


Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Közlekedésmérnöki Kar

Közlekedésüzemi Tanszék

RAKTÁRI KOMISSIÓZÁSI FOLYAMATOK TERVEZÉSE ÉS
IRÁNYÍTÁSA

PhD értekezés tézisei

Készítette:

Molnár Balázs

okleveles közlekedésmérnök

Témavezető:

Dr. Tarnai Júlia

egyetemi docens

Budapest, 2005





11
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4.  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. 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.
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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.

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
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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.
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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.

1.1. 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.

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
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megfelelő kapcsolódó felülettel rendelkezzen a külső (saját fejlesztésű) algoritmizált metódusok
alkalmazásához.
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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.

/saját publikációk: [Mol2], [Mol7]/

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 (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.

/saját publikációk: [Mol2], [Mol3], [Mol5], [Mol6], [Mol7]/

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.

/saját publikációk: [Mol2], [Mol3], [Mol6], [Mol7]/
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3.  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.

/saját publikációk: [Mol1], [Mol8], [Mol9]/

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.

Az algoritmus további előnye, hogy – a korábban kifejlesztett eljárásoktól eltérően – a
komissiózási útvonalak kezdő és végpontjai tetszőleges koordinátájúak lehetnek (eltérhetnek
egymástól).

/saját publikációk: [Mol4], [Mol6]/.
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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.

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.

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.

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],
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[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].
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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.

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.
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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. 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:
[Mol1], [Mol2], [Mol3], [Mol4], [Mol5], [Mol6], [Mol7], [Mol8], [Mol9].

Az itt közölt hivatkozási számok alapján a szakirodalmi áttekintésben hivatkozott publikációk
visszakereshetők az értekezés végén található publikációk jegyzékéből.


