, és rugalmassága miatt 
elsősorban dispatching típusú feladat-hozzárendelés esetén lehet szükséges ennek az 
irányítási módnak az alkalmazása. 

’Off-line’ irányítás esetén, miután a számítógépes irányítási rendszer, vagy a 
diszpécser közölte a komissiózó dolgozóval a végrehajtandó feladatokat, azok már nem 
változtathatók meg, mivel irányítási szintén nincs állandó kapcsolat a komissiózó dolgozó 
és az irányító rendszer között. Amennyiben mégis változás történt a komissiózási 
feladatban a végrehajtás közben, az csak az eredeti feladat végrehajtása után kerülhet 
korrigálásra. Ez az irányítási mód papíralapú és bizonylatnélküli rendszerekben is, 
elsősorban scheduling típusú feladat-hozzárendelés esetén alkalmazható, mert ekkor a 
feladatok időben előre ismertek, és elég idő áll rendelkezésre azok – kismértékű – 
megváltoztatására. 
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3.4.3. Rendelésösszefogási stratégiák 

A komissiózó szektorok segítségével egy rendelés több komissiózó dolgozóra 
osztható szét a rendelésátfutási idők csökkentésének érdekében. De az is elképzelhető, 
hogy egy komissiózó dolgozó egyszerre több (kisebb) rendelést is kigyűjt. Ezt a rendelések 
összefogásával (batching, order clustering) érhetjük el. Általános elvárás a 
rendelésösszefogási módszerekkel szemben, hogy robosztusak legyenek, azaz ne legyenek 
érzékenyek a raktározási technológia típusára, a rendelések nagyságára, valamint a 
folyosónként felkeresendő helyek számára. Az alkalmazott heurisztikus eljárások három 
csoportba sorolhatók: 

• Egyszerű módszerek. Ilyen például az ún. First-Come First-Served algoritmus. 
Ez az algoritmus a rendeléseket érkezésük sorrendjében adja hozzá a komissiózó 
körjáratokhoz. Akkor kezd új körjáratot, azaz új belső kigyűjtési listát, ha a 
komissiózó eszköz kapacitása betelt. 

 
• Seed algoritmusok. A seed algoritmusok két lépésből állnak. Először ki kell 

választani a központi, illetve kezdeti (seed) külső rendelést, vagy annak egy 
részét. 
Majd a még ki nem választott vevői rendeléseket hozzá kell rendelni a belső 
rendeléshez, amíg a komissiózó eszköz kapacitása engedi. A következő 
kiválasztási szabályok jöhetnek többek között szóba [60]: 

o véletlenszerű kiválasztás 
o a (kiindulási ponttól) legmesszebb lévő árut tartalmazó rendelés, 
o a legtöbb felkeresendő sort tartalmazó rendelés, 
o a leghosszabb menetidőt jelentő rendelés, 
o az a rendelés, melynek két legszélső sora között a legnagyobb a 

távolság, 
o a legnagyobb tételszámmal rendelkező rendelés. 

 
• Savings algoritmusok. Ezek az eljárások az időmegtakarításokon alapulnak, 

amelyek azáltal érhetők el, hogy a rendeléseket nem külön-külön, hanem 
összefogva gyűjtjük ki. A savings algoritmusok főleg az ún. Clarke-and-Wright 
módszert alkalmazzák [66]. 

 
 

3.4.4. Helyfelkeresési stratégiák 

A helyfelkeresési stratégiák azt határozzák meg, hogy adott listán szereplő tételeket, 
milyen sorrendben gyűjtsenek ki. Céljuk, hogy csökkentsék a komissiózás során 
megteendő útvonalak hosszát, így növelhetők a komissiózási teljesítmények, illetve adott 
komissiózási feladat esetén csökkenthető a komissiózó dolgozók és a szükséges eszközök 
száma. 
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A megfelelő felkeresési sorrend megállapítása a tételek számától, a technikai 
megoldástól és a komissiózó eszköz kapacitásától függ. A legegyszerűbb eset az, amikor 
az anyagmozgatást végrehajtó gép egy egyszerű ciklust hajt végre. Az egyszerű ciklus azt 
jelenti, hogy egy tárolóhelyről a leadási helyre szállít egy teljes tárolási egységet. 

 
Bonyolultabb a folyamat, ha kombinált ciklust hajt végre a kitárolást végző eszköz. 

Ekkor a feladóhelyről egy tárolási egységet szállítunk egy tárolóhelyre, majd egy másik 
tárolóhelyről kiveszünk egy újabb tárolási egységet, és ezt a leadóhelyre szállítjuk. 

 
Magasraktárak esetében fontos megkülönböztetni azt a két esetet, amikor a fel- és 

leadóhely a folyosó azonos (fejelrendezés), illetve átellenes oldalán található (átmenő 
elrendezés). A kitárolási folyamatok tervezésénél törekedni kell arra, hogy a kombinált 
ciklusok aránya minél nagyobb legyen, mert így növelhető az eszközök kihasználtsága és a 
teljesítmény. 

 
A magasraktári tárolótérben történő komissiózásra jellemző, hogy a kézi, illetve az 

automatikus vezérlésű komissiózó gépek egy folyosóból egyszerre több tételt is ki tudnak 
gyűjteni. Ebben az esetben is célszerű valamilyen stratégiát kialakítani, mert stratégia 
nélküli helyfelkeresés esetén – amikor a folyosón belüli tárolóhelyek felkeresési sorrendje 
véletlenszerű – hosszú komissiózási ciklusidők adódhatnak (17.a. ábra). 

 
Átmenő elrendezés esetén alkalmazható a növekvő helykoordináták szerinti stratégia, 

melynek lényege, hogy a tárolóhelyeket vízszintes koordinátáik szerint növekvő sorrendbe 
állítva határozzuk meg a felkeresés sorrendjét (17.b. ábra). 

 
A zónás stratégia (N-Streifenstrategie) a fent bemutatott stratégia olyan változata, 

amelynél az állványmezőt több, páros számú ( N=2; 4) zónára osztják, és az egy-egy zónán 
belüli tárolórekeszeket a vízszintes helykoordináták növekvő, illetve csökkenő 
sorrendjében keresik fel. A stratégia előnye, hogy a fejelrendezésű raktárakban 
csökkenthető az utolsó kivételi hely és a leadási hely közötti úthossz (17.c. ábra). 

 
A „hagyományos komissiózás, statikus áruelőkészítéssel” eljárás esetén a komissiózó 

dolgozók több folyosót bejárva gyűjtik ki a listákon szereplő tételeket, ezért a 
következőkben az erre az eljárásra kidolgozott helyfelkeresési stratégiákat fogjuk 
részletesen megvizsgálni. 

 
A 18. ábra egy hagyományos komissiózó raktárt ábrázol. A komissióraktár tárolótéri 

blokkokból áll, és minden blokk egymással párhuzamos folyosókból épül fel. A folyosók 
mindkét oldalán találhatók árucikkek. A folyosók közötti váltás vagy a tárolótér két végén, 
vagy a keresztfolyosókon lehetséges. Központi leadás esetén a leadó hely (depó, iroda) a 
tárolótér elejében található, decentralizált leadás esetén pedig, a folyosók elején történik az 
adott folyosóból kigyűjtött árucikkek lehelyezése. 
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a.,  Stratégia nélküli helyfelkeresés 

 

 
b.,  Helykoordináták szerinti stratégia 

 

 
c.,  Zónás stratégia (N=4) 

17. ábra  Magasraktári tárolótérben történő komissiózás (Forrás: [91], [146], [197], 
átdolgozva) 
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A komissiózási útvonalak megállapítása a raktárakban az utazóügynök probléma 
(TSP) egyik speciális esete. Az utazóügynök probléma megoldására születtek pontos, 
optimális megoldást szolgáltató eljárások és heurisztikus módszerek. Az optimális 
körjáratokat teljes enumerációval, a branch-and-bound eljárással és az operációkutatás más 
módszereivel határozhatjuk meg. Azonban a mai napig nincs ismert, időben hatékony, 
optimális megoldást szolgáltató általános eljárás erre a problémára, mivel az optimális 
megoldást nyújtó algoritmusok esetében a számítási idő a felkeresendő helyek számával 
legalább exponenciálisan nő. 

A szakirodalom legintenzívebben a keresztfolyosók nélküli – egy blokkból álló – 
raktárakban történő helyfelkeresési stratégiákat vizsgálja. Erre az esetre létezik egy 
optimális – a folyosók és a kigyűjtendő tételek számával időben egyenesen arányos – 
megoldást nyújtó algoritmus is [170]. A heurisztikus eljárások a gyakorlatban mégis 
kedveltebbek, mert időben gyorsabbak, bármilyen változás esetén könnyen adaptálhatók, 
és logikusan felépített útvonalakat szolgáltatnak [99]. A heurisztikus eljárások 
alkalmazásánál feltételezzük, hogy: 

• a komissiózó dolgozók a folyosókban és a keresztfolyosókon mindkét irányban 
képesek közlekedni; 

• a folyosók elég keskenyek ahhoz, hogy pozíció változtatás nélkül lehet a folyosó 
minkét oldalán komissiózni; 

• a kigyűjtendő áruk a raktárban elszórtan helyezkednek el; 
• egy komissió listához egy körjárat tartozik; 
• a folyosók közötti váltás lehetséges bármely keresztfolyosón keresztül; 
• a rakomány leadás központi, és ez a következő járat kiindulási pontja is. 
 
ROODBERGEN [176] rendszerezését átvéve az alábbiakban ismertetet eljárások a 

következő két csoportba sorolhatók: 
• Egy tárolótéri blokkból álló raktárakban alkalmazott heurisztikus eljárások: 

o S-shape heurisztikus módszer 
o Return heurisztikus módszer 
o Midpoint heurisztikus módszer 
o Largest Gap heurisztikus módszer 
o Composite heurisztikus módszer 
o Combined heurisztikus módszer 
o Optimális megoldás 

 
• Több tárolótéri blokkból álló raktárakban alkalmazott heurisztikus eljárások: 

o S-Shape heurisztikus módszer 
o Largest Gap heurisztikus módszer 
o Combined heurisztikus módszer 
o Combined+ heurisztikus módszer 
o Aisle-by-aisle heurisztikus módszer 
o Optimális megoldás 
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18. ábra  Hagyományos komissiózó raktár 

 

3.4.5. Az egy tárolótéri blokkból álló raktárakban alkalmazott 
helyfelkeresési stratégiák 

S-shape (S alakú) heurisztikus módszer (19.a. ábra). Ez a komissiózó dolgozók 
irányításának egyszerű módja. Minden egyes folyosón, amely legalább egy kigyűjtendő 
árut tartalmaz, áthalad teljes hosszában a komissiózó dolgozó. Azokba a folyosókba, ahol 
nincs kigyűjtendő áru, nem lép be a komissiózó dolgozó. Az utolsó áru kigyűjtése után a 
komissiózó dolgozó visszatér a komissiózó tér elejére. A gyakorlatban ez a legelterjedtebb 
felkeresési politika [59], [175], [176]. 

 
Return (visszatéréses) heurisztikus módszer (19.b. ábra). A return politika esetén a 

folyosókba mindig baloldalon, szemből halad be a komissiózó dolgozó. A return politikát 
is ugyanolyan egyszerű alkalmazni, mint az s-shape politikát. A két módszer közötti 
különbséget gyakorlatilag azonosíthatjuk az egyoldali (single sided), illetve kétoldali 
(double sided) komissiózás kérdésével. 
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Az egyoldali komissiózás azt jelenti, hogy a komissiózó dolgozó egyszerre csak a 
folyosó egyik oldaláról gyűjt ki árukat. Így ha a folyosó mindkét oldalán találhatók 
kigyűjtendő áruk, akkor kétszer kell végighaladni a folyosón. A kétoldali komissiózás 
esetében a komissiózó dolgozó egyszerre a folyosó mindkét oldalán végez komissiózást. 
Az s-shape politika különösen alkalmas kétoldali komissiózás esetén, a return politika 
pedig, a legmegfelelőbb egyoldali komissiózásnál [84]. 

 
Midpoint (középponti) heurisztikus módszer (19.c. ábra). Ebben az esetben a raktár 

gyakorlatilag két részre van osztva. Az elülső félben található árukat szemből belépve, a 
hátsó részben találhatóakat a folyosóba hátulról belépve közelíti meg a komissiózó 
dolgozó. Csak az első és az utolsó folyosón halad teljesen keresztül a komissiózó dolgozó. 
Ez egy alternatíva lehet az s-shape stratégia mellett, ha egy folyosóban átlagosan csak egy 
kigyűjtendő áru helyezkedik el. 

 
Largest Gap (legnagyobb hézag, távolság) heurisztikus módszer (19.d. ábra). Ezen 

elv alkalmazásakor a komissiózó dolgozó teljes hosszában végighalad az első folyosón. A 
többi sorban a „legnagyobb hézag”-ig halad és ugyanazon az oldalon lép ki a folyosóból, 
mint amelyiken belépett. A „hézag” bármely két szomszédos kigyűjtendő áru, vagy egy áru 
és egy keresztfolyosó távolsága. Az utolsó folyosón is teljes hosszában végighalad a 
komissiózó dolgozó, hátulról előre. Majd végighalad a tárolótér elülső oldalán és kigyűjti a 
még a listáján szereplő árukat. Így minden folyosóban megtakarítja a „legnagyobb hézag”-
ot [176]. A fentiekben bemutatott Largest-gap módszer minden esetben legalább olyan jó 
megoldást nyújt, mint a midpoint eljárás [99]. 

 
Composite (összetett) heurisztikus módszer. Ez a helyfelkeresési elv az S-shape és a 

return heurisztikus módszereket kombinálja. Minden egyes sorra meghatározza, hogy az e 
a rövidebb, ha a komissiózó dolgozó teljes hosszában végighalad egy folyosón, vagy ha az 
utolsó áru után visszafordul [176]. 

 
Combined (kombinált) heurisztikus módszer (19.e. ábra). Ez a módszer a composite 

módszerhez hasonlóan működik. A módszer része egy dinamikus programozási elem, mely 
lehetővé teszi, hogy ne csak az aktuális, de a következő folyosót is elemezhessük. Ezt 
felhasználva előfordulhat, hogy egy folyosóban rövidebb lenne a megteendő út hossza, ha 
a komissiózó dolgozó visszatérne arra az oldalra, ahonnan a folyosóba belépett. A 
combined módszer mégis dönthet úgy, hogy haladjon végig a teljes folyosón, mert ez 
kedvezőbb kiindulást jelent a következő folyosóban, és így a sorokban teljesítendő 
együttes úthossz rövidebb lesz [176]. 

 
Optimális megoldás (19.f. ábra). Az eddig tárgyalt módszerek mindegyike 

korlátozásokat tartalmazott a kialakítható útvonalakra vonatkozóan. Például az S-shape 
módszer előírja, hogy egy folyosóban, amelybe a komissiózó dolgozó belépett, végig is 
kell haladnia. Ahhoz, hogy optimális megoldást kapjunk, olyan módszerre van szükség, 
amely az összes lehetőséget figyelembe tudja venni. Egy ilyen módszert mutat be RATLIFF 
és ROSENTHAL [170] tanulmányukban. 
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a.,  S-shape 

 
b.,  Return 

 
c.,  Midpoint 

 
d.,  Largest Gap 

 
e.,  Combined 

 
f.,  Optimális megoldás 

19. ábra  Komissiózó útvonalak egy tárolótéri blokk esetén (Forrás: [176]) 
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3.4.6. A több tárolótéri blokkból álló raktárakban alkalmazható 
helyfelkeresési stratégiák 

Az előző fejezetben már bemutattam, hogy az S-shape, a Largest Gap és a Combined 
módszerek hogyan működnek egy blokk esetén. Több blokk esetén, minden egyes blokkra 
külön-külön kell alkalmazni a módszereket. A blokkok között, azt kell eldönteni, hogy a 
következő blokkban található-e kigyűjtendő áru, és ha igen, akkor a blokkot melyik 
oldalon kezdje el a komissiózó dolgozó bejárni. 

Aisle-by-aisle módszer. Az aisle-by-aisle módszert VAUGHAN és PETERSEN [210] 
dolgozta ki. Az ezzel az eljárással készített útvonalak minden egyes folyosót csak egyszer 
keresnek fel. Egy dinamikus programozási elem határozza meg, hogy az egyik folyosóból 
a másikba történő áthaladáshoz melyik keresztfolyosót legcélszerűbb választani. 

Combined+ módszer. A Combined+ az alap Combined módszerhez képest két 
javítási lehetőséget használ ki. Először is megvizsgálja, hogy érdemesebb-e, a depótól 
legtávolabb eső folyosótól eltérő kezdőpontot választani, valamint a felkeresési sorrendet 
úgy állapítja meg, hogy az utolsó blokkot mindig a depótól legtávolabb kezdje el a 
komissiózó dolgozó, és úgy haladjon a depó felé. Mindkét módszer részletes leírását 
ROODBERGEN [176] közölte. 

Optimális megoldás. RATLIFF és ROSENTHAL [170] a két tárolótéri blokkból álló 
raktárakra is kidolgozott egy hatékonyan működő algoritmust. Azonban a módszer 
kiterjesztése több mint két blokkra nem triviális. 

A több tárolótéri blokkból álló raktárakban alkalmazható helyfelkeresési stratégiák 
által szolgáltatott megoldásokat a 20. ábra mutatja. 

 

 
a.,  S-shape 

 
b.,  Largest gap 
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c.,  Combined 

 

 
d.,  Aisle-by-aisle 

 
e.,  Combined+ 

 

 
f.,  Optimális 

20. ábra  Komissiózó útvonalak több (három) tárolótéri blokk esetén (Forrás: [176]) 
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Z-form stratégia. GOETSCHALCKX és RATLIFF [84] megvizsgálták az egy-, illetve 
kétoldali komissiózás kérdéskörét, és úgy találták, hogy vagy a komissiózási sűrűségnek 
kell nagyon magasnak lennie, vagy a folyosóknak kell nagyon szélesnek lenniük ahhoz, 
hogy az egyoldali komissiózás gazdaságosnak bizonyuljon. Amennyiben a folyosók nem 
elég keskenyek ahhoz, hogy pozíció változtatás nélkül lehet a folyosó minkét oldalán 
komissiózni, akkor a leggyakrabban alkalmazott folyosón belüli haladási stratégia az ún. Z-
form stratégia. Az eljárás előnye, hogy a Z alakú bejárási útvonalakat csak egyszer kell 
meghatározni és utána minden körjáratra érvényesíthetők. A Z-form eljárás elvét a 21. ábra 
szemlélteti. 

 

 

21. ábra  Z-form stratégia (Forrás: [84]) 

3.4.6.1 A több tárolótéri blokkból álló raktárakban alkalmazható 
helyfelkeresési stratégiák összehasonlítása 

ROODBERGEN és DE KOSTER [175], és ROODBERGEN [176] végzett kísérletek az 
optimális és a heurisztikus eljárások összehasonlítására. A kísérletek során egy 
„hagyományos komissiózás, statikus áruelőkészítéssel” módszert alkalmazó polcos 
állványos rendszert vizsgáltak, ahol kétoldali komissiózást alkalmaztak és az áruk 
elrendezése a raktárban szabad helyfoglalás alapján történt. 

Nyolc különböző esetet vizsgáltak meg, ahol az egyes esetek a raktár felépítésében 
(tárolóhelyek és folyosók száma), és a rendelések szerkezetében tértek el (tételek száma). 
Minden esetben tíz keresztfolyosó-konfigurációt különböztettek meg. 

A kísérletek során az egyes esetekhez és eljárásokhoz tartozó körjáratok átlagos 
hosszát mérték és ezek alapján a következő megállapításokat tették: 

• az öt heurisztikus eljárás közül az S-shape eljárással számított átlag egyik esetben 
sem volt a legkisebb; 

• a Largest Gap eljárás ötször bizonyult a legjobbnak, amikor a raktárban két 
keresztfolyosó volt; 

• az Aisle-by-aisle eljárás 4 esetben volt a legjobb, és ebből háromszor a Combined 
és a Combined+ eljárások is ugyan azt az átlagot eredményezték; 

• a 80 esetből (8x10) 74-szer a Combined+ eljárás szolgáltatta a legjobb megoldást; 
• elméleti alapon összehasonlítva, a Combined eljárás mindig nem-hosszabb utakat 

eredményez, mint az S-shape eljárás, de a keresztfolyosók számának 
növekedésével a különbség nullába tart; 

• a Combined és a Combined+ eljárások két és három keresztfolyosó esetén 
egyforma, vagy egymástól kis mértékben eltérő utakat eredményeznek; négy vagy 
annál több keresztfolyosó esetén azonban a Combined eljárás ~25% hosszabb 
utakat szolgáltat, mint a Combined+ eljárás; 
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• három, vagy annál több keresztfolyosó esetén, egy kivétellel a Combined+ eljárás 
bizonyult a legjobbnak; 

• általánosságban elmondható, hogy minél bonyolultabb az eset (több folyosó/ több 
tétel) annál nagyobb az optimális megoldás és a Combined+ eljárás eredménye 
közötti eltérés. 

 

3.4.7. Áruutánpótlási stratégiák 

Az áruutánpótlási stratégiák célja, hogy minimális árumozgatási teljesítmény mellett 
biztosítsák az áruk rendelkezésre állását a kigyűjtési helyeken. Ehhez először is egy tárolt 
készletre van szükség. Ennek biztosítása a raktár- és készletgazdálkodási rendszerek 
feladata. 

A dinamikus áru előkészítéses rendszereknél nincs szükség külön utánpótlási 
stratégiára, mert a készleten lévő és a kigyűjtésre előkészített egységek együtt találhatók a 
tárolási- és előkészítési rendszerben. 

A statikus áru előkészítés mellett alkalmazott utánpótlás stratégiák mind a pull elven 
alapszanak, és GUDEHUS [93] a következőképpen definiálja ezeket: 

• szigorú Flip-Flop (kétállapotú) eljárás: minden áru számára rendelkezésre áll 
legalább két fix komissiózási hely egymás mellett, vagy egymás mögött. Az 
egyikben egy megbontott - a másikban egy tartalék, teljes egységet tárolnak. 
Amint a megbontott egység kiürül, szállítási feladatként jelentkezik egy teljes 
egység mozgatása a komissiózási helyre. Amíg az utánpótlás megtörténik, addig a 
komissiózó dolgozó megszakítás nélkül folytathatja munkáját a tartalék egység 
megbontásával. 

• rugalmas Flip-Flop (kétállapotú) eljárás: minden áru számára rendelkezésre áll 
egy komissiózási hely, valamint megfelelő számú tartalékhely a komissiózó téren 
belül. Amint a komissiózási helyen a készlet egy adott szint alá süllyed, szállítási 
feladatként jelentkezik egy utántöltési egység szállítása a rendelkezésre álló 
tartalékhelyek valamelyikére. Amint a komissiózó dolgozó a komissiózási helyen 
az utolsó egységet is kivette, a komissiózási hely és a tartalék előkészítési hely 
közötti távolság megtétele után folytathatja munkáját. 

• utántöltési eljárás: amint a kijelölt komissiózási helyen a készlet egy 
meghatározott szint alá süllyed, szállítási feladatként jelentkezik egy adott 
utántöltési mennyiség szállítása, mellyel a komissiózási helyet újra feltöltik. 

 
A szigorú Flip-Flop eljárás a legegyszerűbb és a legbiztosabb utánpótlás biztosítási 

stratégia a komissiózó téren. Előnye, hogy megszakításmentes komissiózást és a 
hiánymennyiségek elkerülését biztosítja. Amennyiben a két tárolóhely egymás mellett 
található, további előnyként jelentkezik, hogy az üres előkészítő egységet a komissiózó 
dolgozó magával is viheti. Azonban, ha a tartalék egységeket egymás mellett és nem 
egymás mögött tárolják, akkor ez a komissió útvonalak növekedéséhez vezet. Ezért ezt a 
rendszert csak viszonylag kis áruválaszték (100-200 árucikk) mellett alkalmazzák. 

A rugalmas Flip-Flop rendszer előnye, hogy csökken a helyigény, azonban egy 
megbízható irányítási rendszer szükséges a rendszer működésének biztosításához, a 
készletszintek figyeléséhez, a jelentésköteles készletszint elérésének felismeréséhez és a 
komissiózó helyek követéséhez. 
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A jelentésköteles készletszint az a mennyiség, amely várhatóan a feltöltés ideje alatt 
a komissióhelyről el fog fogyni. A jelentésköteles készlet a biztonsági készlet – amely 
kiegyenlíti az igények és a feltöltés sztochasztikus változásait – és a várható igény összege. 

Az utántöltési eljárás esetén is a feltöltést egy adott készletszint elérése váltja ki. De 
a Flip-Flop eljárásokkal szemben itt nem egy teljes előkészítési egységet, hanem egy 
meghatározott utántöltési mennyiséget szállítanak a komissió helyre. A gyorsan forgó áruk 
esetében törekedni kell arra, hogy ez az utántöltési mennyiség az optimális rendelési 
mennyiséggel megegyezzen. Amennyiben ez nem ismert, akkor egy adott szintre célszerű 
feltölteni a komissió helyet, amit annak befogadóképessége határoz meg. 

Az utántöltési eljárás előnye, hogy korlátozott a helyigénye, de a áruk kezelési 
szükséglete ebben az esetben a legnagyobb. Leggyakrabban szerszám- és alkatrész 
raktárakban alkalmazzák ezt az eljárást. 

3.4.8. Az üres áruelőkészítő egységek és árukigyűjtő eszközök kezelési 
stratégiái 

Az áruutánpótlás csak akkor lehetséges, ha előzőleg az üres egységrakomány-képző 
eszközöket (göngyöleg), azaz a tároló ládákat, rakodólapokat, stb. a komissiózási helyekről 
elszállították. Lehetséges göngyölegkezelési stratégiák a következők: 

• A komissiózó dolgozó végzi az üres eszközök kezelését: a komissiózó dolgozó az 
árukigyűjtés befejezése után kiveszi, és magával viszi az üres eszközt; 

• Az utánpótlást végző eszköz végzi az üres eszközök elszállítását: az utánpótlás 
elvégzése után ugyanaz az eszköz elszállítja az üres eszközöket; 

• Az üres eszközök külön kezelése: a komissiózó dolgozó az üres eszközt a 
komissiózási hely alá, vagy mellé helyezi és otthagyja. Az üres eszközök 
elszállításáról külön raktári alkalmazott gondoskodik; 

• Üres eszközök szállítása anyagmozgató rendszerrel: dinamikus, vagy statikus, 
utántöltős állványokban történő áru előkészítés esetén az anyagmozgató rendszer 
az üres eszközök szállítására is alkalmazható. 

 
Az üres eszközök kezelésének munkaigényét a tervezés és a szervezés során gyakran 

alábecsülik, így később komoly fennakadásokat okozhat. Ez elsősorban az üres 
rakodólapok esetében igaz, melyek saját tömege meghaladja a 15, de gyakran a 25 kg-t is. 
Ezért a nagy teljesítményű, rakodólapról rakodólapra történő komissiózó rendszerekben 
(pick-to-pallet) az üres rakodólapok kezelését vagy a feltöltést végző eszközök, vagy más 
megfelelő eszköz segítségével kell elvégezni. Így csökkenthető a komissiózó dolgozók 
terhelése és növelhető a komissiózási teljesítmény. Az üres előkészítő eszközök elszállítása 
mellett az üres árukigyűjtő eszközöket is biztosítani kell a komissiózáshoz. Az itt 
alkalmazható eljárások közé tartozik: 

• Üres árukigyűjtő eszközök halmazolása: Az iroda (depó), vagy a komissiózó 
munkahelyek mellett elegendő mennyiségű eszközt tárolnak. Amint ezek 
mennyisége egy adott szint alá süllyed, a rendszer újabb eszközök szállítására 
vonatkozó feladatot hoz létre. 

• Rendelés szerinti árukigyűjtő eszköz előkészítés: az egy rendeléshez szükséges 
kigyűjtő eszközöket egy központi helyen, rendelésenként kódolva előkészítik, 
majd egy anyagmozgató rendszeren a komissiózó munkahelyekre szállítják. 
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Az üres árukigyűjtő eszközök halmazolása a legegyszerűbb és legbiztosabb eljárás, 
mind technikailag, mind a szervezés szempontjából a legkisebb ráfordítást igényli. Az üres 
árukigyűjtő egységre – kartondoboz, rakodólap, gyűjtőláda – a felhasználás 
megkezdésekor helyezik el a rendelésnek megfelelő kódot, vagy jelölést. 

A rendelések szerinti árukigyűjtő eszköz előkészítés több ráfordítást igényel, kevésbé 
megbízható és csak azon rendszerek esetében alkalmazható, ahol a leadás decentralizált és 
a kigyűjtő eszközöket külön szállító rendszer továbbítja a rakomány előkészítés helyére. 
Ennek a rendszernek az a veszélye, hogy a komissiózó dolgozók nem tudják munkájukat 
folytatni, ha az üres árukigyűjtő eszközök utánpótlása bármilyen okból megszakad, 
valamint leadásnál a felcserélés veszélye is a fennáll. 

Különösen fontos az üres árukigyűjtő eszközök előkészítése a Pick&Pack elv szerint 
működő rendszerekben. Az itt felhasznált kigyűjtő eszközöket vagy a komissiózó 
dolgozónak kell saját szállító eszközén magával vinnie, vagy a komissiózási helyeken az 
elérés szempontjából optimálisan odakészíteni. A kigyűjtő eszközök szükséges számát az 
operatív irányítást végző számítógépnek kell meghatároznia - a kigyűjtendő mennyiség és 
térfogat függvényében - és a komissiózó dolgozóval a kigyűjtés megkezdése előtt közölnie 
kell. 

3.5. A komissiózási munkafolyamatok napi irányítása 

A komissiózási munkafolyamatok napi irányítása a komissió listák tényleges 
kigyűjtési sorrendjének, a komissiózási feladatok végrehajtási sorrendjének és 
ütemezésének meghatározását jelenti. Az alkalmazott algoritmusok feladata, a naprakész 
adatok alapján a lehető legjobb megoldások megtalálása, és ez alapján a szükséges gép-, 
eszköz- és létszámigény pontos meghatározása. 

A dortmundi Fraunhofer Intézet (IML) 2000-2001-ben végzett piackutatást a 
számítógépes raktárirányítási rendszerek területén. Ennek eredményeit is felhasználva, TEN 
HOMPEL és SCHMIDT [201] megállapították, hogy a vevői rendelések alapján, a 
számítógépes raktárirányítási rendszerek általában a következő lépésekben végzik el a 
komissiózási munkafolyamatok operatív (napi) irányítását: 

• a vevői rendelések letöltése a felettes (Host) rendszerből; 
• a rendelések szétválasztása egy tételes és több tételes rendelésekre; 
• az egyes áruk tárolási helyének (komissióhelyének) meghatározása; 
• az árukigyűjtő eszközök számának meghatározása komissió listánként; 
• az egyes belső rendelések kigyűjtési (átfutási) idejének becslése. 
 
További felmérések és publikációk ([15], [176], [206]) és a gyakorlati tapasztalatok 

alapján megállapítható, hogy a legtöbb raktárirányítási rendszer nem támogatja a megfelelő 
mértékben a komissiózó körjáratok szervezését, és a napi komissiózási feladatok 
tervezését. Ezért kutatásaim egyik fő célja egy olyan modell kidolgozása volt, amely a 
szimulációs és optimalizáló technikák, valamint a kettő kombinációját jelentő szimulációs 
optimalizálás képességeit és előnyeit felhasználva beépíthető a raktárirányítási 
rendszerekbe ezen feladatok megoldásának elősegítésére. 
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4. A komissiózási munkafolyamatok operatív irányítási 
modelljének ismertetése 

4.1. A modellezés célja, a modell felépítése 

Véleményem szerint, a szakirodalomban ismertetett helyfelkeresési stratégiák (lásd 
3.4.6. fejezet) egy részét a gyakorlatban azért nem alkalmazzák, mert túl sok korlátozó 
feltételt tartalmaznak, például a raktárak fizikai kialakítására vonatkozóan. További 
hátrányuk az, hogy csak egy optimalizálási kritériumot tartanak szem előtt, a megteendő út 
hosszának csökkentését. 

A gyakorlatban végzett vizsgálataim során azt tapasztaltam, hogy a komissiózást 
végző dolgozók az áruk kigyűjtésekor, a komissió listákon feltüntetett sorrendtől jelentősen 
eltérnek. Mindamellett, hogy a lehető legrövidebb bejárási útvonalat próbálják kialakítani, 
törekednek az árukigyűjtő eszközök minél jobb térfogat-kihasználására, és az árukigyűjtő 
eszközön már elhelyezett áruk (többszöri) átrendezésének elkerülésére. A kigyűjtött árukat 
úgy próbálják elhelyezni, hogy a raktárban történő mozgatás, tárolás és később, a szállítás 
során fellépő statikus és dinamikus erőhatások miatt keletkező árukárok elkerülhetők 
legyenek. Az útvonalak kialakítása során nem csak az áruk raktáron belüli pozícióját, 
hanem fizikai jellemzőit is megpróbálják figyelembe venni. 

Ennek korlátot szab, hogy papír alapú rendszerek esetében, egy listán akár 30-50, 
vagy akár több tétel is szerepelhet, és egy lista több lapból is állhat. Más emberi tényezők 
mellett, a munkatapasztalat és az áruismeret is döntően befolyásolja ezt a típusú 
„optimalizálást”. 

 
Annak érdekében, hogy a komissiózási folyamatok követhetők legyenek, ’on-line’ 

adatbázis kapcsolat legyen kialakítható és a komissiózási hibák száma csökkenjen, egyre 
több raktárban alkalmazzák a különböző bizonylat nélküli komissiózási technológiákat. Ez 
azonban megszünteti annak lehetőségét, hogy a komissiózók egyénileg dönthessenek a 
felkeresés sorrendjéről, mert akár beszéd közlemény (Pick-by-Voice), akár fényjelzés 
formájában (Pick-to-Light), vagy a kijelzőn feltüntetve (RF terminál), de egyszerre csak 
egy, az aktuális kigyűjtési feladatról rendelkeznek információval. Így az adatok közlésének 
sorrendje egyértelműen meghatározza a felkeresés sorrendjét is. A komissiózást végzőkkel 
közölt adatok alapvetően megegyeznek az eddigi papír alapú listák adataival, az eltérés 
csupán azok digitális közlése, illetve megjelenítése. Azonban a listákon a tételek kigyűjtési 
sorrendjének meghatározásakor az áruk jellemzőit többnyire nem veszik figyelembe. 

A fentiek alapján megállapítható, hogy mind a papír alapú, mind a bizonylat nélküli 
komissiózási rendszerek esetére célszerű olyan eljárást kidolgozni, amely a tárolóhely-
felkeresési sorrendek kialakításakor figyelembe veszi a megteendő utak hosszát és a 
körjáratban kigyűjtendő áruk fizikai jellemzőit is. 

 
A komissiózási munkafolyamatok operatív irányítási modelljének kialakításakor 

abból a gyakorlatban többnyire érvényesülő feltételből indultam ki, hogy a vevők 
időablakokat határoznak meg, amelyeken belül fogadják a kiszállított árut. Az időablaktól 
való eltérés a szállító számára többlet költséget jelenthet (pl. kötbér), továbbá beszállítói 
minősítésének romlását, sőt hosszútávon a vevő elvesztését eredményezheti. 
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Ezért a vevők napi kiszolgálásának tervezése a szállítások szervezésével kezdődik. A 
szállításszervezés az egyes járművek által kiszolgált vevők, és a járművek indulása alapján 
minden egyes rendelés számára meghatároz egy időpontot, amikorra a rendelésnek 
kigyűjtve készen kell állnia. Amennyiben a szállítást a vevő, vagy egy harmadik fél látja el, 
akkor ezeket az időpontokat közvetlenül ők adják meg. 

 
A raktáron belüli műveleteket úgy kell megszervezni, hogy a vevők kiszolgálása 

minél magasabb színvonalú legyen, és ez a raktár operatív irányítását végzők feladata. 
Annak meghatározása, hogy melyik komissiózó dolgozó, mikor és melyik komissió listát 
kezdje el feldolgozni, úgy hogy az a megadott határidőre elkészüljön, alapvetően egy 
feladat ütemezési, scheduling típusú feladat. 

 
A termelő iparágakban jelentkező scheduling problémák megoldásával számos 

kutatás intenzíven foglalkozott ([2], [4], [10], [117], [130], [192], [217], [218], [223]), és a 
kidolgozott eljárások a különböző gyártásirányítási rendszerekbe implementálásra is 
kerültek. Az irodalomkutatás során feltártam, hogy a probléma megoldására csak néhány 
komissiózási rendszer esetében született megoldás ([3], [4]) és a feladatot a raktárirányítási 
rendszerek sem támogatják. 

 
A fentieket és a 3.5. fejezetben tárgyaltakat figyelembe véve, a modell teljessége 

érdekében, egy olyan eljárást dolgoztam ki, amely különböző kritériumok alapulvételével, 
az egyes komissió listákhoz erőforrásokat és időablakokat rendel hozzá. 

A TEN HOMPEL és SCHMIDT [201] számítógépes irányítási modelljét kibővítettem a 
felkeresési sorrendek meghatározásának, az átfutási idők meghatározásának és a 
komissiózási terv készítésének lépéseivel (22. ábra). 
 

A komissió listák összeállítása után következő lépés a felkeresési sorrendek 
megállapítása. A rendszerben már meglévő komissió listák tartalmazzák a kigyűjtendő 
áruk komissiózási helyeinek pontos koordinátáit. Az áruk kigyűjtési sorrendjének 
meghatározásához szükséges a raktár paramétereinek megadása is. Az optimalizálás 
kétféleképpen történhet. A legrövidebb út keresése mellett (a továbbiakban „egyszerű”, 
vagy egykritériumos helyfelkeresési probléma), a felhasználó kiválaszthatja, hogy a 
kidolgozott eljárás az áruk fizikai jellemzőit is vegye figyelembe (többkritériumos 
helyfelkeresési probléma). Az optimális sorrend meghatározása mindkét esetben egy 
genetikus algoritmus segítségével történik. A célfüggvény(ek) számítására egy 
determinisztikus, „egyszerű” modell, vagy a felépített szimulációs modell áll 
rendelkezésre. A determinisztikus modellben a raktár fizikai paraméterei és a felkeresendő 
tárolóhelyek koordinátái alapján meghatározható a megteendő út hossza, a szimulációs 
modell segítségével pedig, a komissiózó dolgozó helyváltoztatásának paraméterei 
(sebesség, gyorsulás) alapján, a menetidő hossza. 

 
A többkritériumos optimalizálás több „elfogadható megoldást” is eredményez(het). 

Ezért olyan súlyozásos módszert dolgoztam ki, amely segíti a felhasználót a 
megvalósítandó megoldás automatikus kiválasztásában. 
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Vevői rendelések letöltése a Host 
rendszerből

A komissiózási feladatok meghatározása a 
vevői rendelések alapján

Az egyes termékek tárolási helyének 
meghatározása

Kigyűjtési jegyzékek összeállítása

Napi komissiózási terv készítése

Felkeresési sorrend meghatározása

Átfutási idő meghatározása

Az általam kidolgozott 
modell által lefedett 

feladatok

 

22. ábra  Komissiózási munkafolyamatok számítógépes irányításának bővített modellje 

A szimulációs modellben, a kialakított sorrendeket figyelembe véve, meghatározható 
minden egyes komissió lista átfutási idejének várható értéke. Az átfutási idők alapján 
elkészíthető a komissiózási terv, amely tartalmazza a feladat megoldásához szükséges 
erőforrások számát. 

A komissiózó dolgozók számának becsléséhez az ún. kiszabási módszer alapötletét 
alkalmaztam. A komissió listák számán, átfutási idején és elkészülésük határidején kívül, a 
műszakok száma és a tervezett produktív időalapok figyelembevételével, egy kétlépéses 
algoritmus ad becslést a komissiózó dolgozók szükséges számára vonatkozóan. 

A komissiózási tervet, egy összegző függvényt alkalmazó többkritériumos genetikus 
algoritmus határozza meg. A célfüggvények számítása az ún. „műszak modellel bővített” 
szimulációs modellben történik. Az optimalizálási probléma célfüggvényei a következők: 

• a bérköltségek minimalizálása, 
• a határidő előtt, vagy azt  meghaladó kigyűjtésekből származó többlet költségek 

minimalizálása, 
• a rendelkezésre álló erőforrások maximális kihasználása. 
 
A kidolgozott modell működési blokkvázlatát a 23. ábra szemlélteti. 
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23. ábra  A kidolgozott modell működési blokkvázlata 

A komissiózási folyamatok tervezését támogató modell feladatait megvalósító 
programkörnyezet (24. ábra) az alábbi három elemből épül fel: 

• adatbázis kapcsolat, 
• szimulációs alkalmazás, 
• optimalizáló eljárások. 
 

 

24. ábra  A kidolgozott modellt támogató programkörnyezet elemei és kapcsolataik 
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4.2. A modell működési feltételei 

A modell kialakítása során feltételeztem, hogy a rendelések fogadása batch 
üzemmódban történik, azaz egy időperiódusra (pl. egy nap) a rendelések – kigyűjtési 
határidejükkel együtt – előre ismertek. Így lehetőség van egy „ideális” előterv (schedule) 
elkészítésére, a rendszer teljesítményének optimalizálása érdekében. 

 
A modell első lépése minden egyes komissió listára a felkeresési sorrendek 

megállapítása. Ez csak akkor hajtható végre, ha a külső rendelések alapján kialakított belső 
rendelések már rendelkezésre állnak, és az egyes komissió listákon szereplő áruk volumene 
(tömege és térfogata) nem haladja meg, az egy körjáratban maximálisan kigyűjthető 
mennyiséget, azaz az árukigyűjtő eszközök kapacitását. 

 
Annak érdekében, hogy a felkeresési sorrendek meghatározásakor az áruk fizikai 

jellemzőit is figyelembe lehessen venni, egy új fogalmat, az árukategóriát vezettem be. Az 
egyes cikkekhez rendelt árukategóriák azt fejezik ki, hogy a cikkek az árukigyűjtő 
eszközön hol, melyik rétegben helyezkedjenek el. Ha például a kategóriák kiosztása 
növekvő sorrendben történik, akkor az azt jelenti, hogy az optimális rakomány felépítés 
érdekében a legkisebb kategória értékkel rendelkező áruk kerüljenek az eszköz aljára, azaz 
ezeket kell legelőször kigyűjteni, a legnagyobb kategória értékkel rendelkező áruk pedig a 
többi kigyűjtött áru tetejére kerüljenek, azaz ezek kigyűjtésére kerüljön utoljára sor. Az 
árukigyűjtő eszközön akkor lehet jól felépített rakományt kialakítani, ha az áruk kigyűjtése 
az árukategóriák sorrendjében történik. 

Annak érdekében, hogy egy finoman tagolt sorrendet lehessen kialakítani, a 
kategóriák számát, és az egyes kategóriákba besorolt cikkek számát megfelelően kell 
megválasztani. A kategóriák kialakítását befolyásoló tényező a raktárban tárolt árucikkek 
száma, a kigyűjtő eszközök felépítése és az egyes vizsgált jellemzők szélső értékei közötti 
különbség. A raktárban tárolt cikkek árukategóriába sorolása akkor szükséges, ha a tárolt 
áruválaszték a cikkek tömegét, befoglaló méreteit, alakját, csomagolását, halmazolási és 
rakodási tulajdonságait, valamint a különböző biztonsági előírásokat tekintve rendkívül 
heterogén. Ezért célszerű például az élelmiszer kiskereskedelmi hálózatok központi 
raktárában tárolt termékeket árukategóriákba sorolni. 

A modellezett komissiózási folyamatban a komissiózási listák felvétele egy központi 
helyen történik. A szimulációs modellben az üres árukigyűjtő eszközök felvételét is 
leképeztem, mely szintén egy adott helyen történik. Az áruleadás helye mind a 
determinisztikus, mind a szimulációs modellben komissió listánként külön-külön 
megadható. 

 
Mint ahogy azt már korábban is megjegyeztem, a komissiózási teljesítmények 

nagymértékben függnek az áruk raktáron belüli elrendezésétől, és az optimális 
helyfelkeresési stratégia megválasztását nem lehet különválasztani a helyfoglalási stratégia 
megválasztásától. Az általam kidolgozott modell a komissiózási folyamatok napi 
irányítását támogatja, és az alkalmazott helyfoglalási stratégiát adottnak vettem. Az általam 
kidolgozott algoritmusok bármilyen helyfoglalási stratégia esetén alkalmazhatók, a 
kísérletek elvégzésekor a nemzetközi szakirodalomhoz hasonlóan a szabad helyfoglalási 
stratégia alkalmazását feltételeztem. 
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Az árukigyűjtés folyamatát egy olyan, a gyakorlatban leggyakrabban előforduló 
soros állványos tárolási rendszert alkalmazó raktári rendszerben modelleztem, ahol az 
áruelőkészítési, komissiózási helyeken mindig elegendő mennyiségű áru található, 
valamint a folyosókon és a keresztfolyosókon két komissiózó dolgozó és komissiózó 
eszköz ugyan elfér egymás mellett, de a folyosók elég keskenyek ahhoz, hogy 
megvalósítható a kétoldali komissiózás. 

 

5. A helyfelkeresési sorrend meghatározása a megteendő 
úthossz minimalizálását tekintve célfüggvénynek 

5.1. Az „egyszerű” helyfelkeresési probléma jellemzése 

Az 3.4.4. fejezetben már utaltam rá, hogy a komissiózási útvonalak, másképp 
fogalmazva a tárolóhely felkeresési sorrend megállapítása a raktárakban az utazóügynök 
probléma (TSP) egyik speciális esete. Az utazóügynök problémában szereplő ügynöknek 
meghatározott számú (n darab) várost kell felkeresnie tetszőleges sorrendben, minden 
várost csak egyszer érintve a kiindulási ponthoz kell visszatérnie, úgy hogy közben a 
legrövidebb utat tegye meg. 

Általános alakban megfogalmazva: adott egy n csúcsú teljes gráf, amelynek éleihez 
súlyokat rendelünk (súlyozott gráf, hálózat). A feladat olyan π permutáció (Hamilton-kör) 
megtalálása, amelynek összköltsége (vagyis az érintett élekhez rendelt számok összege) 
minimális. 

Ha 
definíció szerint, G irányítatlan gráf egy rendezett pár, G=(V,E), ahol 
V véges halmaz, a G-beli csúcsok nem-üres halmaza; 
E pedig bináris reláció a V halmazon, az élek halmaza, ahol  
E={(u,v) rendezetlen pár | u ∈ V,v ∈ V} ⊂V×V (hurok nem megengedett); 
 

akkor G gráf Hamilton körén (Hamiltonian cycle, path) olyan kört értünk, amely  
G minden pontján pontosan egyszer megy át. A Hamilton-kör keresésének problémája és 
az utazóügynök probléma is NP-teljes (NP, nem-determinisztikus, nem-polinomiális), azaz 
nincs olyan ismert algoritmus, amely az adott problémát polinomiális időben megoldaná. 
Polinomiális idejűek azok az algoritmusok, amelyekre igaz, hogy m méretű bemeneten 
futási idejük a legrosszabb esetben is O(mk), valamely k konstanssal. A Hamilton-kör, a 
TSP és az NP-teljesség bővebb matematikai leírását CORMEN, LEISERSON és RIVEST [33] 
ismerteti. 

 
Az utazóügynök feladata sok szempontból hasonló a raktári komissiózó dolgozó 

munkájához. A komissiózó dolgozó a depónál felveszi a komissió listát, és innen 
kiindulva, felkeresi a listán lévő összes komissiózási helyet, és ezután visszatér a depóhoz. 
A 17. ábrán egy komissiózó raktár látható a felkeresendő komissiózási helyekkel, 
amelynek gráf alakban történő ábrázolását a 25. ábra szemlélteti. 
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A 25. ábrán kitűnik, hogy a helyfelkeresési sorrend megállapításának problémája 
néhány jellemző tekintetében azonban eltér az általános utazóügynök problémától. A 25. 
ábra alapján egyértelműen megállapítható, hogy nem teljesül az a feltétel, hogy bármely 
két csúcs szomszédos (nincs benne minden lehetséges él), és vannak olyan csúcsok, 
amelyeket nem kell felkeresni (fehér kör), illetve vannak olyan csúcsok, amelyeket 
legalább egyszer fel kell keresni (fekete kör), de többszöri felkeresésük is megengedett. Az 
előbbiekben említett okok miatt, ez a probléma az ún. Steiner TSP osztályába sorolható. Az 
általános TSP-hez hasonlóan a Steiner TSP is az NP-bonyolultsági osztályba tartozik 
[176]. 

 

 

25. ábra  Az 18. ábrán bemutatott komissiózási feladat gráf alakban történő ábrázolása 

CORMEN, LEISERSON és RIVEST [33] szerint: ”A matematikusok nagy része úgy 
gondolja, hogy az NP-teljes problémák nem polinomikusak. Ha ugyanis akár csak 
egyetlen NP-teljes problémára ismernénk polinomiális algoritmust, akkor valamennyi NP-
teljes problémát meg tudnánk oldani polinom időben. Ez pedig nagyon meglepő lenne, 
figyelembe véve, hogy rengeteg NP-teljes problémán évtizedek óta a legjobb tudósok 
százai dolgoznak, a polinomiális idejű megoldás irányába történő legcsekélyebb 
előrehaladás nélkül. […] Ha például valaki mérnöki munkája során NP-teljes problémával 
találkozik, többnyire az a legjobb, ha alkalmas közelítő algoritmust próbál találni, és nem 
vesződik a gyors, pontos megoldás kitalálásának szinte reménytelenül nehéz 
feladatával.” 

 
A fent említettek miatt, a kutatók és a mérnökök az NP-teljes problémák 

megoldására általában heurisztikus technikákat alkalmaznak, annak érdekében, hogy 
elfogadható időn belül számítsanak ki optimum-közeli megoldásokat. 
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A heurisztikus eljárások között vannak olyanok, amelyek csak az adott problémára 
alkalmazhatók, és vannak általános eljárások, amelyek számos optimalizálási probléma 
esetében alkalmazható módszernek bizonyultak. Az általános megközelítések csoportjába 
tartozó genetikus algoritmusokat, sokoldalúságuk és hatékonyságuk miatt, egyre több 
kombinatorikai optimalizálási probléma – mint például a TSP – megoldására alkalmazzák 
[79], [120], [121], [135], [173]. 

A genetikus algoritmusok főbb alaptulajdonságai a következők: 
• a populációnak, vagyis az egyedek összességének kollektív tanulási 

mechanizmusát használják fel a kereséshez, ahol minden egyed egy pontot 
reprezentál a keresési térben. Az egyes egyedek által elért eredmények a többiek 
számára is hozzáférhetők. 

• az egyedek leszármazottait (az utódokat), véletlenszerűséget felhasználó 
eljárásokkal hozzák létre. Az egyik a keresztezés, amely új egyedet hoz létre két 
vagy több egyedből nyert részleges információk felhasználásával. A másik a 
mutáció, amely az egyedek „hibás másolását” jelenti. 

• az egyedekhez, egy adott szempont szerint kialakított célfüggvényt vagy más 
néven jósági (fitness) értéket rendelnek. Ezeket az értékeket össze lehet 
hasonlítani egymással, és döntést lehet hozni arról, hogy melyik egyed 
életképesebb (az adott célfüggvény szempontjából). Ezen érték alapján egy 
szelekciós eljárás (kiválasztás) egy nagyobb fitness értékű egyedet nagyobb 
valószínűséggel választ az utódok létrehozására vagy a túlélésre, mint egy kisebb 
fitness értékűt. 

 
A kanonikus genetikus algoritmus a következő lépésekből áll [5], [159]: 
1. Egy kezdeti „n” kromoszómából (egyedből) álló populáció (i =1…n) létrehozása, 

amelyben egy kromoszóma a vizsgált probléma egy adott elfogadható megoldását 
reprezentálja. 

2. Az összes kromoszómára (i =1…n) vonatkozó fitness értékek meghatározása. 
3. Új populáció létrehozása az alábbi lépések ismétlésével, amíg az előre beállított 

utódszámot el nem érjük: 
a. Szelekció (szülők kiválasztása); 
b. Keresztezés (utód(ok) létrehozása); 
c. Mutáció (az utód hibás másolása); 
d. Az így előálló egyed(ek) vizsgálata abból a szempontból, hogy az 

egyed(ek) elfogadható megoldást jelentenek-e az adott problémára. 
4. Csere, vagyis az előző populáció legéletképtelenebb egyedeinek helyettesítése az 

életképesebb utódokkal. 
5. A kilépési feltétel ellenőrzése. 
6. Ha a kilépési feltétel nem áll fenn, akkor ismétlés a 2. lépéstől. Ha a kilépési 

feltétel teljesül, akkor a legutolsó populáció legjobb fitness értékű egyedének 
kiválasztása. 

 
A fent leírt egyszerű eljárás szolgál alapul a gyakorlatban alkalmazott 

algoritmusokhoz. Az algoritmus paramétereit, a reprezentáció módját, az egyes 
operátorokat és számos egyéb tényezőt a megoldandó probléma jellemzői befolyásolják és 
határozzák meg. 



65 

A hatékonyság növelése érdekében a genetikus algoritmus további műveletekkel 
egészíthető ki, illetve az adott problémára kidolgozott más eljárásokkal ötvözhető. Így a 
kanonikus alaknál jóval bonyolultabb genetikusalgoritmus-változatok is léteznek. 

GOLDBERG [86] és ÁLMOS [5] mellett BODENHOFER [17], BUNGARTZ és TRAJKOVSKI 
[23], MAN et al. [147], MICHALEWICZ [150], OBITKO [159] és WANG [214] mutatja be 
részletesen az egyes operátorokat, működésük mechanizmusát, és az eddig kialakult 
változatokat, valamint a genetikus algoritmusok működését befolyásoló egyéb tényezőket. 

A következőkben az „egyszerű” helyfelkeresési problémára általam kidolgozott 
genetikus algoritmust ismertetem. 

 

5.2. Az „egyszerű” helyfelkeresési probléma megoldása genetikus 
algoritmussal 

Az „egyszerű” helyfelkeresési problémára kidolgozott genetikus algoritmus főbb 
lépéseit a 26. ábra szemlélteti. 

 

 

26. ábra  Az „egyszerű” helyfelkeresési problémára kidolgozott genetikus algoritmus főbb 
lépései 
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Az optimalizálás tárgyát a komissiózási munkafolyamatok irányítását támogató 
raktárirányítási rendszer által összeállított egyszerűsített komissió listák képezik. Az 
optimalizálás célja pedig, a komissió listákon szereplő tételek oly módon való sorba 
rendezése, hogy a komissiózó dolgozó által megteendő körjárati útvonal hossza a lehető 
legrövidebb legyen. 

A kidolgozott program a komissió listákat szöveges fájlként (.txt) olvassa be, 
amelyek formátuma a gyakorlatban alkalmazott komissió listákéval (lásd 27. ábra) szinte 
azonos. A modellben alkalmazott komissió listák az optimalizáláshoz szükséges további 
adatokat is tartalmaznak, mint például az árukategória értékeket és a kigyűjtés határidejét. 
A komissió listák formátumára és a bennük található információkra mutat példát a 28. ábra. 

 

 

27. ábra  Papír alapú komissió lista (Forrás: Tibbett&Britten) 

 

28. ábra  A kidolgozott programban alkalmazott komissió listák adatformátuma (példa 
részlet) 

kigyűjtés határideje: 
• óra 
• perc 
leadás helyének sorszáma 

állvány 
sorszáma 

szint oszlop kigyűjtendő 
mennyiség 

áru-
kategória 

állvány-szint-oszlop megnevezés cikkszám kigyűjtendő mennyiség 



67 

A komissiózó dolgozók körjáratainak összeállítása tulajdonképpen egy (x-y) síkbeli, 
kétdimenziós mozgás megtervezését jelenti. Ezért a komissiózási munkafolyamatok 
operatív irányítási modelljének ebben a lépésében, csak a felkeresendő tárolóhelyek 
pozícióját egyértelműen meghatározó két adatra van szükség, az állványok sorszámára (x) 
és az oszlopok sorszámára (y). 

Alapvető kérdés a genetikus algoritmusok tekintetében, hogy a populációhoz tartozó 
egyedeket milyen formában ábrázolják a keresési térben. Az ábrázolás módját mindig a 
feladat határozza meg, és úgy kell megválasztani, hogy az algoritmus a lehető 
leghatékonyabban működhessen. A gének ábrázolásának és kódolásának lehetséges 
változatait részletesen ismertetik a [5], [61] és a [86] publikációk. 

A kombinatorikai problémák esetében a paramétertér pontjainak, véges számú 
elemek különböző sorrendjei felelnek meg. A kutatók a permutációs problémák megoldása 
során felismerték, hogy az eddigi ábrázolásmódoktól (pl. bináris, valós) eltérő kódolást kell 
választani, és ezzel együtt új genetikus operátorokat kell alkotni. 

Az ábrázolás egyik lehetősége a permutációk hozzárendelése egy számhoz 
(bitsorhoz). Ez az ábrázolásmód azonban nem illeszkedik a megoldandó feladathoz, és 
hatékony operátorokat sem lehet alkalmazni [61]. 

A sorbarendezési feladatok jellegéből adódóan jobb, ha az egyedek ábrázolásához a 
permutációban szereplő tagok indexeit használjuk fel (ún. permutációs ábrázolásmód). 
Ebben az esetben a kromoszómák egész számokból álló sorok. A permutációs 
ábrázolásmódot egy 5 városból álló utazóügynök probléma segítségével szemléltetem a 29. 
ábrán. A helyfelkeresési probléma esetében, az algoritmus a tagok indexeléséhez a 
beolvasott komissió listán elfoglalt helyüket használja fel. 

 

1 4 5 2 3

2 5 3 1 4

p1

p2

p3

p4

p5

p1

p2

p3

p4

p5

Kromoszóma Felkeresési sorrend

 

29. ábra  Permutációs ábrázolásmód egy 5 városból álló TSP-n szemléltetve 
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5.2.1. Inicializálás 

A célfüggvény értékek számításához a felhasználónak az algoritmus elindítása előtt a 
raktár – 30. ábrán és 31. ábrán bemutatott –fizikai jellemzőit kell megadnia. 

 

Tárolótéri blokkok száma (b)

Állványsorok száma (a)

Egy tárolótéri blokkban található 
tárolóhelyek száma (c)

Tárolóhelyek szélessége [m] (bw)

Folyosók távolsága [m] (aw)

Kersztfolyosók szélessége [m] (caw)

 

30. ábra  A raktár fizikai paraméterei megadása (példa) 

 

Folyosó (AD)

Oszlop (CD)

Tárolótéri blokk (BD)

Folyosó (AL)

Oszlop (CL)

Tárolótéri blokk (BL)

Kiindulási pont (D)

Leadóhely (L)

 

31. ábra  A depó és a leadóhely raktáron belüli elhelyezkedésének megadása (példa) 

A 30. és a 31. ábrán megadott paraméterekkel rendelkező raktár elrendezését 
szemlélteti az 1. melléklet. 
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Az iterációs lépések elindítása előtt természetesen magának az algoritmusnak a futási 
paramétereit is be kell állítani (32. ábra). A különböző beállítási értékeket azoknál a 
lépéseknél ismertetem, ahol azok felhasználásra kerülnek. 

 

 

32. ábra  A genetikus algoritmus futási paramétereinek megadása (példa) 

 

5.2.2. A kezdő populáció létrehozása 

A genetikus algoritmusok egy kezdő (1.) populációból kiindulva, az iteráció során a 
genetikus operátorok (keresztezés, mutáció) alkalmazásával generációról generációra újabb 
populációt hoznak létre. A genetikus algoritmusok a keresési térben egyre jobb 
megoldásokat keresnek, ameddig a kilépési feltétel nem teljesül (5.1. fejezet). 

 
A genetikus algoritmusok fő tulajdonsága a robosztusságuk, szinte minden típusú 

probléma megoldására egyformán jó eredménnyel alkalmazhatók. Ennek egyik oka az, 
hogy a genetikus algoritmusok a gyenge módszerekhez tartoznak, ami azt jelenti, hogy 
működésükhöz nem szükséges a problémáról (domain) semmilyen a priori ismerettel 
rendelkezni. Így a genetikus algoritmusok általában a kezdő populáció kromoszómáit a 
lehetséges megoldások közül teljesen véletlenszerűen választják ki. 

 
Ha a keresési tér nagy méretű, akkor már nem elég egy jó megoldásokat szolgáltató 

eljárást alkalmazni, hanem az eljárásnak hatékonynak is kell lennie, azaz ezeket a 
megoldásokat elfogadható időben belül kell megtalálnia. A permutációs problémák esetén, 
ha a tagok száma n, akkor a lehetséges változatok száma n!. Ez azt jelenti, hogy egy 30 
tételből álló komissió lista esetén a lehetséges megoldások száma meghaladja a 
2,65×1032-t. A kutatások ( [78], [79], [103], [120], [121], [122], [123], [125], [126], [127], 
[135], [173], [216] és [224] ) azt bizonyítják, hogy a genetikus algoritmus lépéseinek 
száma csökkenthető, illetve a konvergálás gyorsítható, ha a kezdő populációt nem 
véletlenszerűen generáljuk, hanem már eleve „jó”, elfogadható célfüggvény értékkel 
rendelkező megoldásokból indulunk ki. 
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A TSP probléma esetében, ilyen megoldások alakíthatók ki az ún. túraszerkesztő 
(tour construction methods) heurisztikus algoritmusok segítségével. A genetikus 
algoritmus inicializálásakor a felkeresendő tárolóhelyekről és a raktárról az összes olyan 
adat rendelkezésre áll, ami a 3.4.4. fejezetben ismertetett, a raktári komissiózó körjáratok 
kialakítására szolgáló, helyfelkeresési eljárások alkalmazásához szükséges. 

 
A helyfelkeresési problémát, mint sorbarendezési feladatot értelmezve, és a 

permutációs ábrázolásmód tulajdonságait kihasználva, a kezdő populáció egyedeinek 
létrehozásakor, az általános TSP-re kidolgozott túraszerkesztő eljárások is felhasználhatók 
[153]. JOHNSON és MCGEOCH [120] az alábbi túraszerkesztő eljárásokat ismertetik az 
általános utazóügynök problémára: 

• Nearest Neighbor (NN, legközelebbi szomszéd) heurisztika, 
• Greedy heurisztika, 
• Insertion (beillesztéses) heurisztikák, 
• Clarke-Wright-féle eljárás, 
• Christofides-féle eljárás. 
 
A kezdeti populáció kialakításához az általános túraszerkesztő eljárások közül a 

Nearest Neighbor heurisztikát alkalmaztam. A módszer lényege, hogy véletlenszerűen 
kiválasztunk a felkeresendő helyek közül egyet kezdő pontként. Az eljárás lépései során a 
fennmaradó, még a túrába be nem illesztett helyek közül kiválasztjuk azt, amelyik a túra 
utolsó pontjához a legközelebb van, mindaddig, amíg az összes felkeresendő hely nem 
része a túrának. 

 
A helyfelkeresési eljárások közül az S-shape és az Aisle-by-aisle heurisztikákat 

alkalmaztam a kezdeti populáció két újabb egyedének létrehozására. Ezeket az eljárásokat 
korábban, a 3.4.6. fejezetben részletesen ismertettem. 

A kezdeti populáció és a későbbi populációk is egyenlő számú egyedekből állnak. A 
populációk nagysága a genetikus algoritmus inicializálásakor megadható paraméter. A 
túraszerkesztő eljárások alkalmazása utána a kezdeti populációban fennmaradt helyeket 
véletlen permutációkkal tölti fel az algoritmus. Így megőrizhető a populáció változatossága 
(diversity), ami segíti a túl korai konvergálás (premature convergence) megakadályozását. 

 
A kezdeti populáció egyedeinek kialakításakor ugyanazt a függvényt alkalmazza az 

algoritmus bármely két pont közötti helyváltoztatás költségének meghatározásakor, mint a 
többi populáció egyedeinek kiértékelésekor. Az egyes egyedek célfüggvény értékének 
kiszámítási módját a következőkben ismertetem. 

 

5.2.3. A célfüggvény értékének számítása 

A modellben két komissiózási hely közötti helyváltoztatás költségét – a nemzetközi 
kutatásokat alapul véve ([93], [59], [84], [175], [170], [176]) – az egyik pontból a másikba 
történő eljutás során megtett út hosszával azonosnak tételeztem fel. 
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Az egyszerű helyfelkeresési problémát leíró célfüggvény a komissiózási helyek 
egymás utáni felkeresése során megteendő utak hosszának összege (1. egyenlet): 

∑
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ahol, 
Fp:  az adott permutáció célfüggvény értéke, 
pS:  a komissiózás kiinduló pontja (depó), 
pLH:  a kigyűjtött áruk leadásának helye, 
pi:  a kigyűjtés során felkeresett i. komissiózási hely, 
d(pi,pi+1): a kigyűjtés során felkeresendő két pont közötti út hossza, 
N:  a kigyűjtés során felkeresendő komissiózási helyek száma. 
 
Két pont közötti út hosszán az általános TSP esetében az euklédeszi távolságukat, a 

helyfelkeresési probléma esetében azonban a raktári közlekedőutak és keresztfolyosók által 
meghatározott hálózaton számított „legrövidebb utat” (shortest path) értjük. 

A gráfokban a legrövidebb utak meghatározására a teljes enumeráción kívül számos 
eljárást dolgoztak ki, amelyek számításigénye jóval kisebb, de ugyanolyan jó megoldást 
szolgáltatnak. Az eljárások mindegyike a Bellman-elven alapszik, amely kimondja, hogy a 
legrövidebb utak olyan szakaszokból épülnek fel, amelyek szintén adott két pont közötti 
legrövidebb utak. A kidolgozott eljárások két csoportba sorolhatók. Léteznek olyan 
eljárások, amelyek egy adott pontból (kiindulási hely) az összes többi pontba vezető 
legrövidebb utakat határozzák meg: 

• FIFO – legrövidebb utak módszere, 
• D’Esopo-féle algoritmus, 
• Dijsktra-féle algoritmus. 
 
Az eljárások másik csoportját azok az algoritmusok alkotják, amelyek az összes pont 

közötti legrövidebb utakat határozzák meg: 
• az első csoport eljárásai, 
• Floyd-féle Tripel-algoritmus, 
• Dantzig-féle algoritmus. 
 
A raktári folyosók és keresztfolyosók által alkotott hálózat (lásd 25. ábra) a gráfok 

olyan speciális este, ahol az élek egymással párhuzamosak, illetve egymásra merőlegesek. 
Természetesen ebben az esetben is alkalmazhatók a fent felsorolt eljárások, de ezek 
általában rendkívül számításigényesek, valamint a célfüggvény meghatározásakor 
egyszerre csak két pont közötti távolságot szükséges meghatározni. 

Lehetőség van a komissiózó raktárban található összes tárolóhely egymástól a 
hálózaton mért távolságának előzetes meghatározására is. N tárolóhely esetén ez (N2-N) 
legrövidebb út meghatározást jelent, és egy NxN mátrixban kell az adatokat tárolni és 
onnan kikeresni. Ez szintén időigényes feladat, és az N tárolóhely közül a körjáratok során 
általában csak n<<N tárolóhely kerül felkeresésre. 
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Ezért a raktárak speciális jellemzőit kihasználva, a determinisztikus modellben, a 
legrövidebb utak hosszának meghatározására egy egyszerű eljárást dolgoztam ki. Az 
egymás után felkeresendő két tárolóhely egymáshoz viszonyított elhelyezkedése alapján, a 
legrövidebb út hosszának meghatározásának három esete különböztethető meg (33. ábra): 

a. a két tárolóhely azonos folyosóban helyezkedik el (AP=AQ); 
b. a két tárolóhely azonos tárolótéri blokkban, de különböző folyosóban 

helyezkedik el (AP ≠ AS és BP = BS); 
c. a két tárolóhely különböző folyosóban és tárolótéri blokkban helyezkedik el 

(AP ≠ AS és BP ≠ BS). 
 

P

Q
R

S

a c

b2

b1

 

33. ábra  A legrövidebb úthossz meghatározása; a., b., c. eseteinek szemléltetése 

A legrövidebb utak meghatározásakor azt feltételeztem, hogy a komissiózó dolgozók 
és eszközök a folyosók és keresztfolyosók középvonalán haladnak és a folyosók elég 
keskenyek ahhoz, hogy a kétoldali komissiózás megvalósítható. 

 
A raktár paraméterei alapján (30. ábra) minden felkeresendő P pontra 

meghatározható, hogy melyik folyosóban (AP), melyik tárolótéri blokkban (BP), és melyik 
oszlopban (CP) található. 

 
Két tárolóhely közötti legrövidebb út hossza (d) az egyes esetekben az alábbi módon 

számítható ki: 
 
a. AP = AQ   (33. ábra, ’a’ útvonal) 

⋅ ⋅P Q P Qd(P,Q) = |C - C | bw + | B - B | caw  (2) 
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b. AP ≠ AS és BP = BS  (33. ábra, ’b1’ és ’b2’ útvonal) 

1 P S P Sd (P,S) = |C +C |·bw + |A -A |·aw + caw  (3) 

2 P P S P Sd (P,S) = |2B ·c - C  - C  |·bw + |A -A |·aw + caw  (4) 

1 2d(P,S) = MIN(d ,d )   (5) 

 
c. AP ≠ AS és BP ≠ BS  (33. ábra, ’c’ útvonal) 

P R P R P Rd(P,R) = |C -C |·bw + |A -A |·aw + |B -B |·caw  (6) 

 

5.2.4. A fitness érték meghatározása 

A genetikus algoritmus egyik legfontosabb operátora a kiválasztás (selection). A 
kiválasztás dönti el, hogy melyik egyedek vehetnek részt az új populáció létrehozásában. A 
kiválasztás alapja az egyedek jósági értékének (fitness value) nagysága. A jósági függvény 
(fitness function) feladata a célfüggvény érték leképezése a genetikus algoritmus által 
jobban kezelhető jósági mértékre. A jósági függvény a célfüggvény értékeket egy nem-
negatív intervallumra képezi le, és az egyedek közötti különbségek elnyomására, illetve 
felerősítésére legtöbbször a skálázás módszerét alkalmazza. A leggyakrabban alkalmazott 
skálázó módszerek a következők ([5], [61], [147]): 

• lineáris skálázás (linear scaling), 
• szigma csonkolás (sigma truncation), 
• hatványozáson alapuló skálázás (power law scaling), 
• Bolzmann számítás, 
• rangsorolás (ranking). 
 
A felsorolt módszerek közül, az egyes egyedek fitness értékének meghatározására az 

ún. hatványozó-skálázó eljárást alkalmaztam. A fitness függvény: 

k
p max p min = (F -F )  + FΦ   (7) 

ahol, 
Fp:  a p. permutáció célfüggvény értéke ( (1) egyenlet), 
Fmax:  a populációban előforduló legnagyobb célfüggvény érték, 
Fmin:  a populációban előforduló legkisebb célfüggvény érték, 
k: a felhasználó által – a célfüggvények szórását figyelembe véve – 

szabadon megválasztható hatványkitevő (32. ábra). 
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5.2.5. Kiválasztás 

Az előbbiekben már említettem, hogy a szelekció feladata a szülők kiválasztása az új 
egyedek létrehozásához. A kiválasztás alapja pedig az egyedek jósági értéke. A szelekció 
alapötlete, hogy a nagyobb jósági értékű egyedek nagyobb valószínűséggel kerüljenek 
kiválasztásra, mint a kisebbek. Azonban a kisebb jósági mértékű egyedeknek is van esélye 
a kiválasztásra. Ezzel a technikával elősegíthető, hogy az algoritmus kimozduljon egy 
lokális szélsőértékből. A leggyakrabban alkalmazott kiválasztási eljárások a következők 
([5], [61], [147]): 

• rulettkerék-kiválasztás (roulette wheel selection), 
• versenyeztető kiválasztás (tournament selection), 
• sorrend alapú kiválasztás (linear ranking selection), 
• csonkolásos kiválasztás (truncation selection), 
• Boltzmann szelekció. 
 
A szelekciós algoritmusok közül az ún. rulettkerék-kiválasztás az egyik 

legegyszerűbb (roulette wheel selection). A rulettkerék-kiválasztás alapvetően egy 
véletlenszerű mintavétel visszahelyezéssel (stochastic sampling with replacement, SSR). 
Az eljárás lényege, hogy az egyes egyedekhez jósági mértékükkel arányos nagyságú 
körcikket rendel. Így amikor a kör kerületén véletlenszerűen kiválasztunk egy pontot, 
akkor a nagyobb jósági mértékkel rendelkező egyedek kiválasztásának valószínűsége 
nagyobb lesz (34. ábra). A rulettkerék-kiválasztás számítógépes algoritmusa a következő: 

 
Input: n, P(t), Φ(t)  //n az egyedek száma, P(t) a populáció 

     //Φ(t) az egyedek jósági mértéke 

r:=random (0, ΣΦ(t))  //0 és ΣΦ(t) közötti véletlenszám generálása 

i:=1 

k:= Φ1 

while k<r do   //a rulettkeréken egymás után következő egyedek 

i:=i+1    //fitness értékeinek összeadása, amíg az összeg 

k:=k+ Φi   //nem nagyobb, mint a generált véletlenszám 

end while 
Output: i   //a kiválasztott egyed indexe 

 

 

34. ábra  A rulettkerék-kiválasztás működési elve 
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5.2.6. Keresztezés 

A genetikus algoritmusok egyik alapvető művelete az új egyedek létrehozása a már 
létező egyedek felhasználásával. A mutáció a kromoszóma véletlenszerű, általában 
kismértékű változtatásával módosítja az egyedet. A keresztezés pedig új egyede(ke)t hoz 
létre a szelekció során kiválasztott szülők alkalmazásával. 

A kutatási eredmények azt mutatják, hogy a genetikus algoritmusok hatékonyságát 
alapvetően az ábrázolás módja és – az ezzel szorosan összefüggő – operátorok határozzák 
meg. A permutációs ábrázolásmód esetén alkalmazható keresztezési módszerek a 
következők ([5], [61], [147]): 

• részlegesen megfeleltetett keresztezés (partially matched crossover, PMX), 
• Davis sorrendi keresztezés (order crossover, OX), 
• Syswerda sorrendi keresztezés (order crossover-2, OX2), 
• ciklikus keresztezés (cycle crossover, CX), 
• él-keresztezés (edge recombination crossover, edge-NN). 
 
Az új egyedek keresztezéssel történő létrehozására a felsorolt módszerek közül a 

Davis sorrendi keresztezést választottam. Az eljárás két szülőből hoz létre egy új egyedet 
és előnye, hogy próbálja megőrizni a tagok sorrendjét, egymáshoz viszonyított helyzetét. 
Az eljárás működését a 35. ábra szemlélteti, és menete a következő: 

1. Két permutáció kiválasztása, az első a vágandó sor, a második a kitöltő sor. 
2. Az első permutációból véletlenszerűen kiválasztott szakasz (8,7,3) másolása az 

utód ugyanazon helyére. 
3. Az utód még üres helyeinek feltöltése a második szülőből a sorrend betartásával 

és a már felhasznált pontok kihagyásával (5,2,4,1,6). 
 

 

35. ábra  Sorrendi keresztezés (Forrás: [61]) 

5.2.7. Lokális keresés 

A kezdő populáció kialakításakor már tárgyaltam, hogy az adott problémáról 
rendelkezésre álló ismeretek felhasználása felgyorsíthatja a genetikus algoritmus 
konvergálását. A genetikus algoritmusok működésének jellemzője, hogy a keresési térben 
egyik lokális optimumról „átugrik” egy másik lokális optimumra abban a reményben, hogy 
egy jobb lokális optimumot talál, ameddig a globális optimumot el nem éri (36. ábra). 
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A kutatási eredmények azt bizonyítják, hogy a TSP költségfüggvényeinek (távolság) 
felszíne ún. „nagy völgy” szerkezetű. Azaz, az optimum több, közel optimális megoldás 
által alkotta völgy közepén található ([78], [79]). 

 

 

36. ábra  Az ugrások szemléltetése a lokális minimumok körüli keresési térben 
(Forrás: [78]) 

Annak érdekében, hogy a lokális optimumok környezetében megtaláljuk a globális 
optimumot, finomítani kell a keresési módszert és ún. lokális keresést kell alkalmazni 
(local search, LS). Ennek egyik lehetősége a TSP-re kifejlesztett, ún. túrajavító 
heurisztikus módszerek (tour improvement methods) alkalmazása ([88], [103]). 

 
A túrajavító algoritmusok közé tartoznak az alábbi eljárások: 
• 2-opt algoritmus, 
• greedy 2-opt algoritmus, 
• 3-opt algoritmus, 
• greedy 3-opt algoritmus, 
• Lin-Kernighan algoritmus. 
 
A túrajavító algoritmusok közül a greedy 2-opt algoritmussal egészítettem ki a 

genetikus algoritmust. A greedy 2-opt algoritmus a 2-opt algoritmus egy változata, és az 
alábbi három lépésből áll: 

1. Legyen n a felkeresendő helyek száma, i és j a pontok sorszámai, S egy kiinduló 
megoldás és z a hozzátartozó célfüggvény érték. Legyen S*=S, z*=z, i=1 és j=i+1. 

2. Cseréljük fel az i és a j pontokat (i<j). Hasonlítsuk össze az z új sorrendhez 
tartozó célfüggvény értéket z* -gal. Ha z>= z* és j<n, akkor legyen j=j+1 és 
hajtsuk végre újra a második lépést. Ha ezek a feltételek nem teljesülnek, akkor 
hajtsuk végre a harmadik lépést. 

3. Ha z<z* , legyen S*=S, z*=z, i=1 és j=i+1 és hajtsuk végre a második lépést. Ha 
z>= z* és j=n, akkor legyen i=i+1 és j=i+1 és ismételjük meg a második lépést. 
Egyébként fejezzük be az eljárást és S* a legjobb megoldás. 
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A 2-opt algoritmushoz hasonlóan, a greedy 2-opt algoritmus is páros felcseréléseket 
alkalmaz. Először megvizsgálja az első és a második pont felcserélését. Ha a keletkező túra 
rövidebb, mint az előző, akkor a csomópontokat véglegesen kicseréli. Ha nem, akkor 
megvizsgálja az első és a harmadik pont cseréjét, és így tovább, amíg egy jobb megoldást 
nem talál. A greedy angol szó (jelentése: mohó, kapzsi, falánk) arra utal, hogy a 
felcserélések egy iterációs lépésen belül csak addig tartanak, amíg a legelső jobb megoldást 
meg nem találtuk. A 2-opt eljárás ezzel szemben az összes lehetséges felcserélést 
kiértékeli, és a legjobbat valósítja meg. A greedy 2-opt algoritmus jellemzője, hogy a 2-opt 
algoritmusnál csak enyhén rosszabb eredményeket produkál, de számítási időszükséglete 
jelentősen rövidebb. A genetikus algoritmus a túrajavító algoritmus segítségével (GA+LS) 
a keresztezéssel létrehozott összes új egyedet megkísérli tovább javítani. A 37. ábra egy 20 
tételből álló komissió lista felkeresési sorrendjének optimalizálását szemlélteti. Az ábrán 
jól látható a problémáról rendelkezésre álló ismeretek felhasználásának hatása a genetikus 
algoritmus hatékonyságára. A ’normál’ genetikus algoritmus – ebben az esetben – 
ugyanazt a eredményt adja, mint a lokális kereséssel kiegészített változat. Azonban a 
lokális keresés segítségével, már a kezdő populációban is az elfogadható megoldások 
közelébe jutunk. A lokális kereséssel kiegészített genetikus algoritmus (GA+LS) 
nagyságrendekkel kevesebb lépésben (a példán: 6 lépés) jut el a végeredményhez, mint a 
’normál’ genetikus algoritmus (a példán: 196 lépés). 
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37. ábra  A problémára vonatkozó ismeretek felhasználásának hatása a genetikus 
algoritmus hatékonyságára egy 20 tételből álló komissió lista felkeresési sorrendjének 

optimalizálásán szemléltetve 
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5.2.8. Mutáció 

A genetikus algoritmusok kutatásának és a gyakorlati alkalmazásának kezdeti 
időszakában a mutációt a keresztezés háttéroperátorának tekintették. Ma már önmagában is 
hatékony keresőműveletnek fogadják el a kutatók. A mutáció a kromoszóma véletlenszerű 
„elrontását” jelenti, és segítségével az algoritmus kiléphet a lokális optimumokból. 

A mutáció általános algoritmusa: 
 

Input: k, Pm   //k az egyed, Pm a mutáció valószínűsége 

if random [0;1]<Pm then //ha a generált véletlenszám kisebb mint Pm akkor 

mutate(k)   //az egyed megváltoztatása 

end 
Output: k’   //az új egyed 

 
A mutáció általában a keresztezést követő lépés, amelynek szerepe több jó egyedből 

egy jobb létrehozása. Ezért a mutáció valószínűségét helyesen kell megválasztani, mert túl 
nagy érték esetén a keletkező jó egyedeket is elronthatjuk. 

A kutatások megállapították ([135]), hogy azokra a generációkra, amelyek során a 
genetikus algoritmus egy mély lokális optimumot ért el és abból nem tudott kiugrani, a 
populációkon belüli változatosság csökkenése, azaz az egyforma egyedek (super 
individuals) nagy száma volt jellemző. 

Az előbb említettek miatt én úgy építettem fel a felkeresési sorrend meghatározását 
támogató genetikus algoritmust, hogy a lokális keresés során keletkező összes egyedet 
összehasonlítom a már korábban keletkezett egyedekkel. Az azonos egyedek közül az első 
változatlanul megmarad, az összes többit a mutáció alkalmazásával az algoritmus 
megváltoztatja (packing). Az egyedek összehasonlítása kétféleképpen történhet. A 
fenotípus (fenotype) alapú összehasonlítás azt vizsgálja, hogy az egyedek célfüggvény 
értéke azonos-e. A genotípus (genotype) alapú összehasonlítás pedig azt vizsgálja, hogy két 
kromoszóma hány pozícióban (locus) tér el egymástól. A kromoszómák összehasonlítására 
vonatkozó kutatások azt állapították meg, hogy a fenotípus alapú döntéshozatal 
hatékonyabb operátor, mint a genotípus alapú, ezért én is ezt alkalmaztam. Permutációs 
ábrázolásmód esetén a mutáció alábbi három változata a legelterjedtebb: 

• szomszédsági mutáció (invertálás, inversion), 
• csere (change), 
• beszúrás (insertion). 
 
Az útvonal problémáknál a szomszédosság a lényeges, ezért a szomszédsági 

mutációt alkalmaztam az egyedek véletlenszerű megváltoztatására. A szomszédsági 
mutáció működését a 38. ábra szemlélteti. 

 

 

38. ábra  A szomszédsági mutáció működési elve 
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5.2.9. Reprodukció 

Az új generáció a fenti lépésekben bemutatott módon létrehozott utódokból épül fel. 
A reprodukció legegyszerűbb módja (simple, generational reproduction), ha a 
szülőpopulációt teljesen lecseréljük az utódpopulációval. A reprodukció során az új 
generációt úgy is létrehozhatjuk, hogy a szülők és az utódok egy része együtt él tovább a 
következő generációban. A két alapvető módszer közötti határeset az elitizmus (elitism). 
Az elitizmus lényege, hogy a szülő populáció legjobb egyede, vagy egyedei változtatás 
nélkül átkerülnek az új populációba. Az elitizmus javítja a lokális keresés hatékonyságát, 
de korlátozza a globális kitekintés lehetőségét (global perspective). Az elitizmus mértéke, 
azaz a változtatás nélkül továbbélő legjobb szülők száma a felhasználó által megadható 
paraméter (lásd 32. ábra). 

5.2.10. Kilépési feltétel 

A genetikus algoritmus mindaddig új generációkat, és bennük új egyedeket hoz létre, 
amíg a kilépési feltétel (end, stop criteria) nem teljesül. 

Az algoritmus leállhat például adott számú generáció létrehozása után. Ennek a  
módszernek az alkalmazása akkor indokolt, ha az adott problémáról valamilyen 
előismerettel rendelkezünk, és ezt a keresés során fel is használjuk. 

 
Az algoritmus leállását dinamikus paraméterek is szabályozhatják. Az algoritmus 

leállhat például, ha az aktuális generációban a legjobb egyed fitness értéke és a fitness 
értékek átlaga közötti különbség egy adott szintet meghalad. A keresést leállíthatjuk, ha az 
egyedek a keresési tér egy szűk területén koncentrálódnak, vagyis a célfüggvény értékek 
szórása egy adott érték alá süllyed. Lehetőség van a populáció, vagy a legjobb egyed 
konvergenciájának figyelésére is, és a kilépési feltételt ennek függvényében szintén 
meghatározhatjuk. 

 
A helyfelkeresési probléma megoldására szolgáló genetikus algoritmus a felhasználó 

által megadható számú generáció után áll le (lásd 32. ábra). Azért választottam ezt a 
megoldást, mert egyrészt a problémáról rendelkezésre álló ismeretek felhasználhatók és 
hatásukat a 37. ábra jól szemlélteti. Másrészt a genetikus algoritmus konvergálhat egy 
lokális minimum felé is, és ha a keresést idő előtt leállítjuk, akkor esélyt sem adunk arra, 
hogy az algoritmus ebből a pontból kiszabaduljon, és tovább keresse a globális optimumot. 

 

5.3. Az „egyszerű” helyfelkeresési problémára kidolgozott genetikus 
algoritmus eredményeinek összehasonlítása más heurisztikus 
eljárások eredményeivel 

Annak érdekében, hogy az egyszerű helyfelkeresési problémára általam kidolgozott 
genetikus algoritmus és a többi heurisztikus eljárás összehasonlítását a ROODBERGEN és DE 
KOSTER [175], és ROODBERGEN [176] által közölt benchmark adatokkal össze lehessen 
vetni, azonos komissiózó rendszerben vizsgáltam az eljárások hatékonyságát (lásd 3.4.6.1. 
fejezet). 
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Két különböző méretű – 5 és 10 folyosós – raktár esetére nézve határoztam meg a 
komissiózási útvonalak átlagos hosszát különböző helyfelkeresési stratégiák alkalmazását 
feltételezve. A raktár mindkét esetben három tárolótéri blokkra tagolódott (2 
keresztfolyosó), és minden állványsorban 30 tárolóhely volt. Mindkét elrendezés esetében 
két különböző komissió listánkénti tételszámra (10, illetve 20) számítottam ki a körjáratok 
hosszának várható értékét, így összesen négy különböző esetet vizsgáltam meg. 

 
Az előzetesen elvégzett m számú kísérlet (minta) alapján a szükséges kísérletek 

számára (N) KELTON [128] ad becslést: 

2
11 2− −α⋅⎛ ⎞= ⎜ ⎟⋅ ε⎝ ⎠

m , /S( m ) t
N( m )

X   (8) 

ahol, 
S :  az m mintából vett korrigált empirikus szórás; 
X :  a valós várható érték (μ) becslése m minta alapján; 
m-1:  a Student (t-) eloszlás szabadságfoka; 
α:  szignifikancia szint; 
ε:  megengedett hiba: 

ε = − μ μX ( m ) /  (9) 

 
Mind a négy esetben – 1%-os megengedett hiba és 95%-os szignifikancia szint 

mellett – egy 1000 komissió listából álló minta elégségesnek bizonyult. Az 6. táblázat a 
négy vizsgált esetben a hat különböző helyfelkeresési stratégia esetében számolt 
komissiózási útvonalak várható hosszát mutatja. A 7. táblázat az egyszerű helyfelkeresési 
problémára kidolgozott genetikus algoritmus és a többi heurisztikus eljárás által 
szolgáltatott eredmények (6. táblázat) közötti százalékos eltérést mutatja. 

 

6. táblázat  A genetikus algoritmussal (GA+LS), illetve a másik öt eljárással 
meghatározott helyfelkeresési sorrend esetén adódó átlagos komissiózási 
úthosszak [m] 

Folyosók 
száma 

Tételek 
száma GA+LS S-shape Combined Largest 

Gap 
Aisle-by-

aisle Combined+ 

5 10 98 119 107 105 112 102 
5 20 123 151 140 142 149 130 

10 10 135 168 159 168 159 140 
10 20 176 249 223 230 228 202 
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7. táblázat  A genetikus algoritmussal, illetve a másik öt eljárással meghatározott 
helyfelkeresési sorrend esetén adódó átlagos komissiózási úthosszak 
egymáshoz viszonyított %-os értékei, ha a GA-t 100%-nak vesszük 

Folyosók 
száma 

Tételek 
száma GA+LS S-shape Combined Largest 

Gap 
Aisle-by-

aisle Combined+ 

5 10 100 121,4 109,1 107,1 114,5 104,1 
5 20 100 122,9 113,7 115,6 120,9 105,8 

10 10 100 124,9 117,8 124,5 118,4 103,9 
10 20 100 141,3 126,4 130,5 129,1 114,7 

 
A két táblázatból jól látszik, hogy a genetikus algoritmus bizonyult mind a négy 

vizsgált esetben a leghatékonyabb eljárásnak, ekkor adódtak a legrövidebb komissiózási 
úthosszak. A ROODBERGEN és DE KOSTER [175], és ROODBERGEN [176] által közölt 
megállapításokkal azonos eredményre jutottam az öt eddig alkalmazott heurisztikus eljárás 
tekintetében. Az általam végzett kísérletek során is az S-shape eljárás bizonyult a 
legkevésbé hatékonynak és a Combined+ szolgáltatta a legjobb eredményeket. 

Az elvégzett kísérletek alapján (7. táblázat), a genetikus algoritmust és a Combined+ 
eljárást összehasonlítva elmondható, hogy a két eljárás eredményei közötti különbség 
kisebb folyosószám (5) esetén a tételek számától jelentősen nem függ (104,1% és 105,8%). 
Nagyobb folyosószám (10) esetén azonban az egy körjáratban felkeresendő helyek 
számától jelentősen függ (103,9% és 114,7%). 

 
A genetikus algoritmus további nagy előnye a másik öt heurisztikus eljárással 

szemben, hogy – az ábrázolásmódból eredően – a komissiózó „körjáratok” kezdő- és 
végpontja nem szükséges hogy azonos legyen (lásd 31. ábra). Ez előfordulhat például 
akkor, ha az áruelőkészítő tér, ahova az összeállított egységeket ki kell szállítani, 
közvetlenül nem a komissiózó terület mellett található. Az általam kidolgozott eljárásnak 
ezt az előnyét akkor is ki lehet használni, ha a raktár nem fej, hanem átmenő elrendezésű. 

 
A komissiózási folyamatok napi irányítására kidolgozott modell működési 

feltételeiben (4.2. fejezet) feltételeztem, hogy a rendelések előre ismertek és így lehetőség 
van egy ideális előterv elkészítésére. ’Batch’ típusú rendelésfogadási stratégia és 
’scheduling’ típusú feladat hozzárendelési stratégia esetén a gyakorlati tapasztalatok 
alapján megállapítható, hogy gyakran elégséges ’off-line’ típusú irányítást megvalósítani. 
Az elvégzett kísérletek során – mind a négy vizsgált esetben – az algoritmus az összes 
listára 0,7 másodpercen belül meghatározta a felkeresési sorrendet. Ez azt jelenti, hogy az 
éppen kigyűjtés alatt lévő komissiózó listán bármilyen változás történik, például időközben 
egy újabb tétellel egészül ki, akkor az általam kidolgozott algoritmus, annyi idő alatt, amíg 
a komissiózó dolgozó az éppen elkezdett műveletet befejezi, egy optimálishoz közeli, új 
komissiózó útvonalat képes összeállítani. Így az algoritmus hatékonysága lehetővé teszi az 
’on-line’ típusú irányítást is. 

 
Az 2. melléklet az öt heurisztikus algoritmussal és az általam kidolgozott genetikus 

algoritmussal készített helyfelkeresési sorrendeket szemlélteti, egy három tárolótéri 
blokkból álló, állványsoronként 30 tárolóhellyel rendelkező raktárban, egy 20 tételből álló 
komissió lista esetén. 
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6. A komissiózási folyamat – mint többkritériumos 
optimalizálási probléma – tervezése 

6.1. A többkritériumos probléma jellemzése 

A 4. fejezetben részletesen ismertettem, hogy gyakorlati tapasztalataim alapján, a 
cikkek fizikai jellemzőit tekintve heterogén áruválaszték esetén, miért szükséges a 
helyfelkeresési sorrend megállapításakor nem csak a megteendő úthosszt, hanem az áruk 
fizikai jellemzőit is figyelembe venni. Annak érdekében, hogy az áruk fizikai jellemzőit, 
mint optimalizálási kritériumot figyelembe lehessen venni, a 4.1. fejezetben bevezettem 
egy kvalitatív mérőszámot, az árukategóriát. Így az „egyszerű” helyfelkeresési probléma 
egy többkritériumos optimalizálási problémává alakult át. 

 
A többkritériumos (több célfüggvénnyel rendelkező) optimalizálási probléma 

általánosan a döntési változók egy olyan vektorának megtalálásaként definiálható, amely 
kielégíti a korlátozó feltételeket és optimalizál egy olyan vektor függvényt, amelynek 
elemei az egyes célfüggvények. Ezek a függvények olyan kritériumok matematikai leírását 
adják meg, amelyek a legtöbb esetben egymással ellentétes bemeneti jeleket igényelnének. 
Ezért, ebben az esetben, az „optimalizálás” egy olyan megoldás keresését jelenti, amely az 
összes célfüggvény tekintetében elfogadható bemeneti jel értékkel rendelkezik a 
döntéshozó számára. 

 
Definíció (Többkritériumos optimalizálási probléma): 

Ha a döntési változók, amelyeknek értékeit keressük xj, j=1, 2,..,n ; 
az n döntési változó vektora: 

[ ]= T
1 2 nx x ,x ,...,x   (10) 

a korlátozó feltételeket leíró egyenlőtlenségek: 

≥ig ( x ) 0 i = 1,...,m   (11) 

vagy egyenlőségek: 

=ih ( x ) 0 i = 1,..,p   (12) 

a k darab célfüggvény vektora: 

[ ]= T
1 2 kf ( x ) f ( x ), f ( x ),..., f ( x )  (13) 

akkor a többkritériumos optimalizálási probléma a következő alakban írható le: 

∈
=*

x
f ( x ) f ( x )opt

Ω
  (14) 
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ahol, 

→ kf : Ω   (15) 

{ }= ∈ ≥ =nx | g( x ) 0,h( x ) 0Ω  (16) 

Ebben az esetben az „opt” egy vektor függvény optimalizálását jelöli. Itt azonban az 
optimum nem definiálható pontosan, mert a valóságban általában nem teljesül az a feltétel, 
hogy minden if ( x ) minimuma Ω  -ban egy közös ∗x pontban van. 

A többkritériumos optimalizálási problémák során egy globális optimum keresése 
helyett, inkább a jó kompromisszumok (trade-offs) megtalálása a cél. A többkritériumos 
problémák esetére az optimum jelenleg legszélesebb körben elfogadott meghatározását 
EDGEWORTH dolgozta ki 1881-ben, amelyet 1896-ban PARETO fogalmazott meg 
általánosabb alakban. Néhány kutató és szerző használja az Edgeworth-Pareto optimum 
fogalmát, de elfogadott formája a Pareto optimum. 

 
Definíció (Pareto optimális): 
Egy ∗ ∈x Ω  pont akkor Pareto optimális, ha minden ∈x Ω  és I={1,2,…,k}  

esetén vagy 

∗
∈∀ =i I i i( f ( x ) f ( x ))   (17) 

illetve létezik legalább egy ∈i I  amelyre igaz, hogy 

∗>i if ( x ) f ( x )   (18) 

Definíció (Pareto dominancia): 
Egy = 1 ku ( u ,...,u )  vektorra akkor és csak akkor mondjuk, hogy dominálja 

= 1 kv ( v ,...,v )  vektort (jelölése: u v≺ ), ha u részben kisebb, mint v , azaz 

{ } { }∀ ∈ ≤ ∧ ∃ ∈ <i i i ii 1,...,k ,u v i 1,...,k : u v  . 

 
Definíció (Pareto optimális halmaz): 
Egy adott többkritériumos optimalizálási probléma f ( x )  esetén, a Pareto optimális 

halmazt (Ptrue) a következőképpen definiáljuk: 

{ }= ∈ ¬∃ ∈trueP : x | x' f ( x') f ( x )Ω Ω ≺  (19) 

 
Definíció (Pareto front): 
Egy adott többkritériumos optimalizálási probléma f ( x )  és Pareto optimális halmaz 

Ptrue esetén a Pareto frontot (PFtrue) a következőképpen definiáljuk: 

{ }= = = ∈true 1 k truePF : u f ( f ( x ),..., f ( x ))| x P  (20) 
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A Pareto értelemben vett minimum a keresési tér határát jelenti. A 39. ábra egy két-
kritériumos (f1, f2) probléma esetében – vastag vonallal jelölve – szemlélteti a Pareto 
frontot. 

 

 

39. ábra  Pareto front egy kétkritériumos probléma esetén (Forrás: [32]) 

Általában nem egyszerű, és a legtöbbször lehetetlen a Pareto optimális pontokat 
tartalmazó görbét, vagy felületet matematikai kifejezéssel leírni. Ezért elfogadott megoldás 
a Pareto frontot az alkotó Pareto optimális pontokkal helyettesíteni. 

A többkritériumos optimalizálási problémára kidolgozott eljárásokat HORN [108], 
valamint VAN VELDHUIZEN és LAMONT [209] három osztályba sorolja: 

• a preferenciák a priori meghatározása: döntéshozatal a keresés előtt; 
• a preferenciák a posteriori meghatározása: keresés a döntéshozatal előtt; 
• progresszív preferencia meghatározás: a keresés és a döntéshozatal integrálása. 
 
Az a priori technikák közé azok az eljárások tartoznak, amelyek feltételezik, hogy a 

keresés előtt az elérendő célértékek meghatározhatók, vagy lehetséges a célok előzetes 
rangsorolása. Az a posteriori technikák esetében ezeket nem lehet, vagy nem kívánjuk 
megtenni. A progresszív technikák mindaddig nem folytatják a nem-dominált megoldások 
keresését, ameddig a döntéshozó a korábban megtalált nem-dominált egyedeket nem 
értékelte, és ez alapján a célok preferenciáját meg nem változtatta. 

A napjainkig kidolgozott többkritériumos optimalizálási eljárásokat COELLEO 
COELLO et al. [32] ismerteti részletesen. 

Mivel a Pareto optimális pontok közül további megfontolás nélkül egyikről sem 
mondható, hogy jobb, mint a másik, ezért a többkritériumos optimalizálás célja, hogy a 
döntéshozó számára minél több Pareto optimális pontot keressen meg. Az összes 
többkritériumos optimalizáló eljárásoknak ezért két fő feladata van: egyrészt a tényleges 
Pareto optimális pontokhoz közeli megoldások megtalálása; másrészt egymástól 
nagymértékben eltérő megoldások keresése. 
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A genetikus algoritmusok – és az evolúciós számítások általában – különösen 
alkalmasak a többkritériumos optimalizálási problémák megoldására (multi-objective 
evolutionary algorithm, MOEA), mert egy iterációs lépésen belül a lehetséges megoldások 
egy halmazán (populáció) működnek. Ez lehetővé teszi, hogy a Pareto optimális halmaz 
több elemét is egy lépésen belül megtaláljuk, ellentétben a hagyományos matematikai 
programozási technikákkal, ahol külön futtatások egész sorozatát kell ehhez végrehajtani. 
Ezenkívül, az evolúciós számítások kevésbé érzékenyek a Pareto front alakjára, illetve 
folytonosságára – működésüket nem zavarja, ha a Pareto front nem-folytonos, vagy 
konkáv. 

Az eddigi optimalizálási technikákat, vagy a nagy terekben történő keresésre, vagy a 
többkritériumos döntéshozatalra fejlesztették ki. Az evolúciós számítások azért nagyon 
vonzóak a kutatók számára, mert mindkét feladat megoldására egyaránt alkalmasak. 

A többi eljáráshoz hasonlóan, az evolúciós számítások célja is az, hogy egymás után 
olyan populációkat hozzon létre, amelyek a tényleges Pareto frontot (Ptrue) egyre jobban 
megközelítik. Minden populációban létezik a nem-dominált egyedek egy halmaza: Ponline. 
Az algoritmus célja, hogy a futás végére Ponline = Ptrue , vagy legalább Ponline ⊂  Ptrue . 
Természetesen egy optimalizálási probléma esetén Ptrue ismeretlen! A gyakorlati 
alkalmazások legtöbbje a futás során megtalált legjobb (nem-dominált) egyedeket egy 
külön Poffline halmazban megőrzi, mert a sztochasztikus kiválasztási eljárások miatt a nem-
dominált egyedek a futás során elveszhetnek. Néhány algoritmus az elitizmus segítségével 
biztosítja, hogy Ponline = Poffline , más eljárások pedig a futás során meghatározott 
ciklusonként a Poffline elemeit visszahelyezik Ponline –ba. 

A következőkben a többkritériumos helyfelkeresési problémára általam kidolgozott 
genetikus algoritmust ismertetem. 

6.2. A többkritériumos helyfelkeresési probléma megoldása genetikus 
algoritmussal 

A többkritériumos helyfelkeresési problémára kidolgozott eljárás motorja is egy 
genetikus algoritmus. Ezért az optimum fogalmának eltérő definiálása miatti alapvető 
eltérések mellett, sok tekintetben hasonlít az előző fejezetben ismertetett egykritériumos 
(single criterion) genetikus algoritmushoz. 

Az optimalizálás szintén a komissió listák alapján történik, amelyeken az áruk 
komissiózási helyeinek koordinátái mellett szerepelnek az árukategória értékek is (lásd 28. 
ábra). Az egyedek második kritérium szerinti célfüggvény értékét ezen értékek alapján 
határozza meg az algoritmus. 

A probléma ebben az esetben is a komissiózási helyek felkeresési sorrendjének 
megállapítása, ezért az egyedek ábrázolásához szintén a permutációs ábrázolásmódot 
alkalmaztam (lásd 5.2. fejezet). 

A többkritériumos helyfelkeresési problémára kidolgozott algoritmus további 
működési lépéseit (40. ábra) a következőkben ismertetem részletesen. 

 
 
 
 
 



86 

 
 

Inicializálás
(1. populáció)
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sorrend

Kigyűjtési 
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számítása 

Rangsorolás
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értékek 

meghatározása 

Kilépési 
feltétel

Kiválasztás

Keresztezés

Helyi keresés

Mutáció

Elitizmus

Reprodukció

n. generáció

I

N

Migráció 
feltétele

N

Másolás a 2. 
populációba

Migráció

I

Döntés

 

40. ábra  A többkritériumos helyfelkeresési problémára kidolgozott genetikus algoritmus 
főbb lépései 
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6.2.1. Inicializálás 

A raktár paraméterei és a bejárandó útvonal két végpontjának koordinátái mellett (30. 
ábra és 31. ábra) a genetikus algoritmus futási jellemzőit is meg kell adni. A populáció 
nagyságán, a generációk számán és a fitness számításhoz szükséges hatványkitevőn kívül, 
a felhasználónak egy skálázó tényezőt (fitness scale factor), valamint a mutáció 
valószínűségét is meg kell adnia (41. ábra). 

 

Populáció nagysága

Generációk száma

Hatványkitevő értéke

Skálázó tényező

Mutáció mértéke

 

41. ábra  A többkritériumos GA futási paraméterei (példa) 

Annak érdekében, hogy a többkritériumos genetikus algoritmus futása során 
megtalált nem-dominált egyedek ne vesszenek el, az eljárás ezeket egy ún. második 
populációba eltárolja és meghatározott számú iterációs lépés után (migration frequency) a 
megadott számú (migration rate) legjobb egyedet visszamásolja az első populációba 
(migration). A migráció paramétereit (42. ábra) a felhasználó szabadon megválaszthatja. 

 

Migráció gyakorisága

Migráció mértéke

2. populáció alkalmazása

 

42. ábra  A migráció paraméterei (példa) 

6.2.2. A kezdő populáció létrehozása 

Az egykritériumos genetikus algoritmussal ellentétben, itt a teljes kezdő populáció 
létrehozása véletlenszerűen történik, és semmilyen rendező vagy túraszerkesztő módszert 
nem alkalmaz az algoritmus. Erre azért van szükség, hogy a genetikus algoritmus futása 
során végig biztosítsuk az összes kritérium azonos elbírálását. 
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6.2.3. A célfüggvény értékek meghatározása 

Az első kritériumot – a megteendő út hosszát – leíró célfüggvény (F1) számításának 
módja teljesen megegyezik az 5.2.3. fejezetben leírtakkal (lásd (1) egyenlet). A második 
célfüggvény érték (F2) az egymás után kigyűjtött cikkek árukategóriáinak különbségének 
összege ( (21) egyenlet): 

 

( )
−

+
=

=∑
N 1

2 i i 1
i 1

F d pc , pc   (21) 

ahol, 
pci:  a komissiózás során kigyűjtött i. cikk árukategóriája, 
N: a komissiózás során kigyűjtendő cikkelemek száma 

(stock keeping unit, SKU), 
d(pci,pci+1): a komissiózás során egymás után kigyűjtött két cikk árukategóriája 

közötti eltérés: 

( )
+ +

+

+ +

⎧ ⎫− − ≤⎪ ⎪= ⎨ ⎬
− ⋅ − >⎪ ⎪⎩ ⎭

i i 1 i i 1
i i 1

i i 1 i i 1

pc pc ,ha pc pc 0
d( pc , pc )

pc pc w ,ha pc pc 0  (22) 

w: felhasználó által megadható súlyozó tényező (alapértéke: 2) 
 
Ez a célfüggvény számítási mód akkor helyes, ha a kisebb árukategória érték arra 

utal, hogy az adott cikk lehetőleg előbb kerüljön a kigyűjtő eszközre, mint egy nagyobb 
árukategória értékkel rendelkező cikk. Ellenkező esetben a (22) egyenletben az 
egyenlőtlenségek megfordítandók. 

 

6.2.4. A fitness érték számítása 

A többkritériumos genetikus algoritmusokban a keresztezés alapja szintén az 
egyedek jósági foka. Azonban két vagy több célfüggvény érték alapján egyetlen fitness 
érték megállapítása nem triviális feladat. Egy megoldás lehet a döntéshozó(k) által 
súlyozott célfüggvény értékek összeadása (weighted sum), vagy más összegző eljárás 
(aggregation technique) alkalmazása. A kutatások megállapították ([51], [114]), hogy 
ezekben az esetekben azonban nem fedezhető fel a teljes Pareto front. Az összegző 
eljárások másik hátránya, hogy a súlyozás értékeit a döntéshozónak előre meg kell 
határoznia, és ez bizonyos preferenciák előzetes definiálását jelenti. Abban az esetben, ha a 
mért kritériumok közvetlen nem összegezhetők, mert mértékegységük eltér (non-
commensurable), akkor ezeknek az értékeknek a megfelelő normalizálása további 
nehézségeket jelent. 

Az összegző eljárások szembetűnő hátrányai miatt a fitness érték meghatározásához 
olyan eljárás szükséges, amely képes a Pareto front összes elemének megtalálására. 
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A Pareto alapú fitness hozzárendelés rendelkezik ezzel a képességgel, amelynek 
alábbi három változatát alkalmazzák a leggyakrabban [1]: 

• Belegundu-féle rangsorolás: Az összes nem-dominált egyed rangja 0 
(vagy 1) a dominált egyedeké 1 (vagy 2); 

• Goldberg-féle rangsorolás: A populáció nem-dominált egyedeinek rangja 1. A 
módszer a nem-dominált egyedeket eltávolítja és így a nem-dominált egyedek 
újabb halmaza definiálható, és ezek rangja: 2. A módszer ezt addig ismétli, amíg 
minden egyed rangját meg nem állapította (43. ábra); 

• Fonseca- és Fleming-féle rangsorolás: A módszer az egyedek rangját annak 
függvényében állapítja meg, hogy az adott populációban hány egyed által 
dominált. A nem-dominált egyedek rangja 0, a többi egyed pedig 1 és N-1 közötti 
rangot vehet fel (ahol N a populáció nagysága). 

 
A fitness értékek számítása a Goldberg-féle rangsorolás alapján történik, amelynek 

működését a 43. ábra szemlélteti. 

 
43. ábra  A Goldberg-féle Pareto rangsorolás működési elve (zárójelben az egyes egyedek 

rangja (R) látható) 

 
Az egyes egyedek fitness értékének meghatározására itt is a hatványozó-skálázó 

eljárást alkalmaztam. A fitness függvény: 

( )( )k
P max iR R 1 SF= − + ⋅Φ   (23) 

ahol, 
Rmax:  a populációban előforduló legnagyobb rang, 
Ri:  az i. permutáció rangja, 
SF: a felhasználó által megadható skálázó tényező a különbségek 

felerősítése érdekében, 
k:  a felhasználó által megadható hatványkitevő. 
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6.2.5. Kiválasztás és keresztezés 

A kiválasztás és a keresztezés a többkritériumos genetikus algoritmus esetében az 
5.2.5. és 5.2.6. fejezetben leírtakkal teljes mértékben megegyező módon történik. 

 

6.2.6. Lokális keresés 

A keresztezéssel létrehozott egyedek továbbjavítására az 5.2.7. fejezetben ismertetett 
greedy 2-opt eljárást alkalmaztam. Ehhez azonban meg kellett változtatni a feltételt, 
amikor az eljárás két pontot véglegesen kicserél egymással. A cseréhez szükséges új 
feltétel: az új egyed mindkét célfüggvény értéke legalább olyan jó legyen, mint a kiinduló 
egyedé, és valamelyik kritérium tekintetében mindenképpen jobbnak kell lennie. 

 

6.2.7. Mutáció 

A lokális keresést követően, ha a futás során generált véletlenszám kisebb, mint a 
felhasználó által a mutáció valószínűségére megadott érték, akkor az aktuális egyed 
„hibásan” másolva kerül az utód populációba. Az egyedek véletlenszerű megváltoztatása a 
5.2.8. fejezetben ismertetett szomszédsági mutáció szerint történik. 

 

6.2.8. Reprodukció 

A reprodukció az 5.2.9. fejezetben ismertetettekhez hasonlóan történik, azaz az új 
generáció egyedeit alapvetően a fentiekben bemutatott módon létrehozott utódok alkotják, 
de az utód populációban a szülő populáció legjobb egyedei is tovább élnek. 

Az új populációba a szülő populáció összes nem-dominált egyede (Ponline) változtatás 
nélkül átkerül. Ebben az esetben az elitizmus mértéke generációról generációra 
dinamikusan változik a nem-dominált egyedek számától függően. 

Adott számú generációként (migration frequency) a legjobb egyedek nem az utolsó 
szülő populációból kerülnek kiválasztásra, hanem az eddig felfedezett összes nem-
dominált egyed közül (Ponline), amelyeket az algoritmus egy második populációban gyűjt. 
Az átmásolásra kerülő legjobb egyedek számát a felhasználó határozhatja meg (migration 
rate) a futás elején (42. ábra). Az átmásolás előtt azonban meg kell állapítani, hogy melyek 
a legjobb egyedek, és ez a második populációban is a Goldberg-féle Pareto alapú 
rangsorolással történik (6.2.4. fejezet). 
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6.2.9. Kilépési feltétel és a többkritériumos döntéshozatal támogatása 

A többkritériumos genetikus algoritmus futása is a felhasználó által megadott számú 
generáció létrehozása után fejeződik be. A futás végén a döntéshozónak az utolsó 
populáció Ponline elemei közül ki kell választania a megvalósítandó megoldást. 

 
A szakirodalom több megoldást is ismertetet arra vonatkozóan, hogy a döntéshozó 

mikor és milyen formában avatkozhat bele a többkritériumos optimalizálási problémába 
([32], [108], [144], [194], [218]). Az operációkutatás szempontjából a többkritériumos 
döntéshozatali módszerek két iskola köré csoportosulnak. 

 
A francia iskola a páros összehasonlítás elvén alapszik, ellentétben az amerikai 

iskolával, amely a több-attribútumos hasznosság elvét (Multi Attribute Utility Theory, 
MAUT) képviseli. 

 
A többkritériumos döntéshozatali módszereket csoportosíthatjuk a döntéshozónak 

nyújtott segítség formája szerint is. Az adatok jól tervezett grafikus ábrázolása igen magas 
információtartalommal bírhat, és átfogó képet szolgáltathat az adatokról és azok 
viselkedéséről a döntéshozó számára. A numerikus adatelemző módszerekkel szemben, 
mint például az átlagok és szórások számítása vagy a t-próbák, a grafikus módszerek 
előnye, hogy nem feltétlenül járnak adatvesztéssel [194]. Azonban hátrányuk, hogy 
működésük nem automatizálható teljes mértékben. 

 
Az általam kidolgozott eljárás a lineáris összegző módszer alapjait használja fel – 

súlyok segítségével egy hasznossági függvényértéket állapít meg – ezért inkább az 
amerikai iskola elvét képviseli. A 6.2.4. fejezet tárgyalta a lineáris összegző módszer 
hátrányait, ha azt a keresés során alkalmazzuk. Ezért választottam a fitness érték 
számításához a Pareto alapú rangsorolást. A lineáris összegző módszer segítségével 
azonban modellezhető a döntéshozó magatartása és ezért jól alkalmazható a keresés utáni 
kiválasztási folyamat során. Az eljárás minden egyes iterációs lépésben az utolsó populáció 
Ponline összes elemére meghatároz egy függvényértéket (F): 

 

( )= ⋅ + − ⋅' '
1 2F F 1 Fβ β   (24) 

ahol, 
β:  súlyozó tényező, 
F1’, F2’:  az F1 és F2 célfüggvény értékek 0 és 1 közé transzformált értékei. 
 
Az F1 és F2 célfüggvény értékek 0 és 1 közé történő transzformálására, azért van 

szükség, mert eltérő nagyságrendek esetén, a nagyobb értékekkel rendelkező kritérium 
eltorzítja az F függvényértéket. 
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Az F1 és F2 célfüggvény értékeket az alábbi egyenlettel alakíthatjuk 0 és 1 közé eső 
értékekké: 

= − −min max min
i i i i iF ' ( F F ) : ( F F )  (25) 

ahol, 
i:   i=[1,2], 
Fi

 : a vizsgált egyed i kritérium szerinti célfüggvény értéke; 
Fi

min : az utolsó populáció Ponline összes eleme közül az i kritérium szerinti 
legkisebb érték 

Fi
max : az utolsó populáció Ponline összes eleme közül az i kritérium szerinti 

legnagyobb érték. 
 
Az eljárás lépésről lépésre növeli β értéket, 0-ról 1-re, azonos lépésközönként 

(szokásos értékek: 0,05 vagy 0,1), és minden egyes lépésben meghatározza F értékét az 
utolsó populáció Ponline összes elemére. Az eljárás azt a megoldást javasolja megvalósításra, 
amely esetében a F függvényértékeinek átlaga a legkisebb. 

A 3. mellékleten egy 15 pontból álló Ponline halmaz egyedei láthatók. A 4. melléklet 
az általam kidolgozott eljárás működését szemlélteti a 3. mellékleten megadott mintán, 
β=0.05 esetén. 

A szakirodalomban ismertetett módszerekkel szemben – amelyek többsége interaktív 
döntéshozót feltételez – az eljárás előnye, hogy automatikusan futtatható és nem igényli a 
raktár operatív irányításáért felelős személyzet közvetlen és folyamatos beavatkozását. 

 

6.3. A többkritériumos genetikus algoritmus működésének elemzése 

A többkritériumos genetikus algoritmus működését is az előző fejezetben ismertetett 
négy különböző esetben vizsgáltam. A vizsgálatok elvégzésére a már létrehozott 1000 
listából álló mintákat alkalmaztam. A listákon minden tételnél egy árukategória érték is 
szerepelt, amely 1 és 9 közötti értéket vehetett fel. 

A kísérletek eredményeit a 8. táblázat foglalja össze. A vizsgálatok alapján 
elmondható, hogy a kidolgozott algoritmus megfelel a többkritériumos optimalizáló 
eljárásokkal szemben támasztott két követelménynek, azaz a futás végére több, egymástól 
eltérő megoldást is feltár a döntéshozó számára. A kezdő populáció létrehozása teljesen 
véletlenszerű, ezért általában az 1. generáció Ponline halmaza kevés (2-4) elemet tartalmaz, 
de az utolsó Ponline halmaz akár 15-21 elemet is tartalmazhat. 

 
A 44. ábra és a 7. melléklet a Ponline és a PFonline alakulását szemlélteti 25 

generációnként egy 5 folyosóból álló, 3 blokkra osztott raktár és egy 10 tételes komissió 
lista esetén. 
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44. ábra  A Ponline és PFonline alakulása 25 generációnként egy 5 folyosóból álló, 3 blokkra 
osztott raktár és egy 10 tételes komissió lista esetén 

Az algoritmus másik jellemzője, hogy megfelelő számú generáció után jól 
megközelíti a (kétdimenziós) Pareto front két szélső pontját. A minták létrehozása során 
minden listán legalább egy tétel árukategóriája az 1, és egy másik tétel árukategóriája 
pedig a 9 értéket vette fel, így az árukategóriák különbségének összegének lehető legkisebb 
értéke: 8. A 10 tételből álló listák esetében az árukategóriák különbségének összegének 
átlaga nem haladta meg a 8,23-t, és a 20 tételből álló listák esetében a 8,6-t. 

 

8. táblázat  A többkritériumos GA működésének jellemzői 

Folyosók száma: 5 5 10 10 

Tételek száma: 10 20 10 20 

Az utolsó Ponline elemeinek min. száma: 15 16 16 16 

Az utolsó Ponline elemeinek max. száma: 19 20 21 19 

Az utolsó Ponline elemeinek várható értéke: 18,5 18,9 19,3 19,1 

A legkisebb „árukategóriák különbségének összege” / 8 : 101,1% 105,7% 102,9% 107,5% 

A két- és az egykritériumos genetikus algoritmussal 
megtalált legrövidebb utak aránya: 104,2% 105,3% 107,9% 109% 

1. generáció 

500. 
generáció 
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Minden komissió lista utolsó Ponline halmazából kiválasztottam a legkisebb 
megteendő úthosszal rendelkező egyedet és összehasonlítottam az egykritériumos 
genetikus algoritmussal elérhető legrövidebb úttal. A százalékos eltérések a 8. táblázat 
utolsó sorában találhatók meg. Az eltérés a legbonyolultabb esetben, 10 folyosó és 20 tétel 
esetén sem érte el a 10%-ot. 

A 44. ábrán látható példa Ponline elemei által a genetikus algoritmus futása során 
felvett árukategória különbségek összegének értékeit és az úthossz értékeket az 5. 
melléklet és a 6. melléklet szemlélteti. 

 

7. A komissiózási folyamatok alap szimulációs modellje 

7.1. A modell felépítése az Enterprise Dynamics programban 

A komissiózási folyamatok szimulációs modelljét az Enterprise Dynamics (ED) 
programban építettem fel. Ez egy objektum-orientált szoftver környezet, amely dinamikus 
rendszerek és folyamatok modellezésére, szimulálására, megjelenítésére és monitoringjára 
alkalmas. Az Enterprise Dynamics egy szimulációs program és egy szimulációs nyelv 
kombinációja, ún. szimulátor, amely lehetővé teszi a modellek viszonylag gyors felépítését 
és a komplex feladatok rugalmas megoldását. 

 
A program építőelemei az ún. atomok (atoms). Minden atom egy négy dimenzióval 

(x, y, z koordináták és idő) rendelkező objektum. Az „atom koncepció” előnye, hogy a 
szimulációs modellben, az atomok által megjelenített valós rendszerek (gépek, emberek 
stb.) működése pontosan leképezhető. A programban közel 200, előre gyártott atom 
található, amelyek különböző feladatokat oldanak meg. 

 
Az ED a modellépítés számára egy olyan szerkesztő felületet biztosít (Model 

Layout), amelyen grafikus formában elhelyezhetők a modellhez felhasznált atomok. Az 
atomok mérete, színe és megjelenése egyedileg is megadható, így méretarányos és élethű 
modellek készíthetők. A modellépítés következő lépése a modellben áramló áruk, entitások 
és információk útvonalának megadása. Erre szolgálnak az atomok kimeneti és bementi 
pontjait összekötő csatornák (channels). 

 
Az építőelemek jellemzőit párbeszédablakokon keresztül állíthatja be a felhasználó, 

és ezáltal meghatározhatja az atomok funkcionalitását, illetve a teljes modell viselkedését. 
Az atomok belső logikája az ED saját programozási nyelvén (4D Script) készült, és egy 
szerkesztő (Atom Editor) segítségével változtatható meg, illetve egészíthető ki. Ezen a 
programozási felületen keresztül új funkciók és tulajdonságok adhatók az atomokhoz, de 
akár teljesen új atomok is készíthetők. 

 
A program egyik kiemelkedő tulajdonsága, hogy a modellek dinamikusan és 

szimultán futtahatók 2D, 3D és Virtual Reality (VR) megjelenítési módban. További nagy 
előnye a programnak, hogy rendkívül „nyitott” más alkalmazások felé. A DDE, DLL, 
ODBC, SQL, Windows Socket és ActiveX kapcsolatokon keresztül, valós időben 
megvalósítható az adatok írása és olvasása külső programokból. 
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SCHNITTGER és ZUMKELLER [183], valamint CHUNG [30] is rámutat arra az 
alapszabályra, hogy egy szimulációs modell részletességét az határozza meg, hogy milyen 
kimeneti adatokat várunk el a futtatások eredményeként. Minél több és pontosabb 
információra vagyunk kíváncsiak, annál részletesebb modellt kell készítenünk. Az összetett 
modellek általában több elemet tartalmaznak és bonyolultabb a belső logikájuk is. 
Mindamellett, hogy a bonyolultabb modellek készítése nagyobb szaktudást és több időt 
igényel, gyakorlati hátrányuk, hogy nagyobb a processzor időigényük, és ez lassabb futást 
eredményez. 

 
Az 4. fejezetben ismertetett – komissiózási munkafolyamatok számítógépes 

irányítására kidolgozott – modell négy lépéséből háromban szimulációs technika 
segítségével határozhatók meg a célfüggvény értékek, illetve a következő lépéshez 
szükséges bemeneti adatok. Mindhárom esetben különböző értékek meghatározása a 
feladat. Az első lépésben, csak az adott felkeresési sorrendhez tartozó menetidő hosszát 
kell meghatározni. A második lépésben már minden egyes komissió lista teljes kigyűjtési 
idejének várható értékét ki kell számítani annak érdekében, hogy az erőforrások száma 
becsülhető legyen. Az első két lépésben a mért adatok meghatározása minden egyes 
komissió lista változatra külön-külön történik. 

 
Az utolsó lépésben a szimuláció segítségével kell meghatározni a teljes tervezési 

időhorizontra (pl. egy nap) vonatkozóan a kigyűjtési határidőktől történő eltéréseket és az 
egyes komissiózó dolgozók teljesítményét. Annak érdekében, hogy a szimuláció 
eredményei a valóságra vonatkoztathatók legyenek, a modellbe integrálni kell a 
komissiózó dolgozók tervezett (pl. étkezési szünet) és véletlenszerű (pl. egészségügyi 
szünet) állásidejét. A szimulációs modell első két alkalmazásától eltérően, ebben az 
esetben a komissió listák kigyűjtése egy időben történik, ezért a komissiózó dolgozók és az 
alkalmazott eszközök egymásra hatását is figyelembe kell venni. Az optimális előterv 
elkészítéséhez alkalmazott szimulációs modellben további megoldandó feladat a 
műszakváltások problematikája. 

 
A fentiekben ismertetett elvi és gyakorlati okok miatt mind a három tervezési 

lépéshez külön szimulációs modellt készítettem. A modellek egy közös alapra épülnek, és 
az alkalmazási céloknak megfelelően bővítettem őket további funkciókkal. A szimulációs 
modellek részletes dokumentációja a 8. mellékletben (CD) található. 

 
Ebben a fejezetben az első, a felkeresési sorrendekhez tartozó menetidők hosszát 

meghatározó szimulációs modellt ismertetem részletesen. A másik két szimulációs modell 
eltéréseit az elsőhöz képest, az alkalmazásukat ismertető fejezetekben mutatom be. 

 
A szimulációs modellekben leképezett komissiózási folyamatot a 45. ábra 

szemlélteti. 
 
A 45. ábrán kiemelt két lépés – a raktár feltöltése és az áruk kivétele – az első 

szimulációs modellben hiányzik, mert az ilyen mélységű modellezés a menetidők 
meghatározásához nem szükséges. Az árukivételi feladat tárgyát jelentő entitások 
létrehozását ebben az esetben másképp oldottam meg, amelyet a következőkben 
ismertetek. 
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Inicializálás

A raktár feltöltése termékekkel az 
adatbázis alapján

A kigyűjtési jegyzék adatainak 
beolvasása

Az első / következő kigyűjtési 
jegyzék felvétele

Üres ÁK eszköz felvétele

Az első / következő tétel tárolási 
helyének felkeresése a raktárban

A termék kivétele és lehelyezése 
az ÁK eszközre

A lista kigyűjtése 
befejeződött?

Az összes komissió lista 
kigyűjtése befejeződött? 

A teli ÁK eszköz leadása a 
leadóhelyen

STOP

I

I

N

N

 

45. ábra  A szimulációs modellben vizsgált komissiózási folyamat egyszerűsített 
folyamatábrája 
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7.2. A szimulációs modell részletes ismertetése 

A szimulációs modell építőelemeit a 9. táblázat foglalja össze. 

9. táblázat  A szimulációs modell építő elemei 

 Megnevezés Atom típus Funkció Megjelenítés 

1 Initialize T113-b-Initialize Inicializálás 

 
2 Product T050-a-Product Áru  
3 PickList T050-a-Product Komissió lista 

 
4 Pallet T059-b-Container Tárolóeszköz  
5 Source PickList T107-d-Source Forrás 

 
6 Source Pallet T107-d-Source Forrás 

 
7 Queue Product T105-a-Queue Várakozó sor - termék 

 
8 Queue PickList T105-a-Queue Várakozósor – komissió 

lista  
9 Queue Pallet T105-a-Queue Várakozósor – 

árukigyűjtő eszköz  
10 N1-1 – N1-m T124-Network Node Hálózati csomópont 

 
11 Network 

Controller 
T126-Network 
Controller 

Hálózatirányítás 
 

12 Warehouse1 – 
WarehouseN 

T049-Warehouse Tárolóterület 
(raktári állvány)  

13 Pick Destinator T122-Destinator Célállomás megadása 

 
14 Queue Sink T105-a-Queue Várakozósor 

 
15 Sink T054-a-Sink Nyelő 

 
16 PickTruck T120-Transporter szakaszos működésű 

szállítóeszköz  
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7.2.1. Inicializálás 

Az Initialize atom foglalja magában azokat az utasításokat, amelyeket a szimulációs 
futtatás legelején, csak egyszer kell végrehajtani. Ilyen feladat például az egyes 
attribútumok és számlálók alapértékeinek megadása, valamint az adatbázis kapcsolat 
létrehozása. 

 

7.2.2. A komissió listák felvétele 

A komissió listák (PickList) modellezésére a Product atomot használtam fel. A 
komissió listákat a SourcePickList atom hozza létre és küldi tovább a várakozósorhoz 
(QueuePickList), ahol a komissiózó dolgozó (PickTruck) felveheti. 

Az ED eseményorientált szimulációs környezet, ami azt jelenti, hogy az egyes 
parancsokat, megadott események bekövetkezésekor hajtja végre. Ilyen lehet például egy 
atom (pl. entitás) egy másik atomba történő belépése, vagy onnan történő kilépése. 

A valóságban a komissió lista csak információhordozó, bizonylat nélküli 
komissiózás esetén pedig csak virtuálisan létezik. A szimulációs modellben külön 
entitásként jelenik meg, mert a PickTruck atomba történő belépése indítja el azt a 
programrészt, amely megvalósítja a komissiózó feladatok szöveges fájlformátumban tárolt 
adatainak beolvasását a PickTruck atomhoz rendelt táblázatba (46. ábra). Ezt a feladatot az 
ED saját, szerkeszthető DLL-jén (Dynamic Link Library) (EDuser.dll) és az ehhez 
kapcsolódó, általam szerkesztett PickList.dll-en keresztül valósítottam meg. 

A táblázat minden sora három adatot tartalmaz. Az első szám annak a raktári 
állványnak (Warehouse) a sorszáma, ahonnan a következő árut ki kell venni. A második és 
harmadik érték pedig a kigyűjtés helyét pontosan meghatározó sort és oszlopot jelöli az 
adott raktári állványon belül. 

Miután az adatok beolvasása megtörtént, a PickTruck atom törli a PickList atomot, és 
elindul végrehajtani a komissiózási feladatokat. 

 

7.2.3. A komissiózási útvonalak bejárása a szimulációs modellben 

A komissiózó dolgozó (PickTruck) első feladata, hogy egy üres árukigyűjtő eszközt 
vegyen fel, melyre később ráhelyezheti a kigyűjtött árukat. Az üres árukigyűjtő eszközöket 
(Pallet) a SourcePallet atom hozza létre és egy várakozósor típusú atomba (QueuePallet) 
továbbküldi. A PickTruck itt veszi fel az első árukigyűjtő eszközt a sorban. 

A Pallet atom PickTruck atomba történő belépése indítja el az első kigyűjtési helyre 
vonatkozó adatok beolvasását a PickTruck táblázatából. A program belső logikája 
megkívánja, hogy a modellben léteznie kell egy entitásnak az adott kigyűjtési helyen, 
amelynek kivétele mint feladat megadható. Ezért a következő lépésben a kigyűjtendő 
árukat szimbolizáló Product atom egy másolata a várakozósor típusú QueueProduct 
atomba lép be. A QueueProduct atom a táblázatból kinyert adatok alapján a Product 
atomot, belépésekor továbbküldi a megfelelő állványsorba (Warehouse). Ezáltal az 
állványsorban elhelyezett entitásra már közvetlen lehet hivatkozni és elindulhat a 
PickTruck atom, hogy felvegye azt. 
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46. ábra  A felkeresendő tárolóhelyek koordinátái a PickTruck atom táblázatában (példa) 

Ezzel a technikával elkerülhető, hogy minden egyes futás előtt a raktárt fel kelljen 
„tölteni” árukkal. Ez egyrészt időigényes feladat, másrészt két okból is felesleges. Jelen 
szimulációs modell a helyfelkeresés sorrendjét meghatározó optimalizáló eljárást 
támogatja, és a menetidők hosszának megállapítására szolgál. Az optimalizálás során 
ugyanannak a komissió listának a végrehajtását kell szimulálni, csak a felkeresés sorrendje 
változik. A komissió listákon a raktárban tárolt áruk csak egy része szerepel, ezért a többi 
áru elhelyezése a modellben nem szükséges. 

A másik oka annak, amiért ezt a modellezési technikát választottam, hogy a 
menetidők meghatározásához nincs szükség a kivételi egység szintű modellezésre. Az áru 
(Product) kiléptetése az állványból és beléptetése a PickTruck atomba, csak a következő 
szimulációs esemény elindítása miatt szükséges, de a szimulált idő szempontjából  t = 0  
idő alatt megtörténik. 

Amikor egy Product atom belép a PickTruck atomba, akkor az előbbiekben leírt 
eseményeket indítja el ismét. A táblázat következő sorából beolvasott adatoknak 
megfelelően egy entitás kerül a kigyűjtési pozícióba, a PickTruck felkeresi ezt a pozíciót, 
és az entitás belép a PickTruck atomba. A PickTruck minden egyes entitást töröl a 
modellből, miután az belépett. 

Ezek a lépések addig ismétlődnek, amíg a PickTruck a komissió listán szereplő 
összes kigyűjtési pozíciót fel nem kereste. Ezután a PickTruck a leadási helyet jelentő 
QueueSink atomhoz halad és átadja a Pallet atomot, amely a Sink atomon keresztül távozik 
a modellből. 
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Ez a szimulációs modell lehetőséget biztosít arra, hogy a komissiózó körjáratok 
költsége ne a megtett út hossza, hanem a megtételhez szükséges idő legyen. Az 
optimalizáló modul a PickList.dll-en keresztül megadja a PickTruck számára, hogy az adott 
kromoszóma esetében mi a végrehajtás sorrendje. A kromoszómát alkotó indexek 
egyértelműen azonosítják, hogy a PickTruck táblázatának (46. ábra) melyik sorából kell a 
következő pozícióra vonatkozó adatokat kiolvasni. 

A szimulációs modellben a komissió listák végrehajtásához szükséges idő mérése az 
üres árukigyűjtő eszköz felvételétől indul, és annak leadásáig tart. A szimulációs modell 
ezt az eredményt küldi vissza szintén a PickList.dll-en keresztül az optimalizáló modul 
részére. Az optimalizálás mind az egy-, mind a kétkritériumos problémánál az 5. és 6. 
fejezetekben leírtakkal megegyező módon történik, de az (1) egyenlet alapján számított 
célfüggvény érték helyett a szimuláció által meghatározott menetidő szolgál a fitness érték 
számításának alapjául. 

 

7.2.4. A komissiózó dolgozók tevékenységének modellezése 

A szimulációs modellben a PickTruck atom látja el azokat a feladatokat, amelyeket a 
valós rendszerekben a komissiózó dolgozók végeznek. A PickTruck atomot az ED-ben 
található Advanced Transporter atom felhasználásával alakítottam ki. Az általános 
paraméterek mellett, párbeszédablakokon keresztül adhatók meg a helyváltoztatás, a 
rakodás, a rakományfelvétel és -leadás jellemzői is. A helyváltoztatás paramétereit a 
komissiózáshoz alkalmazott eszközök, gépek műszaki jellemzői határozzák meg. Ezek 
beállítási lehetőségeire mutat a 47. ábra egy példát. 
 

Sebesség

Gyorsulás

Lassulás

Fordulás módja

Fordulás 
szögsebessége

Emelési sebbesség

X és Y irányú 
helyváltoztatás 
engedélyezése

Villa magasság 
helyváltoztatás 
közben

 

47. ábra  A PickTruck helyváltoztatási paramétereinek megadása (példa: kisemelésű gépi 
targonca) 



101 

A PickTruck egy csomópontokból (Network Node), és az ezeket összekötő élekből 
álló hálózaton közlekedik. A hálózatot leíró kapcsolati és távolság mátrixok a Network 
Controller atomban találhatók. A PickTruck kiindulási pozíciójától a célpozícióig történő 
eljutását a PickDestinator atom irányítja. A 48. ábra a szimulációs modell kétdimenziós 
nézetét mutatja. 

 

 

48. ábra  A szimulációs modell felépítése (a modell elemeinek ismertetése a 9. táblázatban 
található) 

 

8. Kibővített szimulációs modell a rendelések kigyűjtési 
idejének meghatározásához 

A komissiózó dolgozók szükséges száma a komissió listák kigyűjtési (átfutási) 
idejének várható értékének alapján becsülhető meg. A listák átfutási ideje a listák 
felvételétől a komissiózó dolgozó depóhoz történő visszatéréséig eltelt idő. Ezért az 
árukigyűjtéshez alkalmazott gépek, eszközök fizikai jellemzőin, sebesség és gyorsulás 
értékein kívül ismerni kell az előkészítő tevékenységek (pl. lista felvétele); az árukivétel és 
a rakománylehelyezés; az árukigyűjtés közbeni kiegészítő tevékenységek (pl. 
információszerzés, adatrögzítés); a befejező tevékenységek (pl. rakományrögzítés) 
időszükségleteit is. 



102 

Annak érdekében, hogy a komissió listák átfutási idejének várható értékének 
meghatározásakor a folyamatok sztochasztikus jellemzőit, a komissiózó dolgozók 
teljesítményeinek változásait és a helyi adottságokat is figyelembe lehessen venni, a 7. 
fejezetben ismertetett szimulációs modellt a 45. ábrának megfelelően ki kell egészíteni. 

A szimulációs modellben a raktárt a valós elrendezésnek megfelelően fel kell tölteni 
a tárolt árukkal, mert az áruk kivétele és az árukigyűjtő eszközre történő lehelyezése csak 
így modellezhető. 

Az árukivétel időszükséglete függ a kivételi szintmagasságtól és a kivételi egységek 
tömegétől. Az egyes anyagmozgatási tevékenységek, így az árukivétel időszükségletének 
meghatározása is alapvetően három módszerrel történhet: 

• Becslés. A gyakorlati tapasztalatok alapján becsülhető az anyagmozgatási feladat 
időszükséglete, elsősorban kézi anyagmozgatás esetén alkalmazható. 

• Számításos módszer. Az időszükségletek számítása a járművek és eszközök 
műszaki paraméterei (sebesség, gyorsulás), illetve az anyagmozgatási feladat 
jellemzőinek figyelembevételével. 

• Időtáblázatok használatán alapuló módszer. A táblázatokban 
mozdulattanulmányok alapján végzett időmérések eredményei találhatók. A BME 
Közlekedésüzemi Tanszéke az anyagmozgatási műveletek időszükségleteinek 
meghatározására fejlesztette ki a 10 időelemet vizsgáló ún. AIM módszert. 

 
A meghatározott árukivételi idők a PickTruck atomban adhatók meg (49. ábra). 
 

 

49. ábra  Időszükségletek beállításának lehetősége a szimulációs modellben (példa) 

 

A szimulációs modell bemeneteit a 28. ábrán látható formátumban tárolt, a 
raktárirányítási rendszer által összeállított és rendezett komissió listák képezik. A listák 
rendezése történhet például az 5., illetve a 6. fejezetekben ismertetett egy-, illetve 
kétkritériumos genetikus algoritmus, vagy a 3.4.4. fejezetben ismertetett heurisztikus 
helyfelkeresési eljárások segítségével. 

A (8) egyenlet alapján meghatározható, hogy a felhasználó által megengedett hiba és 
elvárt szignifikancia szint mellett hány szimulációs futtatást kell végrehajtani az egyes 
komissió listák kigyűjtéséhez szükséges idő várható értékének meghatározásához. A 
kísérletek eredményeit és a számított várható értéket, illetve szórást a szimulációs futtatás 
végén a program az 50. ábra szerint szemlélteti. 
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Kísérletek száma

Komissió listák Kigyűjtési idők [s] Kigyűjtési idők 
várható értéke [s]

Szórás

 

50. ábra  A komissió listák átfutási idejének meghatározása (példa) 

A komissiózó dolgozók szükséges számát a komissió listák száma, átfutási ideje és 
kigyűjtésük határideje határozza meg. Ezeket az adatokat a komissió listák átfutási idejét 
meghatározó program a komissiózási folyamatok tervezését támogató modell következő 
lépése számára az 51. ábra szerinti formátumban állítja össze és tárolja szöveges fájlként. 

 

 

51. ábra  A kigyűjtési idők és határidők fájlformátuma (példa) 
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9. A komissiózó dolgozók szükséges számának becslése 

Az előző fejezetben ismertetett szimulációs kísérletek eredményeinek (51. ábra) 
felhasználásával becsülhető a komissiózó dolgozók műszakonként szükséges száma. A 
komissiózó dolgozók számának becslésére kidolgozott módszer az alábbi lépésekből áll: 

1. A komissió listák műszakokba sorolása kigyűjtésük határideje alapján. 
2. Az egyes műszakokon belül a komissió listák sorba rendezése átfutási idejük 

alapján. 
3. A komissiózó dolgozók számának becslése. 
4. A komissió listák dolgozókhoz való hozzárendelése (diszponálása), a 

dolgozók minél egyenletesebb leterheltségére törekedve. 
 
A komissió listák műszakokba történő besorolása megadott kigyűjtési határidejük és 

kigyűjtésük várható ideje alapján, három műszak esetén, a következő algoritmus szerint 
történik: 

 
Input: Bm, Em, ti, Ti, N  //N a komissió listák száma, 
      //m a műszakok száma, 

//Bm a műszak kezdés időpontja, 
//Em a műszak befejezés időpontja, 
//ti adott lista kigyűjtésének várható ideje, 
//Ti adott lista kigyűjtésének határideje 

for i=1 to N do 
 
  if Ti <= E1 then 
  lista besorolása az 1. műszakba 
 
  if Ti > E1 and Ti <= E2 then 
    if Ti - ti < B2 then 
    lista besorolása az 1. műszakba 
    else 
    lista besorolása a 2. műszakba 
 
  if Ti > E2 and Ti <= E3 then 
    if Ti - ti < B3 then 
    lista besorolása a 2. műszakba 
    else 
    lista besorolása a 3. műszakba 
 
Output     //műszakokba rendezett komissió listák 

 
 
A rendezés során figyelembe kell venni, hogy a kigyűjtés határideje és a 

műszakkezdés között rendelkezésre áll-e annyi idő, hogy a lista kigyűjtése elvégezhető. 
Amennyiben nem, akkor a listát még az előző műszakhoz kell sorolni. A komissiózó 
dolgozók számának becsléséhez további előkészítő lépésként szükséges – az egyes 
műszakokon belül – a listák átfutási idejük szerint csökkenő sorba rendezése (52. ábra). 

A komissió listák dolgozókhoz történő hozzárendelése a kiszabási feladat 
megoldásának elvén alapszik [132], [166], ahol egy megadott hosszúságú alapanyagból 
kell a lehető legtöbb árut legyártani a lehető legkisebb maradék mellett. 
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52. ábra  A komissió listák csoportosítása és sorba rendezése (példa) 

 
Itt az egyes komissiózó dolgozók produktív időalapját kell a lehető legjobban 

kihasználni, úgy hogy minden komissió listát ki kell gyűjteni. Az első feladat a szükséges 
alapanyag mennyiség, azaz annak meghatározása, hogy hány fő komissiózó dolgozó 
produktív időalapjával gazdálkodhatunk. A komissiózó dolgozók száma meghatározásának 
lépéseit az 53. ábra szemlélteti. 

Amennyiben az adott műszakban létezik végrehajtandó feladat, azaz kigyűjtendő 
komissió lista, akkor legkevesebb egy fő komissiózó dolgozóra szükség van, és ehhez az 
egy főhöz kezdjük hozzárendelni a komissió listákat. A komissió listák hozzárendelése úgy 
történik, hogy a teljes produktív időalapból kivonjuk az eddig már hozzárendelt komissió 
listák kigyűjtési idejének összegét. A még nem diszponált listák közül kikeressük a 
leghosszabb kigyűjtési idővel rendelkezőt, ami a még rendelkezésre álló idő alatt 
kigyűjthető. Amennyiben létezik ilyen lista, akkor azt hozzárendeljük a komissiózó 
dolgozóhoz, ha a rendelkezésre álló idő olyan rövid, hogy már nem elég egyik feladat 
elvégzésére sem, akkor a komissiózó dolgozók számát növeljük eggyel. Az új teljes 
produktív időalapra az előbb ismertetett módon kezdjük el ráterhelni a feladatokat, és 
mindaddig ismételjük ezeket a lépéseket, amíg az összes listát nem diszponáltuk. A 
fentiekben leírt módon meghatározott komissiózó létszámot és a komissió listák 
hozzárendelését Gantt diagram formájában az 55. ábra szemlélteti. 
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53. ábra  A komissiózó dolgozók száma meghatározásának folyamata 

A módszer működési elvéből eredően, valószínű, hogy az utolsó komissiózó dolgozó 
(55. ábra – Picker4) produktív időalapja nem lesz teljes mértékben kihasználva. Egyes 
raktári rendszereknél előfordul, hogy a komissiózó dolgozók a komissiózáson kívül, más 
raktári műveletek elvégzésére is jogosultak, illetve kötelezhetők. Ebben az esetben az 
utolsó komissiózó dolgozó a produktív időalapjából még rendelkezésre álló időre, ilyen 
feladatok elvégzésére átcsoportosítható. Amennyiben ez nem megengedett, vagy nem 
szükséges akkor arra kell törekedni, hogy a dolgozók leterheltsége egyenletes legyen, és 
ezért a feladatok diszponálásának további finomítására van szükség. 

Az egyenletes leterheltség azt jelenti, hogy a dolgozók produktív időalapjának 
kihasználtsága közel azonos mértékű, de az elvégzett kigyűjtési feladatok száma egymástól 
eltérhet. 

A komissió listák – a fentiekben ismertetett módon – meghatározott számú 
komissiózó dolgozóhoz történő hozzárendelésének folyamata az 54. ábrán látható. 
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54. ábra  A komissió listák diszponálásának folyamata 

 
A tervezés során minden egyes komissiózó dolgozó teljes produktív időalapja 

felhasználható. Az első komissiózó dolgozóhoz rendeljük hozzá a leghosszabb kigyűjtési 
idővel rendelkező listát. Ezután, minden lista diszponálása előtt meghatározzuk az egyes 
komissiózó dolgozók által kigyűjtendő komissió listák kigyűjtési idejének összegét, azaz a 
felhasznált időalapokat. A még nem diszponált listák közül a leghosszabb kigyűjtési idővel 
rendelkezőt rendeljük hozzá a legrövidebb felhasznált időalappal rendelkező komissiózó 
dolgozóhoz. Az utolsó két lépést addig ismételjük, amíg minden egyes lista diszponálása 
meg nem történt. 

A feladatok egyenletes elosztásából eredően, valószínű, hogy a komissiózó dolgozók 
produktív időalapja nem kerül teljes mértékben kihasználásra. Ezért a tervezés megkezdése 
előtt, a felhasználó a produktív időalap hossza mellett egy korrekciós tényezőt is megadhat, 
amellyel növelheti a számítások során figyelembe vett időalap hosszát (52. ábra). 

A módszer által eredményül kapott komissiózási napi terv egy műszakjának 
beosztása Gantt diagram formájában az 56. ábrán látható. 
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55. ábra  A komissiózó dolgozók számának meghatározása 

 

 

56. ábra  A komissió listák diszponálása a dolgozók egyenletes leterheltségére törekedve 
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Az 55. ábra és az 56. ábra ugyan azoknak a komissiózási feladatoknak a 
diszponálását mutatja a komissiózó dolgozók számának becslése és a komissió listák 
újradiszponálásának fázisában. Az ábrákon jól látható, hogy az újradiszponálást követően a 
dolgozók időbeni leterheltsége közel azonos, azonban produktív időalapjuk nincs teljes 
mértékben kihasználva. Ezért egyes esetekben indokolt a korrekciós tényező alkalmazása. 

Bizonyos elosztási és raktárirányítási stratégiák esetében előfordul, hogy az egyes 
műszakok számára előre meghatározzák, hogy melyik komissiózási feladatokat kell 
elvégezniük, de külön-külön határidőket nem szabnak meg, azaz a kigyűjtések határideje a 
műszak vége. Ez akkor valósítható meg, ha a kiszállítások a vevőkhöz a műszakok, vagy a 
nap elején, és – a raktári rakodók kapacitásától függően – szinte egyszerre indulnak. 
Élelmiszer kiskereskedelmi elosztóraktárak esetében például, a kiszállítások a boltokba 
hajnalban indulnak, annak érdekében, hogy még nyitás előtt érkezzenek, és friss áru 
kerüljön a polcokra. Ebben az esetben, a raktárban a komissiózás feladata, hogy az előző 
nap feladott rendeléseket a nap végére kigyűjtse, és kiszállításra előkészítse. 

Az olyan raktári komissiózási rendszerekben ahol az a követelmény, hogy az egyes 
komissió listák egy adott műszak végére elkészüljenek, az ebben a fejezetben ismertetett 
módszer alkalmas a komissiózó dolgozók szükséges számának műszakonkénti 
meghatározására és a komissiózási terv elkészítésére szintén műszakonként. 

Ha a komissió listáknak meghatározott, egy műszakon belül is egymástól eltérő 
időpontokra kell elkészülniük, akkor a fentiekben ismertetett módszer csak a komissiózó 
dolgozók szükséges számának becslésére használható fel, és a komissió listák 
diszponálását más kritériumok szerint kell végrehajtani. Erre a többkritériumos problémára 
kidolgozott eljárást mutatok be a következő fejezetben. 

 

10. A napi komissiózási munkaterv készítése 

10.1. A komissió listák optimális végrehajtási sorrendjének 
meghatározása 

A komissió listák optimális végrehajtási sorrendjének meghatározására kidolgozott 
eljárás célja, hogy egyrészt a komissiózó dolgozók számát, másrészt a komissió listák 
kigyűjtésének sorrendjét oly módon határozza meg, hogy a komissiózási munkafolyamatok 
összköltsége minimális legyen. Az optimalizálási problémát az alábbi három célfüggvény 
írja le: 

• a munkabér költségek (amely minimalizálandó) 
• a komissió listák határidő előtti, illetve határidőn túli kigyűjtésével járó költségek 

(amely minimalizálandó) 
• a kapacitáskihasználás (amely maximalizálandó). 
 
A munkabér költségeket a komissiózó dolgozók száma és a fajlagos munkaerő 

költségek határozzák meg, amelyek értéke műszakonként változhat. A külső rendelések 
kiszállítási határideje alapján a raktárirányítási rendszer szállítástervezési modulja 
határozza meg azokat a határidőket, amikorra a belső rendeléseket legkésőbb össze kell 
állítani. Ezektől a határidőktől történő eltérések többlet költségekkel (büntetésekkel) 
járnak. 
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Amennyiben a kiszállítandó egységeknek várakozniuk kell, akkor azokat a 
kiszállításig átmenetileg tárolni kell. Így tárolási költségek merülnek fel, valamint ezek az 
egységek más raktári folyamatok elől foglalnak el hasznos területeket. Ha a határidőn túli 
elkészítés miatt a szállító járműveknek várakozniuk kell, akkor felborulhat a járatterv, 
késhetnek a járművek, és emiatt romlik a szállítási pontosság, valamint többlet bér- és 
egyéb költségek is felmerülhetnek. 

 
Annak érdekében, hogy a célfüggvényt minimalizálási problémaként lehessen felírni, 

a kapacitáskihasználás maximalizálását az állásidők minimalizálásaként fogalmaztam meg. 
Az állásidők alatt azok az időtartamok értendők, amikor a komissiózó dolgozók a műszak 
közben nem végeznek munkát, és nem is az előre betervezett pihenőidejüket töltik. 

 
A komissió listák optimális végrehajtási sorrendje a komissiózási munkafolyamatok 

operatív irányítási modellje előző fázisainak eredményei segítségével határozható meg. 
Mint bemeneti adatokra szükség van a raktárirányítási rendszer által összeállított és 
rendezett komissió listákra, a listák kigyűjtésének várható idejére és a kigyűjtésük 
határidejére, valamint a műszakonként szükséges komissiózó létszám becsült értékeire. 

 
Az optimális megoldás a komissiózási folyamatok modellezésére alkalmas 

szimulációs környezet és egy többkritériumos genetikus algoritmus kombinálásával 
határozható meg. A szimulációs modellben a becsült érték körül, egy intervallumon belül 
változtatható a komissiózó dolgozók műszakonkénti száma. Az intervallumok 
szélességétől és a műszakok számától függően meghatározott számú variáció 
különböztethető meg. 

 
Legyen a komissiózó dolgozók becsült száma műszakonként 4, 7 és 5, és az 

intervallumok szélessége 3. Ez azt jelenti, hogy meg kell határozni a lehető legjobb 
megoldást, ha az első műszakban 3, 4 vagy 5, a második műszakban 6,7 vagy 8, és a 
harmadik műszakban 4,5 vagy 6 komissió dolgozó végzi a listák kigyűjtését. Ebben az 
esetben összesen 3·3·3 = 27 lehetséges variáció esetére kell meghatározni a komissió listák 
optimális végrehajtási sorrendjét, és a raktár operatív irányításának kell döntenie arról, 
hogy a 27 megoldás közül melyiket választja ki, mint megvalósítandó végrehajtási 
sorrendet. 

 
A különböző variációk megvizsgálása több okból is indokolt. Az egyes műszakokban 

fizetendő munkabérek jelentősen eltérhetnek egymástól, és előfordulhat, hogy érdemesebb 
egy korábbi műszakban nagyobb létszámmal kigyűjteni bizonyos rendeléseket és a 
határidő előtti kigyűjtés költségeit felvállalni, de a következő műszakban a kisebb 
létszámból eredően a munkabéreken nagyobb összeget megtakarítani. 

 
A műszakokon belüli létszámok növelése akkor is szükséges, ha a szállítási 

határidőket szigorúan be kell tartani, mert ellenkező esetben a logisztikai szolgáltató 
például kötbér fizetésére kötelezhető, melynek nagysága meghaladhatja a többlet 
munkabér-ráfordítást. 

 
A komissió listák optimális végrehajtási sorrendje meghatározásának folyamatát a 

57. ábra szemlélteti. 
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Stop

Genetikus Algoritmus
(fitness, szelekció, keresztezés, mutáció, 

elitizmus, reprodukció)

Az összes variáció 
vizsgálata megtörtént?

A következő variáció beállítása
(komissiózó dolgozók száma műszakonként)

Start

I

N

A legjobb megoldás meghatározása az adott 
variációra

A célfüggvény érték meghatározása 
szimulációval

A megvalósítandó megoldás kiválasztása

 

57. ábra  A komissió listák optimális végrehajtási sorrendje meghatározásának folyamata 

 

10.2. Bővített szimulációs modell a napi komissiózási munkaterv 
készítéséhez 

A szimulációs modell feladata, hogy a genetikus algoritmus által létrehozott egyedek 
célfüggvény értékeinek számításához szükséges adatokat meghatározza. A szimulációs 
modell méri az egyes komissiózó dolgozók teljes munkaidejét és állásidejét, valamint 
meghatározza, hogy az egyes rendelések a meghatározott határidő előtt vagy után, és 
mennyi időeltéréssel készültek el. 

A napi komissiózási munkaterv végrehajtása során a raktárban több komissió lista 
kigyűjtése folyik egyszerre, és a komissiózó dolgozók és eszközök befolyásolják egymás 
munkavégzését. A komissiózó dolgozók a műszakok alatt többször is megszakíthatják a 
rendelések kigyűjtését. 
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Az állásidők alapvetően két csoportba sorolhatók: 
• tervezhető állásidők: 

o munkarend miatt kieső idő (pl. műszakkezdés és -befejezés, étkezési 
szünetek) 

• nem tervezhető állásidők: 
o a komissiózó eszköz zavara miatt kieső idők (pl. meghibásodás, ) 
o szervezési, személyi okok miatt kieső idők 

 
A komissiózási feladatok modellezésekor azt is figyelembe kell venni, hogy a listák 

kigyűjtését emberek és nem gépek végzik. Az emberek pedig egy műszak végén befejezik 
a munkát, és más emberek dolgoznak tovább a következő műszakban. A gyakorlatban 
szerzett tapasztalataim alapján megállapítottam, hogy a teljesítmények pontos mérése és a 
felelősségek egyértelmű meghatározása miatt a komissiózó dolgozók a műszak végén már 
nem kezdték el olyan listák kigyűjtését, amelyeket várhatóan nem tudtak volna a műszak 
végéig befejezni. 

A fent említett okok miatt a 7. és 8. fejezetben ismertetett szimulációs modelleket 
több funkcióval is ki kell egészíteni, hogy a napi komissiózási munkaterv végrehajtása 
pontosan modellezhető legyen, amelyeket a következőkben ismertetek. 

A szimulációs modellben minden egyes hálózati csomópontban (9. táblázat) 
megadható, hogy a csomópontból kiinduló utaknak mekkora a kapacitása, azaz hány fő 
komissiózó dolgozó tartózkodhat az adott folyosóban egyszerre (58. ábra). 

 

 

58. ábra  Az útszakaszok kapacitásának beállítása (példa) 

A komissiózó dolgozók (PickTruck) csak akkor haladhatnak be a folyosókba, ha az 
útszakaszon tartózkodó elemek száma kisebb, mint az útszakasz kapacitása. Ellenkező 
esetben várakozniuk kell a keresztfolyosókon, amíg egy elem el nem hagyja a folyosót. Az 
útszakaszok kapacitásának korlátozásával leképezhető, hogy a listák kigyűjtése során 
milyen mértékben akadályozzák egymást a dolgozók. Az ebből származó várakozások 
jelentősen befolyásolhatják az egyes listák tényleges kigyűjtési idejét. 

A komissiózó dolgozók (PickTruck) leállását és a munka továbbfolytatását irányító 
elemeket az 10. táblázat foglalja össze. 
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10. táblázat  A rendelkezésre állást irányító elemek 

 Megnevezés Atom típus Funkció Megjelenítés
1 Availability 

Control 
T028-e-Availability 
Control 

Rendelkezésre állás 
irányítása 

2 Time Schedule 
Availability 

T068-Time Schedule 
Availability 

Tervezett leállások 
megadása  

3 Mtbf Mttr 
Availability 

T067-a-Mtbf Mttr 
Availability 

Nem tervezett 
leállások megadása  

 
A tervezhető állásidők, mint például a napi eligazítások, vagy az étkezési szünetek a 

Time Schedule Availability atomban adhatók meg táblázatos formában (59. ábra). 
 

 

59. ábra  A tervezhető állásidők megadása (példa) 

A nem tervezhető állásidők a Mtbf Mttr Availability atomban adhatók meg a 60. ábrán 
látható formában. 

 

 

60. ábra  A nem tervezhető állásidők megadása (példa) 
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A szimulációs modellben a komissiózó dolgozók (PickTruck) a komissió lista 
kigyűjtésekor a 45. ábrán látható folyamatot ismétlik. Azonban a bővített modellben 
minden egyes komissió lista felvételekor megvizsgálják, hogy a műszakból hátralévő idő 
várhatóan elegendő-e a lista kigyűjtésére, azaz hosszabb-e, mint az adott rendelés 
kigyűjtésének várható ideje. Amennyiben a lista kigyűjtése nem fejezhető be a műszak 
végéig, akkor a komissiózó dolgozó (PickTruck) leáll, és a hátralévő idő növeli az adott 
komissiózó dolgozó állásidejének hosszát. 

10.3. A feladat ütemezési (scheduling) probléma megoldása genetikus 
algoritmussal 

A napi komissiózási terv (schedule) kialakítására kidolgozott modell egy genetikus 
algoritmus segítségével határozza meg, hogy a komissiózó dolgozók egymás után milyen 
sorrendben kezdjék el a komissió listák kigyűjtését. A scheduling probléma a 10.1. 
fejezetben ismertetett három célfüggvénnyel írható le: 

munkabér költségek minimalizálása: 

= ⋅ ⎯⎯→∑ i1 i L
i

F WT C MIN !  (26) 

a komissió listák nem határidőre történő kigyűjtésével járó költségek minimalizálása: 

= ⋅ + ⋅ ⎯⎯→2 E TF ET C TT C MIN !  (27) 

az állásidők minimalizálása: 

= ⋅ ⎯⎯→3 ITF IT C MIN !   (28) 

ahol, 
i:   a műszakok száma, 
WTi: az adott műszakban a komissiózó dolgozók munkaidejének összege 

[h], 
ET: a határidőt megelőzően elkészült rendelések összes várakozási ideje 

(earliness) [h], 
TT: a határidő túllépések összege (tardiness) [h], 
IT:  az állásidők összege (idle time) [h], 
CLi: a komissiózó dolgozók fajlagos munkaköltsége az i. műszakban 

[PE/h], 
CE:  a határidők előtti kigyűjtések fajlagos költsége [PE/h], 
CT:  a határidők utáni kigyűjtések fajlagos költsége [PE/h], 
CIT:  az állásidők fajlagos költsége [PE/h], 
 
A raktár irányítását ellátó menedzsment feladata a CLi, CE, CIT és CT értékek 

megállapítása a vevőkkel és partnerekkel megkötött szerződések, és a kontrolling rendszer 
statisztikai adatai alapján. Mind a három függvény (F1, F2, F3) dimenziója pénzegység 
[HUF, EUR], ezért a függvényértékek összeadhatók (commensurable). 
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Az így kapott F célfüggvény érték: 

= ⋅ + ⋅ + ⋅1 2 3F F F Fα β γ   (29) 

ahol, 
α, β, γ: az egyes célfüggvények egymáshoz viszonyított fontosságát kifejező 

súlyozó tényezők 
 
A súlyozó tényezőket is a vállalati menedzsment a vállalat hosszú távú stratégiájától 

függően adhatja meg. A súlyozó tényezők a priori megadásával és az összegző függvény 
alkalmazásával, a három egymásnak ellentmondó kritérium optimalizálása egy 
egykritériumos optimalizálási problémává alakítható át, melyet az 5. fejezetben ismertetett 
kanonikus genetikus algoritmussal oldottam meg. 

A probléma jelen esetben a komissió listák kigyűjtési sorrendjének megállapítása, 
ezért az egyedek ábrázolásához szintén a permutációs ábrázolásmódot alkalmaztam (lásd 
29. ábra). A scheduling probléma esetében, az algoritmus a tagok indexeléséhez a 
sorbarendezendő komissió listák (PickList1…PickListN) sorszámát használja fel. 

A napi komissiózási terv kialakítására kidolgozott eljárás inicializálásakor a 
genetikus algoritmus paraméterei mellett meg kell adni a fajlagos költségek értékeit és a 
komissiózó dolgozók becsült számát műszakonként (61. ábra). 

 

 

61. ábra  A napi komissiózási terv kialakítására kidolgozott eljárás paraméterei (példa) 

A scheduling problémáról nem rendelkezünk előzetes ismeretekkel, ezért a kezdő 
populáció egyedeinek létrehozása teljesen véletlenszerű. A kezdő populáció és a genetikus 
operátorok által létrehozott összes populáció minden egyedének célfüggvény értékét (F) a 
(26), (27) és (28) egyenletek alapján számítja ki az algoritmus. A számításokhoz szükséges 
WTi, E, T és IT értékek a szimulációs futtatások segítségével határozhatók meg. 



116 

Az 5. fejezetben bemutatott egykritériumos genetikus algoritmushoz hasonlóan, a 
célfüggvény értékekből a fitness értékek képzésére a hatványozó-skálázó eljárást ( (7)
 egyenlet); a szelekciós algoritmusok közül a rulettkerék-kiválasztást (34. ábra); az új 
egyedek keresztezéssel történő létrehozására a Davis sorrendi keresztezést (35. ábra); az 
egyedek véletlenszerű megváltoztatására a szomszédsági mutációt (38. ábra) alkalmaztam. 
Az új generációt a létrehozott utódok és az elitizmus mértéke által meghatározott számú, 
változtatás nélkül továbbélő szülők alkotják. 

A genetikus algoritmus adott számú generáció létrehozása után leáll, és a futás végén 
az utolsó populációból a legjobb egyed bekerül a megvalósításra javasolt egyedek közé. 

A genetikus algoritmust annyiszor kell futtatni, ahány kiértékelendő variáció létezik. 
A döntéshozó személy(ek)nek a célfüggvényben is megfogalmazott szempontokat kell 
figyelembe vennie a megvalósításra javasolt egyedek közül a megvalósítandó változat 
kiválasztása során. Amennyiben a vállalat stratégiai és taktikai célkitűzéseit egyértelműen 
sikerül a célfüggvény súlyozási értékeinek megállapítása során érvényesíteni, akkor a 
legjobb a legkisebb célfüggvény értékkel rendelkező megoldás. A 62. ábra adott példa 
esetében mutatja a variációkhoz tartozó célfüggvény értékeket és az összköltséget. 

Más esetben azonban mérlegelni kell, hogy a vállalat esetleg felvállalja–e a 
magasabb bérköltségeket, annak érdekében, hogy a rendelések kigyűjtése határidőre 
megvalósuljon, vagy a bérköltségeket csökkentve veszélyezteti a járművek időben történő 
indulását és így a szállítás színvonalát. 

 

10.4. Javaslat a modell fejlesztésére – a komissióhelyek feltöltésének 
irányítása 

A fent bemutatott modell futásának egyik feltétele, hogy a komissiózási helyeken az 
áruk korlátlan mennyiségben rendelkezésre állnak, azaz sohasem fogy el a készlet. Ez 
természetesen a valóságban nem valósul meg automatikusan. A komissiózási helyeken a 
kigyűjtések következtében egyre csökken a készlet mindaddig, amíg el nem fogy. Ezeket a 
komissiózási helyeket, amint lehet, újra fel kell tölteni a raktár tároló terében található 
készletből. Törekedni kell arra, hogy a komissiózási helyek ellátottsága folyamatos legyen, 
azaz ne forduljon elő olyan, hogy egy komissiózó dolgozó olyan helyhez érkezik, ahol nem 
megfelelő mennyiségben vagy egyáltalán nem található a kigyűjtendő áru, mert ebben az 
esetben ezt a helyet újra fel kell keresnie és ez a komissiózási és a rendelés átfutási idő 
növekedésével, és a produktivitás csökkenésével jár. 

A modell kimeneti eredményeiből (62. ábra) az operatív menedzsment kiválaszthatja 
a megvalósítandó változatot. A szimulációs környezet és a raktárirányítási rendszer 
készlet-adatbázisa összekapcsolható és a készletváltozások követhetők. Az ebben az 
irányban továbbfejlesztett modell segítségével meg lehetne határozni, hogy a kiválasztott 
változat esetében, mely komissiózó dolgozónál és mikor éri el egy adott komissiózási 
helyen a készlet a kritikus szintet, valamint az is, hogy mikor érkezik a következő 
komissiózó dolgozó. 

A raktárakban általában a komissiózási helyek feltöltését az az anyagmozgató 
rendszer végzi el, amelyik a többi, a raktárban előforduló anyagmozgatási feladatot – 
betárolás, áttárolás, kitárolás stb. – is ellátja. A fent említett – modell által meghatározott – 
két időpont egy időablakot határozna meg, amelyen belül a komissiózási hely feltöltését a 
raktári anyagmozgató rendszernek meg kell oldania. 
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62. ábra  A megoldásra javasolt változatok és költségeik (példa) 

A többi anyagmozgatási folyamat ismeretében, az anyagmozgató gépek, és a 
kezelőszemélyzet számára is meghatározható egy több szempontot figyelembe vevő 
előterv. Amennyiben a komissiózási helyek feltöltése és a komissiózási folyamatok időben 
és térben együtt történnek, kölcsönösen akadályozhatják egymást, és a folyosókban 
torlódások alakulhatnak ki. Ha a személyzet számára engedélyezett és előírt pihenőidőket 
egymáshoz képest elcsúsztatjuk, akkor adódnak olyan időszakok, amikor nem 
akadályozzák egymást a komissiózó dolgozók és a komissiózási helyeket feltöltők. Ezekre 
az időszakokra ütemezve a feltöltéseket, gyorsan és hatékonyan megtörténhet a 
komissiózás folyamatosságának biztosítása. 
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11. Új tudományos eredmények 

Az értekezésben kidolgozott új tudományos eredményeket az alábbi öt tézisben 
foglalom össze: 

1. A szakirodalom áttekintése alapján megállapítottam, hogy eddig a raktári 
komissiózási folyamatok és rendszerek tervezési és irányítási feladataival 
kapcsolatban csak olyan, az  egyes részfolyamatok modellezésére alkalmas 
elméleti és gyakorlati megoldásokat fejlesztettek ki, amelyek nem veszik 
figyelembe a különböző részrendszerek közötti összefüggéseket. Ezért a 
komissiózási rendszerekkel kapcsolatos döntéseket hierarchikus rendszerbe 
foglalva rendszerszemléletű eljárást dolgoztam ki a komissiózási 
munkafolyamatok tervezésére, irányítására, és feltártam, valamint elemeztem a 
taktikai és operatív szinten végrehajtandó feladatokat, továbbá a közöttük lévő 
főbb kölcsönhatásokat. 
Ezek alapján kidolgoztam a komissiózási munkafolyamatok operatív szintű 
számítógépes irányítási modelljét. A modellben a raktárakban leggyakrabban 
előforduló „hagyományos komissiózás, statikus áruelőkészítéssel” komissiózási 
eljárás alkalmazását feltételeztem. A modell feladatait megvalósító 
programkörnyezet adatbázis kapcsolat, szimulációs alkalmazás és optimalizáló 
eljárások részekből épül fel. 
A modell újszerűsége, hogy – a minél jobb gyakorlati alkalmazhatóság 
érdekében – a kidolgozott optimalizáló algoritmusok feladat-specifikusak, de 
kevés korlátozó feltételt tartalmaznak és egyszerűen illeszthetők a számítógépes 
raktárirányítási rendszerekhez. A működésükhöz szükséges adatok minden 
számítógépes raktárirányítási rendszer cikk- és tárolóhely törzsében 
rendelkezésre állnak, illetve ezekből származtathatók. 
/3. és 4. fejezet, saját publikációk: [231], [232], [235]/ 

 
2. A komissiózási munkafolyamatok időszükséglete jelentősen csökkenthető a 

komissiózási útvonalak hosszának lerövidítésével, a tárolóhelyek felkeresési 
sorrendjének optimalizálásával. Elemeztem a szakirodalomban eddig ismertetett 
helyfelkeresési eljárásokat, és egy új, genetikus algoritmuson alapuló eljárást 
dolgoztam ki, az optimális helyfelkeresési sorrend megállapítására. A keresés 
hatékonyságát tovább javítottam egy speciális, a kromoszómákon alkalmazott 
lokális keresési eljárás segítségével. Nagyszámú kísérlet kiértékelése alapján 
megállapítottam, hogy az általam kidolgozott algoritmus – a vizsgált esetekben 
– hatékonyabb, mint a szakirodalomban eddig ismertetett heurisztikus eljárások. 
Az elvégzett kísérletek során az általam kidolgozott algoritmus az összes 
komissió listára 0,7 másodpercen belül meghatározta a felkeresési sorrendet. Az 
eredményeket a szakirodalomban ismertetett leghatékonyabb eljárás, a 
Combined+ eredményeivel összehasonlítva megállapítható, hogy a raktári 
közlekedőfolyosók és a kigyűjtendő tételek számától függően, a két eljárás 
eredményei közötti különbség, a komissiózási útvonalak hosszát tekintve, 
elérheti a 3,9-14,7%-ot (lásd 7. táblázat). 
Az algoritmus további előnye, hogy – a korábban kifejlesztett eljárásoktól 
eltérően – a komissiózási útvonalak kezdő és végpontjai tetszőleges 
koordinátájúak lehetnek (eltérhetnek egymástól). 
/5. fejezet, saját publikációk: [233], [236]/. 
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3. A gyakorlatban végzett vizsgálataim alapján megállapítottam, hogy a tárolt 
árucikkek fizikai jellemzőit tekintve heterogén áruválaszték esetén, a lehető 
legrövidebb komissiózási útvonal kijelölése mellett a tárolóhely felkeresési 
sorrend meghatározásakor további optimalizálási célkitűzéseket is célszerű 
figyelembe venni, ilyenek például: az árukigyűjtő eszközök minél jobb térfogat-
kihasználása, az árukigyűjtő eszközön már elhelyezett áruk (többszöri) 
átrendezésének elkerülése, és a biztonságos egységrakomány-képzés. 
E célokat is figyelembe véve olyan többkritériumos optimalizáló algoritmust 
fejlesztettem ki az optimális helyfelkeresési sorrend meghatározására, amely a 
komissiózási feladat végrehajtásához szükséges úthossz mellett, az áruk fizikai 
jellemzőit is figyelembe veszi. 
A többkritériumos optimalizálási probléma megoldására olyan Pareto alapú 
genetikus algoritmust dolgoztam ki, amely kevésbé érzékeny a Pareto front 
alakjára, illetve folytonosságára, és egy lépésen belül a Pareto optimális halmaz 
több elemét is megtalálja. 
Az algoritmushoz az egyes értékelési kritériumok eltérő fontosságának 
figyelembevételét lehetővé tevő súlyozó-összegző módszert alkalmazó eljárást 
illesztettem, amellyel modellezhető a döntéshozó magatartása és 
automatizálható a többkritériumos döntéshozatal. 
/6. fejezet, saját publikációk: [237], [239]/ 
 

4. Az elméleti elemzésekre és gyakorlati időméréseimre alapozva kidolgoztam és 
felépítettem a „hagyományos komissiózás, statikus áruelőkészítést” eljárást 
alkalmazó raktárak komissiózási folyamatainak szimulációs modelljét, az 
Enterprise Dynamics szimulációs programkörnyezetben. A modell segítségével 
figyelembe vehetők az emberi (pl. fáradás) és egyéb sztochasztikus tényezők 
(pl. sebesség, gyorsulás, kivételi idő) is. A modell három különböző 
részletességű változata alkalmas az egyes komissiózási körjáratok 
menetidejének, a komissió listák teljes kigyűjtési idejének meghatározására és 
egy teljes napi komissiózási terv elkészítésére (műszakonkénti bontásban). 
Ennek érdekében megvalósítottam az Enterprise Dynamics (szimulációs 
modellek) és a Delphi (optimalizáló algoritmusok) programok közötti 
adatátviteli kapcsolatot és az optimalizálás paraméter-beviteli eljárást 
áttekinthetővé és egyszerűvé tevő kiszolgáló felületet. 
A raktári komissiózási folyamatokat irányító menedzsment a kidolgozott 
szimulációs modell segítségével a komissiózási folyamatokat a kívánt 
részletességben elemezheti, és a rendszerben tervezett változtatások hatásait (pl. 
raktár átrendezése, helyfoglalási stratégia megváltoztatása) előzetesen 
megvizsgálhatja.  
A modell gyakorlati alkalmazhatóságát próbafuttatásokkal igazoltam. 
/7., 8. és 10.2. fejezet, 8. melléklet, saját publikációk: [234], [236], [237], [238], 
[239]/ 
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5. A szakirodalom elemzése alapján megállapítottam, hogy eddig még nem 
született hatékony kapacitástervező eljárás a napi komissiózási terv 
elkészítésére. 
A komissiózó dolgozók optimális számának becslésére kétlépéses eljárást 
dolgoztam ki, amely a komissiózó dolgozók minél egyenletesebb 
leterheltségére törekszik. 
A napi komissiózási munkaterv elkészítéséhez többkritériumos optimalizáló 
algoritmust dolgoztam ki, amely a munkabér költségek mellett, a komissió 
listák határidő előtti, illetve határidőn túli kigyűjtésével járó költségeket és az 
állásidők minimalizálását is figyelembe veszi. Az algoritmus arra is alkalmas, 
hogy a komissiózó dolgozók műszakonkénti számának megváltoztatásának 
hatását megvizsgáljuk. 
A kidolgozott többkritériumos optimalizáló algoritmust beépítettem az általam 
kidolgozott szimulációs modellbe, így a teljes modell alkalmas a napi 
komissiózási terv hatékony elkészítésére. 
/10.3. fejezet, saját publikációk: [236], [237], [238], [239]/ 
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12. Az értekezés tudományos eredményeinek gyakorlati 
alkalmazhatósága 

 
Kutatásaim során részletes irodalomkutatást végeztem, és ez alapján rendszereztem a 

komissiózási rendszerek és folyamatok tervezésénél felmerülő problémákra születetett 
elméleti és gyakorlati megoldásokat, és egy rendszerszemléletű eljárást dolgoztam ki a 
komissiózási folyamatok tervezésére és irányítására. Az értekezés eredményei nem csak a 
komissiózási folyamatokat tervezők és irányítók számára biztosítanak eszközrendszert, de 
a felsőfokú logisztikai képzésben is jól hasznosíthatók. 

Az általam elkészített elemek (atomok) felhasználásával és viszonylag kevés 
programozási ráfordítással a kifejlesztett szimulációs modell alkalmassá tehető a 
„hagyományos komissiózás, statikus áruelőkészítéssel” eljárást alkalmazó komissiózó 
rendszerek működésének modellezésére, tetszőleges raktári elrendezés esetén. A 
szimulációs modell segítségével adott raktári rendszerek esetében megvizsgálható a 
raktárban alkalmazott helyfoglalási stratégiának a komissió útvonalak hosszára gyakorolt 
hatása. 

Az értekezésben két algoritmust ismertettem az egy, illetve többkritériumos 
helyfelkeresési sorrend meghatározására, amelyek az utazóügynök probléma speciális 
esetei. A helyfelkeresési sorrend megállapítása, az értekezésben ismertetett raktári 
komissiózási rendszertől eltérő rendszerekben – mint például a magasraktári rendszerekben 
– is megoldandó feladat. A 3.4.4. fejezetben áttekintettem a magasraktári tárolótérben 
történő komissiózási problémára eddig kidolgozott eljárásokat. A magasraktári tárolótérben 
történő komissiózás esetében is a feladat, a felkeresendő tárolóhelyek felkeresési 
sorrendjének meghatározása. A magasraktári rendszerekben is ismert a tárolóhelyek 
egymástól mért távolsága, valamint a magasraktárt kiszolgáló eszközök fizikai 
paraméterei, sebesség és gyorsulás adatai. Így a tárolóhelyek között megteendő utak 
hosszát, illetve ezek időszükségletét meghatározó modell átalakításával, amely figyelembe 
veszi a magasraktárak jellegzetességeit, a kidolgozott genetikus algoritmusok a 
magasraktári tárolótérben történő komissiózási probléma megoldására is alkalmassá 
tehetők. 

Az értekezésben bemutatott tudományos eredmények továbbfejlesztési lehetőségeit a 
magam részéről további két területen látom. A fejlesztések egyik lehetséges iránya lehet a 
komissiózási folyamatok napi irányítására kidolgozott szimulációs modell további 
bővítése, amelynek első lépéseként lehetséges a belső kigyűjtési (komissió) listák 
összeállítására kidolgozott stratégiák részletes feltárása és a komissiózási útvonalak 
hosszára gyakorolt hatásuk vizsgálata. Ehhez szorosan kapcsolódik az az igény, hogy a 
modell tudja kezelni, ha adott komissió lista tételei meghaladják a komissiózó eszköz 
kapacitását. 

A másik irányba történő fejlesztés célja az emberi tevékenységek még részletesebb 
figyelembe vétele kell legyen. A komissiózási folyamatok időszükségleteinek számításakor 
és a komissiózási terv elkészítésekor figyelembe kell venni a komissiózó dolgozók 
fáradását és a szünetek hatását a munkavégzésre. 
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Rövidítések 
 
2D 2 dimenzió(s) 

3D 3 dimenzió(s) 

AIM Anyagmozgatási időszükségletek meghatározása 

AKL Automatischen Kleinbehälter Lagersystem 

AS/RS Automatic Storage and Retrieval System 

BBH Building Block Hypothesis 

CO Combinatorial Optimization 

CX Cycle Crossover 

DDE Dynamic Data Exchange 

DLL Dynamic Link Library 

DM Decision Maker 

EC Evolutionary Computation 

ED Enterprise Dynamics 

EP Evolutionary Programming 

ES Evolutionary Strategies 

GA Genetic Algorithm 

JIT Just in Time 

LS Local Search 

MAUT Multi Attribute Utility Theory 

MODM Multi-objective Decision Making 

MOEA Multi-objective Evolutionary Algorithm 

MTBF Mean Time Between Failure 

MTM Methods Time Measurement 

MTTR Mean Time To Repair 

NN Nearest Neighbor 

NP Non-polynomial 

ODBC Open Database Connectivity 

OR Operation Research 

OX Order Crossover 

PMX Partially Matched Crossover 

RF Radio Frequency 
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SKU Stock Keeping Unit 

SQL Structured Query Language 

SSR Stochastic Sampling with Replacement 

TSP Traveling Salesman Problem 

VDI Verein Deutscher Ingenieure 

VR Virtual Reality 

VRPTW Vehicle Routing Problem with Time Window 

WMS Warehouse Management System 
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Mellékletek 
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1. melléklet    A 30. és a 31. ábrán megadott paraméterekkel rendelkező raktár elrendezése 

 
 
 
 
 



140 

 

a., S-shape (186) 
 

 

b., Largest Gap (172) 

 

c., Aisle-by-aisle (170) 

 

d., Combined (160) 
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e., Combined+ (151) 

 

f., Genetikus algoritmus /GA+LS/ (131) 

2. melléklet  Az öt heurisztikus algoritmussal és az általam kidolgozott genetikus 
algoritmussal készített helyfelkeresési sorrendek, egy három tárolótéri blokkból álló, 

állványsoronként 30 tárolóhellyel rendelkező raktárban, egy 20 tételből álló komissió lista 
esetén; zárójelben található a komissió útvonalak hossza 

(Eszköz: www.roodbergen.com/warehouse/index.html) 
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3. melléklet  15 egyedből álló Ponline halmaz egyedei és az általuk alkotott Pareto-front 
közelítése 
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 Ponline elemei 

β 12 6 5 8 4 7 9 11 2 3 10 13 14 1 15 

F1 263 213 212 228 203 227 239 259 180 193 258 309 317 171 341 

F2 24 39 40 36 44 38 35 32 54 51 34 21 20 63 17 

0.00 0.15 0.48 0.5 0.41 0.59 0.46 0.39 0.33 0.8 0.74 0.37 0.09 0.07 1 0 

0.05 0.17 0.47 0.49 0.41 0.57 0.45 0.39 0.34 0.77 0.71 0.38 0.12 0.1 0.95 0.05

0.10 0.19 0.46 0.47 0.41 0.55 0.44 0.39 0.35 0.73 0.68 0.38 0.16 0.14 0.9 0.1 

0.15 0.21 0.44 0.46 0.4 0.53 0.44 0.39 0.35 0.69 0.65 0.39 0.2 0.18 0.85 0.15

0.20 0.23 0.43 0.45 0.4 0.51 0.43 0.39 0.36 0.65 0.62 0.4 0.23 0.22 0.8 0.2 

0.25 0.25 0.42 0.44 0.39 0.49 0.42 0.39 0.37 0.62 0.59 0.41 0.27 0.26 0.75 0.25

0.30 0.27 0.41 0.42 0.39 0.47 0.42 0.39 0.38 0.58 0.56 0.41 0.3 0.3 0.7 0.3 

0.35 0.29 0.4 0.41 0.39 0.45 0.41 0.39 0.39 0.54 0.53 0.42 0.34 0.34 0.65 0.35

0.40 0.31 0.39 0.4 0.38 0.43 0.41 0.39 0.4 0.5 0.5 0.43 0.38 0.38 0.6 0.4 

0.45 0.33 0.37 0.38 0.38 0.41 0.4 0.4 0.41 0.47 0.46 0.43 0.41 0.42 0.55 0.45

0.50 0.35 0.36 0.37 0.37 0.39 0.39 0.4 0.42 0.43 0.43 0.44 0.45 0.46 0.5 0.5 

0.55 0.37 0.35 0.36 0.37 0.37 0.39 0.4 0.43 0.39 0.4 0.45 0.49 0.5 0.45 0.55

0.60 0.39 0.34 0.34 0.37 0.35 0.38 0.4 0.44 0.35 0.37 0.45 0.52 0.54 0.4 0.6 

0.65 0.41 0.33 0.33 0.36 0.33 0.37 0.4 0.45 0.32 0.34 0.46 0.56 0.58 0.35 0.65

0.70 0.42 0.32 0.32 0.36 0.31 0.37 0.4 0.46 0.28 0.31 0.47 0.59 0.62 0.3 0.7 

0.75 0.44 0.3 0.31 0.35 0.29 0.36 0.4 0.47 0.24 0.28 0.48 0.63 0.66 0.25 0.75

0.80 0.46 0.29 0.29 0.35 0.27 0.35 0.4 0.48 0.2 0.25 0.48 0.67 0.7 0.2 0.8 

0.85 0.48 0.28 0.28 0.35 0.25 0.35 0.4 0.49 0.17 0.22 0.49 0.7 0.74 0.15 0.85

0.90 0.5 0.27 0.27 0.34 0.23 0.34 0.4 0.5 0.13 0.19 0.5 0.74 0.78 0.1 0.9 

0.95 0.52 0.26 0.25 0.34 0.21 0.34 0.4 0.51 0.09 0.16 0.5 0.78 0.82 0.05 0.95

1,00 0.54 0.25 0.24 0.34 0.19 0.33 0.4 0.52 0.05 0.13 0.51 0.81 0.86 0 1 

Átlag 0.35 0.36 0.37 0.37 0.39 0.39 0.4 0.42 0.43 0.43 0.44 0.45 0.46 0.5 0.5 

4. melléklet  F függvényérték kiszámítása az F1 és F2 célfüggvényértékek alapján β 
függvényében  /β=0.05/  (példa: 3. melléklet) 
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5. melléklet  A Ponline elemei által felvett árukategória különbségek összegének értékei a 
genetikus algoritmus futása során 

 
 

6. melléklet  A Ponline elemei által felvett úthossz értékek a genetikus algoritmus futása 
során 
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7. melléklet  A Ponline és a PFonline alakulása a genetikus algoritmus futása során 
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a., Szim_Mod_OP_1.pdf 
b., Szim_Mod_OP_2.pdf 

8. melléklet  A háromszintű szimulációs modell dokumentációja 
(A mellékletek az értekezéshez csatolt CD-n találhatók elektronikus formában) 

 


