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Az értekezésben alkalmazott jelölések és rövidítések magyarázata
Jelölés, rövidítés
Magyarázat
6M-elv
a logisztika alaptétele, fı célkitőzései
Enterprise Resource Planning System =
ERP
integrált vállalatirányítási információs rendszerek
Warehouse Management System =
WMS
raktár-irányítási rendszerek
Economic Order Quantity =
EOQ
gazdaságos rendelési tételnagyság
az árucikkek naturáliában és értékben kifejezhetı áruforgalmi volumen
ABC – analízis
szempontok szerinti osztályozási rendszere
az árucikkek naturáliában és értékben kifejezhetı felhasználási igények
XYZ – analízis
statisztikai stabilitása szerinti osztályozási rendszere
Just In Time =
JIT
„éppen idıben elvő”
elektronikus kereskedelemmel kapcsolatos anyag-, információ- és
e-supply chain
értékáramlási folyamatokat kiszolgáló ellátási lánc
Material Requirements Planning =
MRP
anyagszükséglet tervezés
Moving Average Process =
MA
mozgó átlagolású folyamat
AutoRegressive Process =
AR
autoregresszív folyamat
AutoRegressive Moving Average Process =
ARMA
autoregresszív mozgó átlagolású folyamat
AutoRegressive Integrated Moving Average Process =
ARIMA
integrált autoregresszív mozgóátlagolású folyamat)
Seasonal AutoRegressive Integrated Moving Average Process =
SARIMA
szezonális integrált autoregresszív mozgóátlagolású folyamat
Computer Aided Design =
CAD
számítógéppel támogatott tervezés
Bills Of Materials =
BOM
anyagszükségleti lista, darabjegyzék, tételjegyzék
[t;q]
állandó idıközönként állandó nagyságú megrendelés feladása
[t;S]
állandó idıközönként készletfeltöltés egy maximális készletre
[s;q]
minimum készlet elérése esetén állandó nagyságú megrendelés feladása
[s;S]
minimum készlet elérése esetén készletfeltöltés egy maximális készletre
Standard Operating Procedures =
SOP
standardizált belsı munkafolyamati leírások
Stock Keeping Unit =
SKU
az árucikk, vagy cikkelem közkedvelten használatos elnevezése
Least Squares Method =
LSM
a legkisebb négyzetek módszere
Direct Simplex Algorithm =
DSA
direkt szimplex algoritmus
OA
Optimumkeresı Algoritmus
GA
Genetikus Algoritmus
Binary Genetic Algorithm =
BGA
genetikus algoritmus bitsoros ábrázolásmóddal
Floating Point Genetic Algorithm =
FPGA
genetikus algoritmus valós vektoros ábrázolásmóddal
Economic Order Quantity Problem =
EOQP
gazdaságos rendelési tételnagyság problémája
DISposition Problem =
DISP
diszpozíciós terv elkészítésének problémája
Visual Basic Application, a MS Excel mögötti
VBA
Visual Basic által támogatott fejlesztı környezet
A levezetésekben, különbözı matematikai formulákban alkalmazott változók jelöléseinek magyarázata minden
esetben az adott levezetésben, vagy a matematikai formula elsı megjelenésének a helyén találhatók.
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1.

A KUTATÁSI TÉMA BEMUTATÁSA, CÉLKITŐZÉSEI ÉS IDİSZERŐSÉGE

1.1 A probléma áttekintése
A korszerő logisztikai stratégiák kifejlıdésének egyik meghatározó motivációs tényezıje az
egyre növekvı piaci verseny. A gazdasági rendszerekben jelentkezı fejlett logisztikai
szemléletmódok elterjedésének egyenes következménye lett, hogy a raktárak szerepe az
értékalkotási láncban az utóbbi évek során meglehetısen átértékelıdött. A készletek és az
átfutási idık radikális csökkentése, illetve a rugalmasság, az egyre instabilabb piacokhoz való
alkalmazkodó képesség növelése lett az elsıdleges szempont. Ezek tulajdonképpen egymásnak
ellentmondó törekvések, amelyek sok esetben a kutatási tapasztalataim alapján a gyakorlatban
együttesen jelentkeznek, így a mőködési optimum megkeresése igen bonyolult feladat lehet.
Ezeknek a szemléleteknek az elterjedésével többször felvetıdött a raktározás szükségességének
kérdése is, de napjainkra már bebizonyosodott, hogy a raktározásra – bár kétségkívül
költségnövelı tényezı – szükség van, hiszen a raktárak pótolhatatlan szerepet töltenek be a
termék elıállítás és a fogyasztás közötti térbeni és idıbeni különbségek áthidalásában. A
raktárak szerepe viszont átalakul, hiszen a logisztikai lánc csomópontjain elhelyezkedve nem
csupán, mint elszigetelt kiszolgáló rendszerek, hanem mint a logisztikai rendszerek aktív elemei,
irányító szerepet töltenek be a 6M elv teljesítésében. A tapasztalatok alapján a fentiek miatt az
ipari, a kereskedelemi és a szolgáltató szférában egyre nagyobb az igény olyan korszerő,
gyakorlatban is jól hasznosítható folyamatirányítási és optimalizálási elvekre (módszerekre és
eljárásokra), amelyek segítségével a fenti ellentmondásos szempontrendszer kezelhetı, továbbá
alkalmazásukkal a raktározási rendszerekben zajló folyamatok minél jobban ki tudják szolgálni a
fent említett korszerő logisztikai stratégiákat, és a megváltozott szerepüknek megfelelıen minél
hatékonyabban be tudnak illeszkedni az értékalkotási láncba ([KM17.]).
A raktárak funkciójuktól függı mőködési jellegzetességekkel is rendelkeznek, vagyis különbözı
okai lehetnek a készletezésnek, különbözı elvek alapján dönthetnek a készletek utánpótlásának
idıpontjáról, mennyiségérıl, a tartalékolt készletvolumenek nagyságáról, valamint az ellátást
igénylık követeléseinek kielégítési módjáról. Egyértelmően bebizonyosodott, hogy ezeket a
feladatokat a raktári rendszerek csak
megfelelıen kialakított technikai-technológiai háttérrendszer segítségével
az ellátási folyamatban áramló különbözı anyagok (áruk) hosszabb-rövidebb idejő tárolásával,
továbbá
megfelelıen kialakított informatikai és irányítási háttérrendszer segítségével
az ezekkel az anyagáramlásokkal kapcsolatos információ- és értékáramlások hatékony
irányításával és lebonyolításával tudják korszerően megvalósítani ([KM54.]). Az elıbb említett
feltételek teljesülése esetén a raktárak, illetve a belılük képzıdı raktározási láncok a
készletezésen keresztül képesek az értékalkotási láncban zajló folyamatok mennyiségi, idıbeli és
értékben kifejezhetı paramétereinek szabályozására is. Ennek a tulajdonságnak a hatékony
kihasználása a vállalatok alapvetı céljai közé tartoznak. A készletszabályozási folyamatnak a
korszerő logisztikai filozófiákkal összhangban az alapvetı feladata tehát az, hogy a készletezés a
lehetı leghatékonyabban járuljon hozzá az értékalkotási lánc gazdaságos mőködtetéséhez. A
szabályozás hatékonyságát elsısorban az ellátó, termelı és elosztó rendszerek gazdasági
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teljesítıképességén keresztül lehet lemérni. Mivel a vállalati logisztikai rendszerekben a
raktározási tevékenység általában olyan szükségszerő logisztikai mőveletekbıl álló
folyamatrendszerként van jelen, amely az esetek nagy többségében „költséget termel”, ezért a
raktározási folyamat gazdasági teljesítıképességre gyakorolt hatása általában negatív (kivétel
lehet ez alól pl. az ún. bérraktározás). Alapvetı célként fogalmazható meg tehát a
készletszabályozó rendszerekben az, hogy a fizikai és a gazdasági kényszertıl vezérelt
készletezés ellátó, termelı és elosztó rendszerekre gyakorolt negatív hatását a lehetı legkisebbre
próbáljuk meg lecsökkenteni. A fent leírt alapvetı célkitőzés különbözı részcélokban
konkretizálódhat. A célrendszer pontos megfogalmazása azonban sok esetben problémába
ütközik, mert ezeknek a részcéloknak a halmaza sokszor egymásnak ellentmondó törekvések
metszeteként jön létre ([KM16.], [KM49.]). További nehézség, hogy a pontosan (pl. szövegesen)
megfogalmazott célrendszert parametrizálni is kell, valamit ezeknek a paramétereknek a
felhasználásával olyan célfüggvényeket kell felírni, amelyek megfelelıen leképzik a (sokszor
sztochasztikus tulajdonsággal rendelkezı) rendszer viselkedését a paraméterek változásának
függvényében. A következı probléma, hogy az így létrehozott függvények alakját sokszor csak
„sejteni”, vagy még azt sem lehet, ezért az optimumkeresés is komoly nehézségekbe ütközhet. A
feladatot tovább bonyolíthatja az is, hogy egy készletezési rendszer tekintetében sok esetben több
ezer árucikk folyamatainak optimálását kell elvégezni, amely sokszor több egymástól eltérı
célrendszer szerinti optimumkeresést is jelenthet ([KM11.], [KM69.]). A tapasztalatok
egyértelmően azt mutatják, hogy az elıbb megfogalmazott problémák megoldása nélkül a
készletszabályozási folyamat gyakorlatilag kezelhetetlenné válik, vagyis a feladat megoldásához
csak és kizárólag a tapasztalat, és a rutin nyújthat segítséget.
A fentebb megfogalmazott szabályozási problémák napjainkig a vállalati logisztikai
rendszerekben az esetek nagy többségében csupán lokálisan jelentkeztek, azonban a
globalizációs trendek fokozódásával a problémák egyre „globálisabbá” nıtték ki magukat. Ennek
a fı oka a tapasztalatok szerint az, hogy az eddigi lokális rendszerek (pl. a relatíve egyszerő
felépítéső termelı vállalatok) nagymérető globális rendszerekké nıtték ki magukat, vagy egy
hasonló nagymérető globális rendszer részeivé váltak. A folyamat eredménye az lett, hogy már
nem csupán a lokális szigetrendszereken belüli optimumok elérése, hanem a globális
értékalkotási hálózatra vonatkoztatott optimumok keresése lett a cél. Ennek oka elsısorban az,
hogy a kutatások egyértelmően bebizonyították, hogy a sokszor lokálisan optimum-közeli
állapotban mőködı vállalati rendszerek a teljes értékalkotási rendszer szempontjából közel sem
mőködnek az optimum állapotban. Szükség van tehát a célfüggvények olyan irányú
kiterjesztésére is, amelyek segítségével már globális ellátási hálózatok folyamatai is vizsgálhatók
és optimálhatók ([KM69.], [KM71.]). A készletezési problémák kezelése az értékalkotási
rendszerekben azonban a tapasztalatok szerint jelenleg ott tart, hogy sok esetben még a lokális
rendszereken belüli készletoptimálás sem megoldott feladat.
A fent megfogalmazott meglehetısen összetett gyakorlati problémák fontosságát és megoldási
nehézségeit az is alátámasztja, hogy több tudományterület (így a gazdaságtudományok, az
operációkutatás, a mőszaki tudományok) szakemberei is mélyrehatóan foglalkoztak a fenti
kérdésekkel ([KM17.], [KM21.], [KM22.], [KM54.]). Az intenzív kutatások eredményeképpen
több rendkívül fontos tudományos eredmény született. Többek között egyértelmően
bebizonyosodott, hogy a raktári rendszerek bonyolultságából adódóan a problémák úgy
kezelhetık a legegyszerőbben, ha a készletezési folyamatot rendszer-szemléletmódban
modellezzük, matematikai és statisztikai módszerek segítségével a részfolyamatokat
megvizsgáljuk, matematikai módszerekkel (pl. többváltozós egyenletekkel) leírjuk, a
részfolyamat-modellek logikai összekapcsolásának segítségével célfüggvényeket írunk fel és
ezeknek a megoldásával „állítjuk be” a rendszer mőködését meghatározó szabályozó
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paramétereket. A készletezési rendszerek, és folyamatok
készletmodellezésnek nevezi a szakirodalom ([KM16.], [KM51.]).

ilyen

jellegő

kezelését

Napjainkig több száz készletmodellt hoztak létre a gyakorlatban jelentkezı különbözı
készletezési problémák kezelésére ([KM16.]). Ezek leírásai többnyire rendelkezésre állnak,
hatékonyságuk azonban (a relatíve egyszerőbb modelleket kivéve) sok esetben nem
egyértelmően bizonyított. A készletezési rendszerek mőködésének matematikai és statisztikai
modellezésén túl meglehetısen komoly kihívást jelent a kifejlesztett matematikai
folyamatmodellek gyakorlati implementálása is. A tapasztalatok azonban sajnos azt mutatják,
hogy ezen a téren komoly lemaradások vannak a kutatásokhoz képest. A kutatások szerint a
készletezési rendszerekben zajló sztochasztikus folyamatok mőködésének matematikai
modellezéséhez meglehetısen bonyolult matematikai apparátusra van szükség, továbbá a
rendszerekben zajló részfolyamatok, folyamatelemek sokszínősége miatt rendkívül sokfajta
(folyamat specifikus) matematikai modell létezik. Az elıbb említettek egyenes következménye,
hogy ha létezik is egy adott készletezési problémára vélhetıen kielégítı eredményt szolgáltató
megoldás, akkor is az elsı feladat minden esetben az, hogy fel kell kutatni azt a modell variánst,
amelynek a segítségével kezelhetı a feladat. A modell felkutatása után következhet a modellben
kódolt matematikai apparátus mőködtetése a szabályozó paraméterek beállítási értékeinek
meghatározására, amely sok esetben szintén megoldhatatlan feladat elé állíthatja a döntéshozót.
Napjaink számítástechnikai színvonalán természetesen nem is lehet kérdés, hogy valamilyen
számítástechnikai támogatással célszerő nekifogni a feladatnak, azonban hamar rádöbbenhetünk
arra, hogy az általunk ideálisnak tekintett modellek matematikai apparátusának bonyolultságát
szemlélve ez sem lesz minden esetben kielégítıen rövid idı alatt megoldható feladat.
Mi tehát a megoldás? Hogyan lehetne „hidat építeni” a sokszor száraz és bonyolult
matematikával teletőzdelt szakkönyvek és a gyakorlat közé? Hogyan lehetne az eddiginél
hatékonyabban a vállalati gyakorlatban felhasználni a készletezési modellek területén eddig elért
kutatási eredményeket? Hogyan definiálható egy olyan ideálisnak tekinthetı modellezési
módszer, amellyel kielégítı pontossággal lehet a tényleges folyamatokat és összefüggéseket
leírni? Milyen optimumkeresı eljárásokkal lehetne hatékonyan a folyamatokat leíró
célfüggvények szélsıértékét megkeresni? Hogyan lehetne az optimum számítási folyamatot
gyorsítani?
Összefoglalva: milyen eljárások lehetnek a jövıben sikeresek a készletezési rendszerek és
folyamatok mőködésének optimálása területén?
A készletezési rendszerek és folyamatok sokszínősége nehéz feladat elé állítja a szakembereket.
Sokak szerint azonban létezhet egy olyan megközelítése a készletszabályozásnak, amelynek
lényege a mőszaki, gazdasági és egyéb alkalmazott tudományok területén az idáig elért
tudományos eredményeket gyakorlatorientáltan és integráltan alkalmazó szakterület specifikus
optimalizáló modellrendszerek és az ezeket gyakorlatban felhasználó készletszabályozó
rendszerek kifejlesztése ([KM51.], [KM54.], [KM69.]).

1.2 Kutatási célkitőzések
A fent bemutatott problémák tudományos és gyakorlati alapokon nyugvó vizsgálatával több,
mint négy éve foglalkozom. A kutatásaim elsı kiemelt célterülete a készletezési rendszerek és
folyamatok mőködtetésével kapcsolatos tudományos eredmények minél szélesebb körő
megismerése, valamint ezek gyakorlatban történı alkalmazásának vizsgálata volt.

-3-

A fentiekben bemutatott problémákkal összhangban, ezzel párhuzamosan folyamatos kutatásokat
végeztem a modellezés-elmélet, a rendszer-szimuláció, továbbá az optimumkeresési eljárások
gyakorlati alkalmazásának területein.
Az elıbb bemutatott két kutatási vezérfonal a megszerzett ismeretek gyakorlati
alkalmazhatóságának vizsgálatában egyesült, ezért kiválasztottam egy olyan, hosszú évek óta
komoly problémákkal küzdı szakterületet, amelyben a kidolgozott elméleteim, módszereim és
eljárásaim gyakorlati alkalmazhatóságát, valamint hatékonyságát vizsgálni lehetett. Mindezek
miatt a további, szőkebb értelemben vett kutatásaim a kereskedelmi szférára, ezen belül is az
italiparhoz kapcsolódó, az ital-nagykereskedelemben jelentkezı készletezési problémák
vizsgálatára koncentrálódtak.
Fentieknek megfelelıen a kutatás fı célkitőzései a következıkben definiálhatók:
1.)

2.)
3.)
4.)

a készletezési rendszerek és folyamatok mőködtetésével kapcsolatos tudományos
eredmények minél szélesebb körő megismerése, valamint ezek gyakorlatban történı
alkalmazásának vizsgálata,
korszerő, a készletezési rendszerek és folyamatok mőködtetése szempontjából hatékonyan
felhasználható modellezési, szimulációs és optimum számítási eljárások felkutatása,
a készletezési rendszereket és folyamatokat kiszolgáló információs háttérrendszerek
vizsgálata,
egy adaptív, dinamikus készletszabályozó rendszer koncepciószintő rendszertervének
kidolgozása, különös tekintettel a felkutatott modellezési, szimulációs és optimum
számítási eljárások minél hatékonyabb integrálására, ezen belül
a.) egy hatékonyan alkalmazható modellezési technika kifejlesztése,
b.) egy célspecifikus szimulációs rendszer (szimulátor) kifejlesztése, továbbá
c.) egy célspecifikus, a szimulátorral együttmőködı optimalizáló háttérrendszer
kifejlesztése.

1.3 A kutatási téma idıszerősége
Az integrált vállalatirányítási információs rendszerek (ERP-k), valamint a raktári rendszerek
fizikai folyamatainak optimálását támogató raktár-irányítási rendszerek (WMS-ek) témakörében
végzett kutatásaim egyértelmően igazolták azt a tényt, hogy egyre nagyobb igény van a vállalati
készletezési rendszerek és folyamatok operatív irányítását, optimálását támogató
háttérrendszerek további fejlesztésére. A további fejlesztések idıszerősége a következıkben
foglalható össze:
1.)

A különbözı értékalkotási láncok által kiszolgált piacok instabilitása fokozódik, mivel a
vevık (végfelhasználók) igényeinek mennyiségi és idıbeli változékonysága a láncon belül
tovagyőrőzik, ezáltal a résztvevı vállalatok készletezését gerjesztı keresleti és utánpótlási
folyamatokban ez az instabilitás felerısödve jelentkezik.

2.)

Bebizonyosodott, hogy az (1.) pontban bemutatott okok miatt egyre kisebb hatékonysággal
prognosztizálható, elırejelezhetı keresleti folyamatok ellen hatékonyan védekezni úgy,
hogy a megrendelések átfutási ideje döntıen ne növekedjen, csak egy jól felépített,
optimalizált készletezési rendszerrel lehet, amely minden esetben akkora és csakis akkora
készleteket tart, amekkora készletekre az adott ellátási, termelési, vagy elosztási
folyamatnak feltétlenül szüksége van.
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3.)

Elıbb felsorolt okokból kifolyólag a készletezési rendszerben zajló folyamatokat elıre
meghatározott célrendszer szerint szabályozni kell, továbbá ennek alapvetı követelménye,
hogy az alkalmazott szabályozási logikát tartalmazó szabályozó rendszer minden esetben
legyen a valószínősíthetı instabilitásához mérten
adaptív, azaz
alkalmazkodjon a készletezési rendszereket és folyamatokat gerjesztı keresleti és
utánpótlási folyamatok valószínősíthetı instabilitásához, vagyis ebbıl kifolyólag
dinamikus, azaz
a készletezési rendszereket mőködtetı szabályozó paramétereket bizonyos jól definiált
idıközönként kontrolling szemléletmódban folyamatosan bírálja felül, és ha indokolt,
akkor a céloknak megfelelıen módosítsa.

4.)

A jelenleg a gyakorlatban mőködı, az elıbb bemutatott folyamatokat támogató rendszerek
általánosan nem használják ki a számítástudományban, a modellezési, a szimulációs és az
optimumkeresési eljárások területén idáig elért kutatási eredményeket. A különbözı
szakterületek kutatóinak, rendszerfejlesztıinek véleményei azonban egyértelmően azt
tükrözik, hogy ezeknek az eredményeknek a hatékony alkalmazása az elıbb bemutatott
feltételeknek megfelelıen mőködı rendszerekben a jövıben elengedhetetlen lesz, hiszen
ezek a korszerő technikák biztosíthatják a jövıben a készletszabályozási folyamat
hatékonyságát.

5.)

A kutatási tapasztalatok azt mutatják, hogy jelenleg a gyakorlatban mőködı, az elıbb
bemutatott folyamatokat támogató informatikai rendszerek és megoldások…
a.) sok esetben csak „elnevezésükben” optimalizáló rendszerek,
b.) nem tartalmaznak hatékony, korszerő elveken alapuló, folyamat-specifikus döntési
modelleket,
c.) egyáltalán nem, vagy csak kis mértékben automatizálhatók,
d.) több lényeges a készletezési rendszerek és folyamatok hatékonyságát befolyásoló
szabályozó paraméter beállítását a készletgazdálkodó intuícióira bízzák,
e.) sokkal inkább vezérlı, mint szabályozó rendszerek, vagyis nem, vagy csak kevéssé
alkalmazzák hatékonyan a visszacsatolás adta korrekció lehetıségeit a szabályozó
paraméterek optimális beállításában,
f.) nem eléggé dinamikusak, ezáltal adaptivitásuk is meglehetısen csekély.

Az elıbb felsorolt öt lényegi ok vezérelte azt a kutatást, amelynek célja az volt, hogy
kifejlesszem egy – a készletezési rendszerek és folyamatok szabályozásában hatékonyan
alkalmazható – adaptív, dinamikus készletszabályozó rendszer egy a kutatási tapasztalatok
alapján megfelelıen – vagyis a fentebb is megfogalmazott elvárásokhoz illeszkedıen –
kialakított koncepciószintő rendszertervét, továbbá egy vállalati példán keresztül vizsgáljam az
abban definiált módszertan gyakorlati alkalmazhatóságát.

2.

SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS

Ez elızıekben definiált célok elérése érdekében célul tőztem ki a kutatási témával kapcsolatos
tudományos szakterületek eredményeinek, valamint azok gyakorlatban történı alkalmazásának
vizsgálatát. A kutatás súlyponti területeinek megfelelıen vizsgálódásaim középpontjában
alapvetıen öt nagy szakterület csoport állt:
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•
•
•
•
•

a vállalati információs rendszereknek,
a készletezési modelleknek,
a statisztikai módszereknek és eljárásoknak,
a modellezési technikáknak és a szimulációnak, valamint
az optimum számítási módszereknek és eljárásoknak a kérdésköre.

2.1 A vállalati információs rendszerek
A vállalati információs rendszerekkel kapcsolatos kutatások és gyakorlati alkalmazások
tekintetében igen széles a szakirodalom. A kutatókat már kb. a 70-es évek eleje, közepe óta
foglalkoztatja az, hogy a számítástechnika adta lehetıségeket miként lehet felhasználni a
stratégiai és az operatív vállalati folyamatok támogatásában. Az ezekkel a kérdésekkel
kapcsolatos problémákat a [IR3.], [IR9.], [IR16.], [IR17.], [IR28.] publikációk részletesen
tárgyalják. A számítástechnika rohamos fejlıdésével párhuzamosan lehetıség nyílt olyan
információs rendszerek kifejlesztésére, amelyekkel az összetett vállalati folyamatok során
keletkezı adatkezelési igényeket támogatni lehetett. A vállalati információs rendszerek alapjai a
pénzügyi rendszerek voltak, így az elsı áttörések ezen a szakterületen voltak tapasztalhatók
[IR10.], [IR26.], [IR27.]. Ebbıl adódóan a készletezés viszonylag hamar a fókuszba került, mivel
a készletezési folyamatok a vállalatok pénzügyi hatékonyságát nagymértékben befolyásolják. A
fejlesztık hamar felismerték, hogy a vállalati alapfolyamatok szempontjából jól használható
adatkezelési logika felépítése rendkívül bonyolult feladat, mivel tulajdonképpen a vállalati anyag
és információáramlási folyamatokat kell informatikai szempontból hatékonyan leképezni ahhoz,
hogy a vállalati információs rendszerek a gyakorlatban is jól használhatók legyenek DOBAY
[IR7.]. A vállalati folyamatok és rendszerek komplexitásából adódóan rendkívül lényeges kérdés
az adatokkal kapcsolatos kockázatkezelési logika kialakításának a kérdése is. Ezzel a
kérdéskörrel részletesen foglalkozik BRUCKNER, LIST, SCHIEFER [IR4.]. A pénzügyi
rendszerekben elért áttörésre támaszkodva egyre másra jelentek meg a különbözı eleinte még
kevéssé, de a késıbbiekben már egyre jobban integrált vállalati információs rendszerek és
alkalmazások, amelyeknek a csúcsai az ERP-k. A fejlıdési folyamatot RAFFAI [IR20.], [IR21.],
valamint TOKODI [IR26.], [IR27.] publikációi ismertetik. Az ERP-k integráltságukból és
moduláris felépítésükbıl adódóan már teljeskörően támogatják a vállalati adatkezelést, továbbá
ezen felül számos döntéstámogató funkcióval is rendelkeznek. A következı nagy áttörést tehát
az jelentette, amikor a fejlesztık már olyan funkciókat is beépítettek rendszereikbe, amelyekkel a
megfelelıen struktúrált tárolt adatokat felhasználva a stratégiai és az operatív szinteken
jelentkezı döntési problémákat kisebb-nagyobb hatékonysággal támogatni tudták. Ezeket a
funkciókat tárgyalják BERNROIDER, KOCH [IR1.], valamint HETYEI [IR13.] publikációi. A
beszerzés és a készletezés tipikusan olyan szakterület, ahol ezek a problémák fokozottan
jelentkeznek. Bár a döntéstámogató funkciók rendkívül hasznosak, azonban ezeken a területeken
a döntéstámogatás – tapasztalataim alapján – sajnos nem minden esetben jelent
folyamatoptimalizálást is egyben. Ezt bizonyítja O’LEARY [IR19.] publikációja is.
Magyarországon több informatikai vállalat is foglalkozik különbözı ERP-k forgalmazásával
[IR11.], [IR12.]. A választék igen széles, a kis- és középvállalatoktól egészen a nagyvállalatokig
különbözı profilú cégek megtalálhatják a számunkra leginkább megfelelı, a folyamataikhoz
leginkább illeszkedı megoldásokat. A választás azonban nem egyszerő. Ezek miatt napjainkig
több a kiválasztást segítı értékelı tanulmány (BERNROIDER, KOCH [IR2.], SZIEBIG [IR25.]),
valamint a különbözı ERP-k funkcionalitását, árait stb. összehasonlító publikáció (KOMÁROMI,
SZILASSY [IR15.]) látott napvilágot. Az általam feldolgozott irodalmakban véleményem szerint
azonban kevéssé nyomatékosított az a megállapítás, hogy az ERP-k alkalmazása a legtöbb
esetben önmagában nem jelenti a vállalati folyamatokban jelentkezı minden problémára való
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kizárólagos és teljeskörő megoldást. A gyakorlat azt mutatja, hogy legtöbb esetben a problémák
megoldásának szilárd és elengedhetetlen alapját képzik, azonban a vállalati folyamatok
összetettségébıl adódóan az ERP-k funkcionalitását kiegészítı folyamatoptimalizáló
háttérrendszerek nélkül csak tüneti kezelésre alkalmasak. Ezt több esetben tapasztaltam az
általam vizsgált szakterület esetében is. Napjainkban egyre inkább megfigyelhetı, hogy a
világban végbemenı gazdasági változások, a globalizáció, az új technikák, technológiák stb.
újabb és újabb kihívások elé állítják az alkalmazott információs rendszereket is. Ezekkel a
kérdésekkel foglalkoznak RAFFAI [IR22.], [IR23.], [IR24.], ESTEVES, PASTOR, CASANOVAS
[IR8.], továbbá CARDOSO, BOSTROM, SHETH [IR5.] publikációi is. Kutatásaim során több ERP-t
is tanulmányoztam. Ezek közül a legtöbb esetben elıforduló rendszerek az [IR6.], [IR14.],
[IR18.] publikációkban bemutatott ERP-k voltak, de elıfordult számos kisebb ERP, továbbá
számos ERP-nek nem feltétlenül nevezhetı egyedi fejlesztéső vállalati információs rendszer is.

2.2 A készletezési modellek
A készlettartást a gazdaságban, a vállalatok logisztikai rendszereiben fizikai és gazdasági
kényszerek egyaránt indokolják. Az ellátási, a termelési, az elosztási és a hulladékkezelési
folyamatokban különbözı készletképzıdési pontokat lehet beazonosítani, amelyeken a készletek
általában nem küszöbölhetık ki, legfeljebb csak bizonyos szempontok alapján minimalizálhatók.
A készletek optimális nagyságának a meghatározásával foglalkozó tudomány a készletezés
elmélet, amely általában matematikai modellekre támaszkodva segíti a döntéshozókat az elıbbi
célok elérése érdekében. Az elsı klasszikus készletgazdálkodási modellt 1915-ben HARRIS
[KM36.] publikálta, amely az „optimális rendelési tételnagyság (EOQ) modellje” néven vált
ismerté. A modell a gyakorlat szempontjából meglehetısen „merevnek” tekinthetı, és szigorú
feltételrendszerhez kötött, azonban az is megállapítható, hogy elsısorban egyszerőségébıl
adódóan még napjainkban is talán a legközkedveltebb készletezési modell. Talán ennek is
köszönhetı, hogy napjainkig több továbbfejlesztett változatát publikálták. Az EOQ modellek
különbözı variációi megtalálhatók a [KM11.], [KM12.], [KM16.], [KM17.], [KM31.], [KM35.],
[KM39.], [KM44.], [KM49.], [KM50.], [KM51.], [KM54.], [KM62.], [KM69.], [KM70.],
[KM71.] publikációkban. Nagy áttörést jelentett 1951-ben FORD [KM29.] publikációja,
amelyben a paretoi elvek készletezési rendszerekre és folyamatokra gyakorolt hatását, valamint
az ennek kapcsán kifejlesztett, napjainkig hatékonyan alkalmazott ABC-analízist publikálta. A
fenti modelleket az ún. folyamatos készletfigyeléső modellek kategóriába sorolja a szakirodalom.
Több esetben ezek a modellek hatékonyan alkalmazhatók, azonban a modellek a kiszolgált
folyamatok (pl. kereskedelem) extrém jellegzetességeit (pl. szezonalítás, nagyfokú
sztochaszticitás az igényekben, az utánpótlási folyamatokban) nem, vagy csak kevéssé veszik
figyelembe, így csak elég nagy hibával alkalmazhatók. Ezekben az esetekben bonyolultabb
matematikai apparátussal rendelkezı készletezési modelleket kell alkalmazni. Ez indukálta tehát
a készletezés elmélet, a készletmodellezés további fejlıdését. Számtalan publikáció jelent meg a
legkülönfélébb készletezési problémák kezelésére. Az egyik nagy kutatási terület az ún.
periodikus készletfigyeléső modellek csoportja, amelyben számos készletezési modellt
publikáltak. Ezek kérdésével foglalkozik többek között BENKİ [KM7.] publikációja is, de több
modellt megtalálhatunk CHIKÁN [KM16.], CSATH [KM20.], [KM21.], [KM22.] mőveiben,
továbbá a [KM35.], [KM40.], [KM44.], [KM49.], [KM50.], [KM51.], [KM62.], [KM70.],
[KM71.], [KM73.] publikációkban is. Az egyik, a gyakorlat számára leginkább releváns, a
klasszikus min-max stratégiához kapcsolódó modellezési kérdéskör, az ún. [s;S] modellek
problémaköre, amellyel BASHYAM, FU [KM5.], FU, HEALY [KM30.], valamint KLAFEHN
[KM43.] publikációiban olvashatunk. Az elıbb bemutatott problémák indukálták tehát a
sztochasztikus készletezési modellek további fejlıdését. Eleinte az 50-es, 60-as években – a
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számítástechnikai korlátokból adódóan (általában a pontosság rovására) – kevésbé számítás- és
memóriaigényes algoritmusokat fejlesztettek, de az elmúlt évek számítástechnikai fejlıdésével
az akadályok elhárultak, és egyre szélesebb körben igyekeztek kihasználni a számítógép adta
lehetıségeket a készletezés elméletben is. Ennek egyik eredménye a szimulációs technikák
megjelenése volt, amelyek nagymértékben fellendítették a kutatásokat. Több eddig
megoldhatatlan készletezési modell és probléma újszerő megközelítésére nyílt lehetıség. Ebben
a témakörben a legkorábbi publikációk között vannak a 70-es évekbıl BYRKETT [KM13.],
SASSER, BURDICK, GRAHAM, NAYLOR [KM57.], valamint SHOWERS [KM60.], a 80-as évekbıl
COAKLEY, CARPENTER [KM19.], valamint HADDOCK, BENGU [KM34.] publikációi, de ilyen
jellegő problémákat ismertetnek a [KM10.], [KM18.], [KM32.], [KM45.], [KM56.], [KM61.],
[KM68.] mővek is. A készletezési rendszereket és folyamatokat támogató számítástechnikai
háttérrendszerekben tárolt megfelelı mennyiségő és minıségő, a valós folyamatokat leíró
elektronikus adatok, valamint az adatbányászat elektronikus kereskedelmet kiszolgáló
készletezési folyamatok hatékonyságára gyakorolt hatását elemzi cikkében DHOND, GUPTA,
VADHAVKAR [KM27.]. A készletmodellezési témakörrel összefüggésben egy másik irányt
képviselnek a klasszikus átlagköltség alapú optimalizáló modellrendszerek (BEYER, SETHI
[KM8.] és [KM9.]), valamint a JIT1 filozófia logisztikai költséghatékonyságának elemzı,
optimalizáló modelljei (BENKİ [KM6.], MATHUR [KM48.]). A készletezési problémák, és az
ezek megoldására irányuló modellezési törekvések középpontjába a 90-es évek közepétıl egyre
inkább a vállalati ellátási (más néven értékalkotási) láncok kerültek. Ennek egyik oka a
globalizáció, valamint az a szemléletmód váltás, amelynek köszönhetıen a gyakorlati és az
elméleti szakemberek a raktárakra és az ezekben felhalmozódó készletekre már nem mint
elszigetelt elemekre, hanem mint egy értékalkotó lánc stratégiailag fontos elemeire tekintettek. A
láncok mőködtetésének, azaz menedzsmentjének kérdéseivel kapcsolatban számos stratégiai,
taktikai és operatív szinten jelentkezı készletezési döntési probléma merül fel. Az általam
feldolgozott publikációk jelentıs része általában a stratégiai, kisebb hányada pedig a taktikai és
operatív problémákra alkalmazható matematikai-logikai modellekkel foglalkozik. ANGERHOFER,
ANGELIDES [KM2.] a dinamikus rendszermodellezés elvét alkalmazza a láncokban jelentkezı
stratégiai készletezési döntések támogatására. A láncok mőködésére jellemzı ún. ostorcsapás
effektus, valamint a kapcsolódó kereslet elırejelzési problémák kihatásának matematikai és
logikai modellezésével foglalkoznak CHEN, DREZNER, RYAN, SIMCHI-LEVI [KM14.], valamint
[KM15.] publikációi. Egy, az e-supply chain2-ekben jelentkezı stratégiai és taktikai döntési
problémák vizsgálatára kidogozott keretrendszert ismerhetünk meg GOODWIN, KESKINOCAK,
MURTHY, AKKIRAJU [KM33.] cikkébıl. Az ellátási láncok taktikai szintő tervezésével
kapcsolatos kérdésekkel foglalkozik értekezésében SIMCHI-LEVI, D., SIMCHI-LEVI, E., WATSON
[KM63.]. A témakörrel kapcsolatban számos további kérdés merül fel és kutatási irány
definiálható, így például
• a szervezeti integráció és az ehhez kapcsolódó ellátási lánc tervezés készletezési
problémái [KM53.],
• a virtuális vállalatokat kiszolgáló ellátási láncokban jelentkezı készletezési problémák
[KM55.],
• az információ megosztás jelentısége kétfázisú ellátási láncok esetében [KM64.], valamint
• az ellátási lánc elméletek megvalósítása tekintetében referenciának tekinthetı,
példaértékő modellek [KM66.].

1
2

JIT = Just In Time = „éppen idıben elvő”
e-supply chain = elektronikus kereskedelemi tevékenységet kiszolgáló ellátási lánc

-8-

A problémák bonyolultságából adódóan a számítástechnika, valamint a szimulációs technikák
jelentıségét az értékalkotási láncok stratégiai és taktikai tervezésében is hamar felismerték.
Ezzel a kérdéskörrel foglalkozik DUNHAM, MORRICE, SCOTT, ANDERSON [KM28.], HICKS
[KM37.], JAIN, ERVIN, WORKMAN, COLLINS [KM41.], SWAMINATHAN, SMITH, SADEH [KM67.]
valamint YOUNG, MIN, YUN [KM72.]. Továbbá számos publikációban, így KALASKY [KM42.],
PADMOS, HUBBARD, DUCZMAL, SAIDI [KM52.] cikkében is megjelenik a korszerő
optimumkeresési módszerek alkalmazásának lehetısége és vizsgálata. A kutatások
eredményeként több olyan célspecifikus – az értékalkotási láncban zajló folyamatok
szimulációjára, ezáltal a gyakori stratégiai döntések támogatására alkalmas – modellrendszert is
kifejlesztettek, amelyben fontos szerep jut a készletmodellezésnek. Az egyik ilyen szoftver az
IBM szimulátora, amelyet BAGCHI, BUCKLEY, ETTL, LIN [KM4.], valamint LENDERMANN,
JULKA, GAN, CHEN, MCGINNIS, MCGINNIS [KM46.] cikkébıl ismerhetünk meg. A
modellrendszerek tesztalkalmazásai között olyan multinacionális vállalatok is megtalálhatók, mit
a NOKIA (HIETA [KM38.]), valamint a NIKE virtuális vállalati rendszere (ARCHIBALD,
KARABAKAL, KARLSSON [KM3.]). Bebizonyosodott, hogy a korszerő számítógéppel támogatott
készletezési modellek alkalmazásával elvileg optimálhatók a különbözı rendelésütemezési,
beszerzési problémák, így elég jól definiálható a két szakterület szinergiája. Ezeket a modellezési
problémákat, az adaptáció és a gyakorlati megvalósítás kérdéseit SCHOLL, HÄSELBARTH [KM58.]
és [KM59.], valamint ZINGEL [KM74.] és [KM75.] tárgyalja. Az értékalkotási láncokban
jelentkezı ellátási, és elosztási logisztikai problémák kapcsán felmerülı készletezési
problémákat és rendelésütemezési kérdéseket CSELÉNYI, ILLÉS [KM23.] és [KM24.], valamint
SMITH, AGRAWAL [KM65.] tárgyalja, továbbá az ezzel összefüggésben lévı centralizáltdecentralizált beszerzéssel kapcsolatos problémák kezelési kérdéseivel CSELÉNYI, ILLÉS,
NÉMETH [KM25.] foglalkozik. A készletezési rendszerek és folyamatok optimálásának újszerő
megközelítései az MRP3 rendszerek (ALDRIDGE, BETTS [KM1.], WINSTON [KM70.], ZINGEL
[KM75.]), valamint az ún. „lágy” számítási (pl. fuzzy) módszerek alkalmazásához köthetık
(DADONE, VAN LANDINGHAM [KM26.], MALSTROM, COLLINS, NACHTMANN, ROSSETTI
[KM47.]), amelyekhez számítógép által támogatott modellezı rendszereket és algoritmusokat
alkalmaznak. Mivel a lágy számítási eljárásokhoz köthetı hasonló megközelítést a szakirodalmi
kutatásaim során csupán az ellátási láncok tervezésével kapcsolatos stratégiai szintő optimálási
kérdésekben találtam, ezért a kutatásaim középpontjába a lágy számítási módszerek (ezen belül
is a genetikus algoritmusok) operatív és taktikai szintő optimálásban való alkalmazásának
gyakorlati hasznosíthatósága került.

2.3 A statisztikai módszerek és eljárások
A készletezési rendszerek és folyamatok mőködési hatékonyságának vizsgálata, legfontosabb
mőködési paramétereinek meghatározása során minden esetben különbözı statisztikai
vizsgálatokat célszerő alkalmazni. A rendelkezésre álló és alkalmazható statisztikai módszerek
és eljárások tárháza meglehetısen nagy. Vizsgálódásaim során jellemzıen három nagy
kérdéskörrel kapcsolatban végeztem irodalomkutatást: a leíró statisztika vizsgálati módszerei, az
idısor elemzési analitikák, és a becsléses hipotézis (eloszlás) vizsgálatok területén. A leíró
statisztika vizsgálati módszereit a tudomány már viszonylag teljeskörően rendszerezte, és
tulajdonképpen elmondható, hogy az elméleti készletmodellezési gyakorlat is már kézség szinten
alkalmazza az egyes eljárásokat. Sajnos nem minden esetben érvényes ez a megállapítás a
vállalati készletezési gyakorlatra. Számos rendszerezı-összefoglaló, a gyakorlat számára is
könnyen elérhetı és érthetı mő foglalkozik az elıbb említett módszerek legkülönbözıbb
3

MRP = Material Requirements Planning (anyagszükséglet tervezés)
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tudományterületeken való gyakorlati adaptációjával (AMBRÓCZY, JÁVOR [ST2.], FRITZ [ST6.],
HANCZ [ST10.], KETSKEMÉTY, PINTÉR [ST11.], KOMJÁTI, RÁCZ [ST12.], MESZÉNA, ZIERMANN
[ST15.], SZATMÁRY [ST19.]). Mivel a készletezési folyamatok tervezése és optimálása során
jellemzıen az egyik alapvetı kérdés a jövıbeli keresleti igények becslése, továbbá a kereslet – az
általam vizsgált kereskedelmi ágazatban jellemzıen mind idıben, mind mennyiségileg –
általában véletlenszerő, ezért a kereslet-elırejelzés kapcsán a sztochasztikus keresleti idısorok
analízise során felhasználható modellek alkalmazása indokolt lehet. Ezzel a témakörrel
kapcsolatban az elsı átfogó, rendszerzı mő a 1970-ben, majd a 70-es évek végén (1976-ban)
jelent meg (BOX, JENKINS [ST4.]), amelyben különbözı statisztikai rendszer-identifikációs
(MA4, AR5, ARMA6, ARIMA7 és SARIMA8) modellek részletes bemutatásával és gyakorlati
implementációjával foglalkoznak a szerzık. Ezen az alapmőnek számító alkotáson kívül még
számos – jellemzıen angol nyelvő – könyv, cikk és publikáció foglalkozik a gazdasági
rendszerekben alkalmazható kereslet-elırejelzési sztochasztikus idısor analízis matematikai
modelljeivel (pl. HAMILTON [ST9.]), de magyar nyelven is több jegyzet és cikk áll rendelkezésre
(pl. DARVAS [ST5.], VÁGÓ [ST20.]). Az elırejelzési, statisztikai rendszer-identifikációs modellek
fontosságát és a mikrologisztikai rendszerekben való hatékony gyakorlati alkalmazhatóságát
bizonyítja különbözı rakodási igény folyamatok és rendszerek dinamikájának vizsgálatában
PÉTER [ST16.] cikke, amelyben a szerzık a józsefvárosi konténer terminál folyamatait elemzik
és elızetesen identifikálják. Ez a tanulmány elırevetíti a vizsgált rendszer további elemzésének
(többváltozós paraméteres identifikáció és struktúrabecslés) és periodicitás vizsgálatának
lehetıségét, amelynek összefoglalása a PÉTER [ST17.] tanulmányban olvasható. Az eredmények
tekintetében elmondható, hogy a rakodási folyamatok jellegzetes periodicitásának kimutatásában
korábban alkalmazott modelleknél jóval megbízhatóbb módszert ismertettek a szerzık. A
készletezési folyamatok szimulációs modelljének kialakítása, valamint a szimulációs modell
mőködtetése során több esetben kell bizonyos sztochasztikus részfolyamatok (pl. keresleti és
utánpótlási folyamatok) idısorainak eloszlását modellezni. Ez a probléma egyértelmően
visszavezethetı egy a valós folyamatból vett empirikus minta eloszlástípusának
meghatározására. Ezt a feladatot egy becsléses illeszkedésvizsgálat segítségével célszerő
végrehajtani, amely az ún. statisztikai hipotézisvizsgálatok családjába sorolható. Az ilyen jellegő
alapvetı hipotézisvizsgálatok menetének elméleti leírásai és gyakorlati megvalósításuk az
alapvetı összefoglaló statisztikai szakirodalmakban (pl. MESZÉNA, ZIERMANN [ST15.])
megtalálhatók. Kutatásaim során a vizsgálataimat (különbözı vállalati információs
rendszerekbıl származó nagy mintákon) az ún. khi-négyzet próba segítségével hajtottam végre
és azt tapasztaltam, hogy a készletezési folyamatokban leggyakrabban elıforduló alapvetı
empirikus eloszlástípusok rendkívül jól modellezhetık a más tudományágakban (pl.
minıségbiztosítás ROMEAU [ST18.], és kémiai technológia AMICO, COSTA, DA SILVA [ST3.]) is
alkalmazott Weibull-eloszlás segítségével (WEIBULL [ST21.]). A Weibull eloszlás két (skála és
alak) paraméterének becslése azonban nem triviális feladat. A létezı módszerek és eljárások
közül a leggyakrabban alkalmazottak a grafikus és táblázatos módszerek (KOVÁCS [ST13.] és
[ST14.], AL-FAWAZAN [ST1.]), valamint az analitikus módszerek közül a legkisebb négyzetek
módszere (GURVICH, DIBENEDETTO, PEGORETTI [ST8.], AL-FAWAZAN [ST1.], GUPTA, R. D.,
KUNDU [ST7.]), a maximum likelihood módszer (WU [ST23.], AL-FAWAZAN [ST1.], GURVICH,
DIBENEDETTO, PEGORETTI [ST8.], GUPTA, R. D., KUNDU [ST7.]) és a momentumok módszere
(AL-FAWAZAN [ST1.], GUPTA, R. D., KUNDU [ST7.]), továbbá ezek különféle kombinációi. A
4

MA = moving average process (mozgó átlagolású folyamat)
AR = autoregressive process (autoregresszív folyamat)
6
ARMA = autoregressive moving average process (autoregresszív mozgó átlagolású folyamat)
7
ARIMA = autoregressive integrated moving average process (integrált autoregresszív mozgóátlagolású folyamat)
8
SARIMA = seasonal autoregressive integrated moving average process (szezonális integrált autoregresszív
mozgóátlagolású folyamat)
5
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kutatók általános véleménye szerint a legpontosabb becslést a momentumok módszere, a
leggyorsabbat (és egyben legegyszerőbben elıállíthatót) pedig a legkisebb négyzetek módszere
szolgáltatja. Igazi áttörést a paraméterbecslésben a számítástechnika fejlıdésével, a numerikus
módszerek hatékonyságának növelésével értek el a kutatók, mivel az alkalmazott módszerek
általában igen bonyolult, sokszor rekurzív egyenletrendszereket használnak fel a becslésekre (pl.
a lineáris regresszió módszerével javított paraméterbecslés, amely a hagyományos becslési
eljárások eredményeibıl indul ki WU, LU [ST22.]). Számos kutatás és szakcikk foglalkozik a
paraméterek becslésének, pontosságának kérdésével és az alkalmazott módszerek
hatékonyságának további fokozásával. A fentebb felsorolt, numerikus módszerekkel megoldott
becslési eljárásokat a gyakorlatban különbözı statisztikai programcsomagok segítségével lehet
felhasználni. Ezek azonban meglehetısen drágák, és nem utolsó sorban egy köznapi felhasználó
számára a kezelésük sem túl egyszerő. A Weibull-eloszlás készletezési folyamatok
modellezésében való hatékony felhasználásának lehetısége kapcsán kezdtem el foglalkozni a
paraméterbecslés egyszerősítésének, gyorsításának, valamint ennek kapcsán a paraméterek ún.
derivált független elıállításának problémáival.

2.4 A modellezési technikák, a szimuláció és az optimum számítási módszerek
A vállalati rendszerek és folyamatok meglehetısen komplexek, így a bennük zajló folyamatok
tervezésével és irányításával kapcsolatos problémák is rendkívül összetettek, és sok befolyásoló
tényezıtıl függhetnek. Mindezek miatt a kutatások során bebizonyosodott, hogy csak a
modellezés, a szimuláció és a korszerő optimumkeresési technikák segítségével lehet tartós
sikereket elérni a vállalati döntés-elıkészítésben ([MO4.], [MO21.], [MO25.], [MO37.]). A
logisztikai rendszerek, mint a vállalati rendszerekbe és folyamatokba integrálódó kiszolgáló
háttér hasonlóképpen jellemezhetık, így az elıbb felsorolt technikák alkalmazása itt is indokolt
(MACÍAS, DE LA PARTE [MO29.], EROLES, FARIAS, GUASCH, TERRÉN [MO13.]), sıt sok esetben
az egyik legösszetettebb megközelítést igénylik. A bonyolult vállalati rendszerek modellezésével
kapcsolatos általános rendszertechnikai kutatások eredményeit, valamint a gyakorlati
alkalmazhatóság lehetıségeit és korlátait vizsgálja JÁNDY [MO21.], POGÁNY [MO37.]. A
különbözı alágazatokhoz tartozó gazdasági rendszerekben jelentkezı modellezési és
optimumkeresési problémákat BENEDEK [MO4.], NAYLOR [MO33.], valamint KRUG [MO25.]
elemzik munkáikban. Bármiféle rendszer (mőszaki és/vagy gazdasági) modelljének felépítése
során minden esetben felmerül az a kérdés, hogy a modellben definiált folyamatok bizonyos
bemenetek hatására hogyan viselkednek, vagyis milyen kimeneteket produkálnak. Ez a kérdés
akár a rendszermodell mőködése helyességének igazolása, akár a modellen végzett különbözı
kísérletek végrehajtása során gyakran felmerülhet. Az elıbb említett kísérletezési folyamatot
szimulációnak nevezi a szakirodalom. A szimuláció jelentıségét a modellezésben hamar
felismerték, mivel igen bonyolult rendszerek esetében egy jól felépített rendszermodellen
számtalan kísérletet lehet szimuláció segítségével végrehajtani, így napjainkban e két fogalom
már nem is különíthetı el élesen egymástól. A szimuláció fogalmát definiálni igen nehéz, sokan
sokféleképpen értelmezik. Ezek közül BRATLEY, FOX, és SCHRAGE definíciója szerint „a
szimuláció egy rendszer modelljének a megfelelı bemenetekkel (input) történı ellátása,
mőködtetése (driving) és a kimenetek (output) megfigyelése” ([MO7.]). INGALLS [MO20.]
cikkében SHANNON-ra hivatkozva egy más megközelítést definiál, amelyben már szerepet kap a
modell tervezésének és építésének fázisa is. A cikkben szemléletes példákon keresztül mutatja be
a szerzı a gazdasági, vállalati gyakorlatban is oly sokszor alkalmazott diszkrét esemény
szimulációt, illetve egy szimulációs feladat legfontosabb alkotóelemeit. Mindezek mellett a 90es évek vége felé közeledve AXELROD azt írja, hogy „ahhoz, hogy a szimulációs módszerek
magas szintő alkalmazása elterjedjen a társadalomtudományok területén, el kell fogadtatni, hogy
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az induktív és a deduktív módszerekkel szemben a tudomány mővelésének harmadik útja a
szimulációs kísérletezés” ([MO1.]). KELTON [MO23.] cikkében eljárásokat olvashatunk a
szimulációs kísérletek tervezése, valamint az eredmények szakszerő statisztikai analitikai
módszertan szerinti elemzése témakörében. SCHNITTGER és ZUMKELLER [MO40.] összefoglalják
a rendszermodellezéssel és a számítógépes szimulációval kapcsolatos alapvetı kérdéseket,
illetve a különbözı alkalmazási lehetıségeket is elemzik. Az egyik legterjedelmesebb
összefoglaló, rendszerzı mő CHUNG [MO8.] könyve, amelyben a modellezés és a szimuláció
lépéseinek részletes tárgyalása mellett a szerzı rendkívül nagy hangsúlyt fektet a modellek
verifikálásának és validálásának kérdéseire, hiszen ezek a fázisok a modellezés és a szimulációs
kísérletek késıbbi hatékonyságát alapvetıen befolyásolják. A szimulációs eljárások
számítógépes alkalmazásának kérdéseivel, az eljárások szoftveres megvalósításának
lehetıségeivel és gyakorlati példák bemutatásával foglalkozik LIPOVSZKI [MO28.] jegyzete. A
szimulációs alkalmazások jövıjérıl BANKS és CHAIR [MO3.] cikkében olvashatunk, amelyben a
szerzık különbözı ipari alkalmazók és fejlesztık véleményét kérdezték és foglalták össze. A
legtöbb válaszban egyértelmően kirajzolódott négy rendkívül fontos dolog:
•
•
•
•

a különbözı iparági szoftverekhez (CAD9, ERP, WMS) való egyre szorosabb integráció,
a szabályozástechnikai alkalmazásokhoz való szoros kapcsolódás,
a virtuális valóság megteremtésében való egyre szorosabb közremőködés, valamint
a szimulációs programozási nyelvek és alkalmazások fejlıdése, „felhasználóbaráttá
tétele”.

Fentieken kívül még számos a modellezéssel és a szimulációval foglalkozó speciális
problémákat bemutató esettanulmányt és cikket tekintettem át, így az [MO26.], [MO32.],
[MO35.], [MO36.] és [MO41.] publikációkat is. A szimulációs modellezésben rejlı lehetıségek
kihasználása kapcsán például egy rendkívül érdekes és idıszerő témával foglalkozik PÉTER
[MO36.] munkája, amelyben egy olyan fejlesztést ismertet, amely egy zárt görbével
körülhatárolt tartományon közúti közlekedési folyamat vizsgálatára Markov-modellt alkalmaz,
és a számítások során egyúttal figyelembe veszi a jármővezetık vezetési képességeit. A modell
segítségével vizsgálható az útszakaszok terheltsége, átbocsátó képessége és a hálózat egyéb
állapotjellemzı paraméterei.
A bonyolult vállalati logisztikai rendszerek alapvetı sajátossága, hogy mőködtetésük során
számos esetben olyan döntési problémák merülnek fel, amelyekben a végsı döntés meghozatala
és annak kimenetele több befolyásoló paramétertıl is függ. Ilyen körülmények között kell
bizonyos lehetséges megoldások közül az adott külsı-belsı feltételeknek megfelelıen a
leghatékonyabb megoldást megkeresni. Az ilyen jellegő feladatokat optimumkeresési feladatként
célszerő értelmezni (hiszen az esetek túlnyomó részében egynél több a lehetséges megoldások
száma), majd optimumkeresı módszerek, eljárások segítségével megoldani. Az optimumkeresés,
az optimum számítási módszerek tudományos eszköztára meglehetısen széles és napjainkban
egyre nagyobb ütemben fejlıdik, mivel a gyakorlat is egyre inkább kezdi felismerni a
folyamatok optimálásának jelentıségét. Az ún. differenciális és variációs számításokat a XVIII.
században alkották meg olyan nagy személyiségek, mint Newton, Euler, Lagrange és Bernoulli.
Ezekre épülnek a ma klasszikusnak nevezett módszerek, melyek majdnem két évszázadot
felölelı idıszakon át egyedüli lehetıségét jelentették az optimumkeresésének (DERHÁN
[MO12.]). A különféle módszerek, eljárások ugrásszerő fejlıdése az operációkutatás
tudományágának megjelenésével indult meg. Az alábbiakban bemutatok néhány olyan irányt,
amelyek az általam vizsgált szakterületen alkalmazható módszerek fejlıdésére is nagy hatást
9
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fejtettek ki. A fentebb értelmezett feladatok sok esetben ún. többszempontú döntési problémákra
vezethetık vissza, amelyek matematikai kezelésével RAPCSÁK [MO39.] könyve foglalkozik. A
nemlineáris optimalizálás mind elméleti érdekességénél fogva, mind a gyakorlati alkalmazásokat
tekintve az optimalizálás elmélet rendkívül gyorsan fejlıdı ága (RAPCSÁK [MO38.]).
Gyakorlatilag minden olyan típusú probléma ide sorolható, amelyben nemlineáris függvények
szerepelnek, bár bizonyos szempontok alapján egyes problémák egyszerőbb, pl. lineáris
optimalizálási feladatokká vezethetık vissza, amelyek korszerő iterációs megoldási
módszereivel VÁRTERÉSZ [MO44.] foglalkozik értekezésében. A nemlineáris optimalizálási
feladatoknak az igazi jelentıségét a széleskörő gyakorlati alkalmazhatóságuk és az alkalmazások
fontossága adta meg. Mindezt a számítógépek elterjedése tette lehetıvé, ami lényeges szemléleti
változással is járt (IKARUS buszok kocsiszekrényének és erıátviteli rendszerének tervezése).
Egy másik rendkívül fontos szakterület a sztochasztikus programozás, amely a véletlen
jelenlétében való döntéshozatallal foglalkozik (DEÁK [MO11.], GÜRKAN, ÖZGE, ROBINSON
[MO17.]). Másképpen fogalmazva ez az a matematikai tudományág, amely optimális döntések
vizsgálatával és meghatározásával foglalkozik olyan esetekben, amikor véletlen mennyiségeket
is figyelembe kell venni a modellek felépítésében, az optimális döntés meghozásában és a döntés
következményeinek kiértékelésében. A problémák általában egy ún. determinisztikus
alapfeladatból indulnak ki, majd innen három alapvetı megközelítés lehetséges: a várható érték
optimalizálás, a megbízhatósági típusú feltétel elıírása és az ún. kétlépcsıs döntési stratégia
alkalmazása. Az ún. direkt keresési stratégiák közül a simplex módszer szintén egy egyedi
megközelítése az optimumkeresésnek (DERHÁN [MO12.], LEWIS, TORCZON, TROSSET [MO27.],
WILDE [MO46.]). Számos elınye (pl. viszonylagos gyorsasága és egyszerősége) mellett sajnos
egyik hátrányos tulajdonsága, hogy általában a lokális optimum felkutatása után igen nehéz,
vagy nem is lehetséges a globális optimum megkeresése. Ennek ellenére az egyik általam
vizsgált speciális problémánál (a Weibull-eloszlás paramétereinek becslése) bizonyos feltételek
teljesülése mellett igen hatékonyan alkalmazható. Egy bár régebb óta ismert (HOLLAND, 1975),
de mégis technológiailag még mindig újszerőnek tekinthetı megközelítés a kutatásom egyik
központi témájának számító genetikus algoritmusok alkalmazása az optimumkeresésben.
GOLDBERG szerint „a genetikus algoritmus egy olyan keresı algoritmus, amelynek alapja a
természetes szelekció, és a természetes géntechnológiák, eredménye pedig egy olyan hatékony
módszer, amely az emberi keresési stratégia újító hajlamait tartalmazza. A genetikus
algoritmusokat megalapozó hasonlat a természetes evolúció hasonlata. Az evolúció során az
egyes fajok feladata az, hogy minél jobban alkalmazkodjanak egy bonyolult, ráadásul állandóan
változó környezethez. A tapasztalat, melyet az egyes fajok az alkalmazkodás során szereznek,
beépülnek a kromoszómákba, és azok tovább öröklıdnek” ([MO15.]). Napjainkig számos
összefoglaló, rendszerzı mő (így HOPGOOD [MO19.], KÓCZY, HORVÁTH, GYİRI, ÁLMOS
[MO24.], MAN, TANG, KWONG [MO30.], ZILOUCHIAN, JAMSHIDI [MO47.]) jelent meg, amelyek
különféle megközelítésben tárgyalják a genetikus algoritmusok elméletével, valamint gyakorlati
implementációjával kapcsolatos kérdéseket. A genetikus algoritmusok gyakorlati alkalmazóinak
száma egyre növekszik, ezért egyre több alkalmazás-specifikus továbbfejlesztett, javított, az
algoritmus hátrányos tulajdonságait kiküszöbölı, elméleti hátterét korszerősítı megoldást
publikáltak (pl. AHN, RAMAKRISHNA [MO2.], WIESE, GOODWIN [MO45.]). Az alkalmazások egy
igen jelentıs része a szabályozástechnika témaköréhez kapcsolódik (pl. KARR [MO22.],
SRIVASTAVA [MO42.]), de olyan speciális területek is elıfordulnak, mint pl. a játékelmélet
(BODIS [MO6.]). Kutatásaim során a genetikus algoritmusok mőködésének megértése és az
általam vizsgált szakterületre való implementációja tekintetében rendkívül hasznosak voltak az
elıbb felsoroltakon kívül az [MO5.], [MO9.], [MO14.], [MO16.], [MO18.], [MO31.], [MO34.],
[MO43.] publikációk. A szimulációs technikák és az optimumkeresési módszerek
összekapcsolásának fontossága elsısorban olyan problémák esetében jelentkezik, amelyeknél a
célfüggvény egzakt formában (zárt alakban) történı meghatározása és felírása nem, vagy csak
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rendkívül nehezen valósítható meg. Ezzel a témakörrel a szimulációval támogatott
optimumkeresés területe foglalkozik, amely egy újabb kutatási iránynak számít az ebben a
fejezetben bemutatott szakterületen (OLAFSSON, KIM [MO35.]). Ezt a technikát az általam
vizsgált problémák esetén is célszerő alkalmazni, hiszen a sok befolyásoló tényezıs,
sztochasztikus készletezési és rendelésütemezési problémák egyértelmően ebbe a körbe
sorolhatók.

3.

AZ ADAPTÍV, DINAMIKUS KÉSZLETSZABÁLYOZÁS

3.1 A készletezési rendszerek és folyamatok optimálásának kérdései
A vállalati készletezési folyamatok tervezésének gyakorlatában legtöbbször jelentkezı
alapkérdések minden esetben a „mikor rendeljünk” és a „mennyit rendeljünk” típusú kérdések.
Csupán erre a két kérdésre kell a készletgazdálkodónak napi szinten tudni válaszolni ahhoz, hogy
az ellátási termelési, vagy elosztási folyamat, amelynek az anyagellátásáért felelıs zavartalanul
és gazdaságosan mőködhessen. Az elıbbi mondatban alkalmazott „zavartalan” és „gazdaságos”
szó a készlettervezés szempontjából egymásnak sokszor ellentmondó fogalmak, hiszen a
folyamat mőködésének zavartalansága általában a készletek növelésének igényét, a folyamat
gazdaságossága pedig a készletek csökkentésének igényét vonja maga után ([KM17.]). A fenti
két szempont a készletezési rendszerek és folyamatok vizsgálatakor célszerően együttesen
kezelendı. A készletezési rendszerekben zajló folyamatokat a döntéshozók (készletgazdálkodók)
által meghozott döntések irányítják. Ezek két nagy csoportja a stratégiai és az operatív
(tételszintő) döntések lehetnek ([KM70.], [KM71.]). A kutatások egyértelmően alátámasztják,
hogy a vállalati készletezési gyakorlatban az egyik legkomolyabb probléma, hogy e két szint
között gyakorlatilag sok esetben nincsen meg a „híd”, vagyis a távlati célok sok esetben úgy
születnek, hogy a stratégiai döntéshozók nem elemzik kellıképpen azok megvalósíthatóságát,
vagyis ennek megfelelıen az operatív szinten a távlati célokat nem követi konkrét, jól definiált
intézkedési terv, amellyel a stratégia megvalósítható. Ennek a hiányosságnak a valószínősíthetı
oka minden bizonnyal az olyan típusú támogató döntési modellek gyakorlati alkalmazásának
hiánya, amelyek lehetıvé teszik a stratégiai szint számára a megbízható folyamatelemzést és
hatásanalitikát ([KM11.], [KM50.], [KM69.], [BK1.], [BK5.]). További probléma, hogy sok
esetben sajnos nemcsak a stratégiai szintő, hanem az operatív szintő döntési modellek is
hiányoznak, amelyek segítségével a napi szintő operatív döntéseket támogatni lehet. E két
probléma tehát szorosan összefügg, hiszen ezek nélkül a hatékonyan mőködı döntési modellek
nélkül a gyakorlatban tervezhetetlenné válnak a készletezési rendszerekben zajló folyamatok. A
kutatási tapasztalataim tehát azt mutatják, hogy vélhetıen akkor lehet optimális eredményeket
elérni a készletezési rendszerekben, ha a készletezési rendszert mőködtetı szabályozó
rendszerben jól definiált, folyamat-specifikus döntési modell(ek) van(nak) integrálva.
A döntéstámogatás során kezelni kell azt a problémát is, hogy a raktári árukészlet egy sokaság,
amelyben az egyes cikkelemek között különbözı logikai kapcsolatok is lehetnek, vagyis
bizonyos cikkelemeket nem célszerő az optimumkeresés során egymástól függetlenül kezelni
([KM51.], [KM62.], [KM69.]). Ilyenek lehetnek például a termelési folyamatokat kiszolgáló
készletezési rendszerekben jelentkezı problémák, ahol egy adott gyártmányhoz szükséges
különféle alapanyagokra, félkész termékekre vonatkozó keresleti folyamatok tulajdonságai
függnek az adott gyártmányra vonatkozó keresleti folyamat tulajdonságaitól. A kapcsolatot az

-14-

ún. BOM10 lista írja le. De hasonló jellegő probléma merülhet fel egy kereskedelmi folyamat
esetében akkor, ha például egy adott beszállítótól beszerzett cikkelemeket valamilyen oknál
fogva nem lehet egymástól függetlenül kezelni, mert a logisztikai bonusz rendszer egy adott
cikkcsoporthoz kötött. Az együtt kezelendı cikkelemeket és az optimalizálásnál figyelembe
veendı szempontokat általában a beszállítói szerzıdésekben elıre meghatározzák.
A tárolandó árucikkek készletezési folyamatainak optimálását a szakirodalmakban megtalálható
különbözı elvek szerint többféle megközelítésben végezhetjük ([KM16.], [KM51.], [KM70.]).
Az optimum számítás célja általában az, hogy minél pontosabban határozzuk meg egy adott
vizsgálati idıszak optimális aggregált készletszükségletét. Amíg a vállalati információs
rendszerek nem tettek lehetıvé folyamatos, napi szintő, pontos és naprakész adathozzáférést,
valamint ellenırzést, addig sok esetben megfigyelhetı volt a különféle (pl. cikkcsoportonkénti)
aggregátumokkal történı közelítı készletszámítás. Sajnos azonban a kutatásaim alapján
elmondható, hogy ez a fajta gondolkodásmód még mind a mai napig nem idegen a már
viszonylag fejlett információs rendszerrel rendelkezı vállalatoktól sem, nem is beszélve kevésbé
fejlett vállalatokról. Ez addig nem is jelenthet komolyabb problémát, amíg ezeket a számításokat
stratégiai döntésekhez, vagy „sarokszámként” különbözı ellenırzésekhez használják fel (feltéve,
hogy az eredmények stratégiai döntési modellek által szolgáltatott kimenetek). Azonban amikor
ezek a számítások még sok esetben a megfelelı informatikai támogatottságú rendszerekben is
komoly beavatkozási intézkedések alapjául szolgálnak, akkor bizony már érdemes elgondolkozni
azon, hogy nem okoz-e ez a fajta elhanyagolás, összevonás olyan mértékő hibákat, amelynek
következtében a készletezési rendszer hatékonysága jelentısen romolhat. Különösképpen érthetı
ez a probléma akkor, ha arra gondolunk, hogy a készletezési rendszer hatékonyságára igen nagy
hatást gyakorol az is, hogy az ilyen módon optimált aggregált készlet összetétele mennyire
optimális, vagyis megfelelı cikkelemekbıl, a megfelelı idıpontban, a megfelelı mennyiségeket
tároltuk-e be. Az ilyen jellegő modellek ezekre a kérdésekre általában nem adnak választ, de
nem is feladatuk, hiszen nem erre találták ki ezeket az algoritmusokat.
Egyértelmő tehát, hogy megfelelı informatikai támogatottságot feltételezve a készletezési
rendszer optimálásakor az operatív szabályozó rendszer szempontjából a megfelelı
eredményeket akkor kaphatjuk, ha a készletezési folyamatok vizsgálatát a raktári rendszerben
tárolt árucikkek esetében külön-külön, vagyis cikkelemenként végezzük. További vizsgálatok
során tehát joggal feltételezhetjük azt, hogy egy adott idıpontban a készletezési folyamatok fenti
szempontok szerinti cikkelemenkénti optimálása a teljes készletezési rendszer optimumát
szolgáltatja, figyelembe véve az elızıekben leírt azon szempontokat, amelyek leírják az egyes
cikkelemek közötti egyértelmő függıségi viszonyokat. Ez az ún. termékszintő
készletoptimalizálás alapja ([KM16.]), és a törekvés az, hogy ha az információs rendszer erre
lehetıséget nyújt, akkor egy operatív szintő, készletszabályozó rendszerbe integrálandó döntési
modell esetében ebben a szemléletmódban járjunk el.
Hatékonyan mőködtethetı folyamat-specifikus döntési modellek létrehozásának alapfeltétele,
hogy a készletezési rendszerek és folyamatok zavartalan mőködése és gazdaságossága minden
vizsgált esetben konkrét számszerősíthetı és/vagy nem feltétlen számszerősíthetı, de valamilyen
módszerrel számszerősíthetıvé tehetı célokban kell megtestesüljön, továbbá azonosítani kell
azokat a befolyásoló tényezıket, amelyektıl ezeknek a céloknak az egyértelmő függését
bizonyítani lehet. A befolyásoló tényezık egyik részhalmaza a beavatkozó tényezık csoportja,
amelyeken keresztül a készletezési rendszerek és folyamatok irányíthatók. A kutatások
egyértelmően bebizonyították, hogy ezek célszerő megválasztása szintén kulcskérdés, de sok
10

Bills Of Materials = anyagszükségleti lista, darabjegyzék, tételjegyzék
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esetben ezek a tényezık a befolyásoló tényezık egyéb csoportjaihoz hasonlóan a vizsgált
készletezési rendszerben mőködı folyamatok specialitásaiból adódóan kötöttek, vagyis általában
nem szabadon választhatók. A befolyásoló tényezık másik nagy részhalmaza a korlátozó
feltételek csoportja, amelyeket tovább kell bontani ún. lágy és kemény korlátozó feltételekre. A
lágy korlátozó feltételek a célok szempontjából olyan befolyásoló tényezık, amelyek a
döntéshozó által valamilyen elıre meghatározott határokon belül módosíthatók Ezzel szemben a
kemény korlátozó feltételek minden esetben kötöttek, a döntéshozó által nem módosíthatók.
3.1.1

A készletezésben alkalmazható korszerő döntési modellek fontosabb ismérvei

Az elızıek alapján a korszerően felépített döntési modellek feladata tehát az, hogy a
készletszabályozó rendszerekbe integrált módon, a fent felsorolt bemeneti tényezık
felhasználásával bármely idıpillanatban nyújtsanak hatékony segítséget a készletezési
rendszerek és folyamatok mőködtetése során keletkezı stratégiai és operatív döntések
meghozatalában azáltal, hogy lehetıvé teszik az elıre megadott szempontok szerinti
optimumkeresést.
Mit kell tartalmaznia egy „jól definiált”, „folyamat-specifikus”, „korszerő”, „készletszabályozó
rendszerekbe integrálható” a készletezési rendszerek és folyamatok optimálásában hatékonyan
alkalmazható döntési modellnek?
A készletezésben alkalmazott döntési modelleknek hagyományos értelembe véve CSATH
[KM22.] szerint három fı „alkotóelemét” különböztethetjük meg:
1.)

A döntési változók rendszere: a készletgazdálkodási modellek olyan tényezıi, amelyek
beállítási értékei a modellezett készletezési rendszer mőködésének hatékonyságát
meghatározzák. Ezeket a tulajdonképpeni szabályozó paramétereket a fentebb definiált
beavatkozó tényezık közül, a mindenkori gyakorlati szempontokat figyelembe véve kell
kiválasztani.

2.)

A feltételrendszer: azokat a rendszer mőködését befolyásoló tényezıket, adottságokat írja
le, amelyek között a készletgazdálkodás folyamata zajlik. Vagyis a feltételrendszer a
fentebb definiált korlátozó feltételek pontosan feltárt halmaza, amelyek segítségével a
megoldások lehetséges halmazát lehet megadott keretek közé szorítani.

3.)

A célfüggvény-rendszer: korrekt módon megfogalmazott formában, a döntési változók
felhasználásával reprezentálnak olyan keresési „felületeteket”, amelyek vizsgálatával
lehetıség nyílik a készletezési rendszer állapotváltozóinak vizsgálatára, az elérni kívánt
optimális (minimalizált, vagy maximalizált) állapot megkeresésére.11

Kutatási tapasztalataim alapján az elıbb felsorolt három alkotóelemet – a fenti szempontokat
figyelembe véve – további két lényeges alkotóelemmel célszerő kibıvíteni.
4.)

A folyamatmodell: amely a vizsgált, optimálni kívánt készletezési rendszerben zajló
folyamatok vizsgálat szempontjából célszerően felépített matematikai-logikai modellje,
amelyen tetszıleges számú kísérletet lehet végezni abból a célból, hogy lehetıség nyíljon

11

A készletgazdálkodási modellek a célfüggvények tartalma szerint leggyakrabban költségminimalizáló jellegőek,
és/vagy megbízhatósági típusúak lehetnek.
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megvizsgálni a különbözı befolyásoló paraméterek változtatásának a készletezési rendszer
mőködésére, valamint a célfüggvényekre gyakorolt hatását.
5.)

Az optimum-keresı algoritmus: ide sorolhatók azok a klasszikus szélsıérték keresı
eljárások, szimulációs, valamint egyéb korszerő (pl. genetikus) módszerek által támogatott
eljárások is, amelyek segítségével az optimális megoldást, vagy megoldásokat meg lehet
keresni. Kutatási tapasztalataim szerint sokszor a célfüggvény felírása nem egyszerő
feladat, ezért kell olyan szélsıérték keresési módszereket alkalmazni, amelyek mindezektıl
a körülményektıl függetlenül alkalmasak egy ún. irányított iteratív keresési módszert
alkalmazva az optimum pont(ok) „felkutatására”.

Amikor tehát a gyakorlatban a készletezési rendszerek és folyamatok optimálásról beszélünk,
akkor az esetek döntı többségében egy adott idıszakra vonatkoztatott – a készletezéssel
kapcsolatban felmerülı – összes költség minimumát szeretnénk elérni, és/vagy egy adott
idıszakra vonatkozóan a hiány valószínőségét szeretnénk minimalizálni, vagy másként
megfogalmazva: a rendszerbe belépı igények kielégítésének valószínőségét kívánjuk egy adott,
elıre definiált értékre beállítani ([KM62.]). Ezeknek a célkitőzéséknek a megvalósítása
elméletileg úgy lehetséges, ha a fent definiált különbözı beavatkozó paraméterek segítségével
úgy szabályozzuk a készletezési folyamatokat, hogy a célfüggvények formájában megtestesülı
elıbb említett költség és megbízhatósági paraméterek a kívánt irányba mozduljanak el. Egy-egy
konkrét esetben ezeknek a szabályozó paramétereknek a száma változó lehet, továbbá mindenkor
az adott készletszabályozási feladat jellege dönti el azt, hogy hány paraméterre van ténylegesen
szükség (illetve hány paraméter alkalmazására van egyáltalán lehetıség) az adott probléma
optimálásában. A tapasztalataim alapján összegezve tehát a készletezési folyamatok
optimálásakor az alapvetı feladatok a következık:
a.) a meghatározó szabályozó paraméterek megválasztása érzékenységanalízissel,
b.) a probélmaspecifikus döntési modell felépítése,
c.) az optimális beállítási értékek döntési modellben specifikált eljárás segítségével
történı meghatározása,
d.) a valós készletezési rendszer mőködtetése a döntési modellben meghatározott
szabályozó algoritmus alapján,
e.) annak vizsgálata, hogy tényleg a kívánt hatást értük-e el a valós folyamat ilyen
jellegő szabályozásával, valamint
f.) a következtetések levonása, visszacsatolás, esetleges módosítások a döntési
modellben.
3.1.2

A változékonyság hatása a folyamatok optimálására

A készletezési rendszerek és folyamatok optimálásakor további lényeges figyelembe veendı
tényezı, hogy a készletezési rendszert gerjesztı, a stratégiai és az operatív döntéseket alapvetıen
befolyásoló folyamatok meghatározó tulajdonságai az idı elırehaladásával változhatnak, vagyis
az optimumkeresés során nem hagyható figyelmen kívül ezek dinamikus jellege sem. Ezt a
változékonyságot a készletezési rendszerek esetében két szempontból érdemes vizsgálni:
a.) a készletutánpótlási folyamatok, valamint
b.) a keresleti folyamatok szempontjából.
A készletutánpótlási folyamatok tekintetében egyértelmően elmondható, hogy a beszállítókkal
való kapcsolatrendszert leíró idıbeli, mennyiségi és értékben kifejezhetı (korlátozó feltételként
jelentkezı) paraméterek játszanak meghatározó szerepet mind a stratégiai, mind az operatív
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szintő beavatkozási intézkedésekben. Ezekrıl elmondható, hogy az esetek túlnyomó részében a
szerzıdések eléggé jól specifikálják a legfontosabb paramétereket, továbbá ezeknek a
változékonysága viszonylag jól kézben tartható, mivel a változásokra általában idıben fel lehet
készülni, és kevés az olyan jellegő paraméter, amely a szerzıdésektıl független, teljesen
véletlenszerő befolyásoló tényezı.
A keresleti folyamatok változékonyságával kapcsolatban már sokkal több probléma adódik. Bár
ebben az esetben is deklarálható a vevıkkel (ellátást igénylıkkel) való kapcsolatrendszert leíró
idıbeli, mennyiségi és értékben kifejezhetı paraméterek meghatározó szerepe, de a készletezési
rendszer által kiszolgált igényfolyamatok a korlátozó feltételek ellenére kevésbé kiszámíthatók,
mivel több (a keretszerzıdésektıl független, sok esetben nem szabályozható) véletlenszerő
befolyásoló tényezınek van meghatározó szerepe a döntésekben. Egyszerő példa erre a
készletezési rendszert mőködtetı igények idıbeli és mennyiségi tulajdonságainak
változékonysága, ami tulajdonképpen a már fentebb is említett kiszolgált piaci instabilitás
alapvetı jellemzıje, és kihat minden egyéb, a készletezési rendszerben zajló folyamat
mőködésére.
A készletezési rendszerek és folyamatok mőködtetésében alapvetı szerepük van a
megrendeléseknek, ezáltal a megrendelés-kezelési folyamatok ([IR26.]) hatékonyságának. Ennek
oka, hogy a folyamatok változékonyságának bizonyos jellemzı tulajdonságai egyértelmően
azokon a megrendeléseken keresztül érzékelhetık, amelyeken keresztül az értékalkotási láncban
közremőködı cégek, vállalatok összekapcsolódnak, hiszen a különbözı külsı megrendelések
belsı megrendeléseket generálnak, és mőködésbe hoznak bizonyos kiszolgálási folyamatokat,
amelyekben a készletezési rendszereknek is meghatározó szerepük van. A készletezési
rendszerek alapvetı feladata tehát az elıbb leírt változékonyság mihamarabbi észlelése, valamint
az ehhez való megfelelı mértékő igazodás, vagyis a rendszer alkalmazkodási képességének
(másképpen kifejezve adaptivitásának) biztosítása.
A változékonyság hatékony kezelésében rendkívül fontos szerepe van az értékalkotási lánc
szemléletmódnak is, mivel a végsı fogyasztók igényeiben jelentkezı idıbeli és mennyiségi
változások terjedése a résztvevık között a láncon belül speciális tulajdonságokkal bír. Nagyon
egyszerő példa erre a specialitásra az ún. ostorcsapás (bullwhip)-effektus, amely egyértelmően
rámutat arra a kedvezıtlen tulajdonságra, hogy az értékalkotási láncon belül, a lánc különbözı
pontjain jelentkezı igények a végfelhasználók igényeibıl kiindulva hogyan növekednek meg a
láncban visszafelé haladva ostorcsapás-szerően, és a legtöbbször feleslegesen diszponált
mennyiségek milyen plusz költségeket eredményeznek, továbbá hogyan terhelik a sokszor
amúgy is szőkre szabott raktári kapacitásokat ([KM14.], [KM15.], [KM63.], [KM64.]).
Véleményem szerint a megoldás egy globális, értékalkotási lánc alapú optimumkeresés lehet,
amelynek kulcsa a rendszer-szintő információk megléte, vagyis egy – a teljes értékalkotási láncra
kiterjedı – globális információs hálózat kiépítése. Kutatásaim igazolták, hogy valóban megoldás
lehet egy ilyen irányú fejlesztési koncepció, azonban vannak bizonyos alapvetı problémák,
amelyek gátolják a fejlesztéseket:
1.)

A jelenlegi (sajnos sok esetben általánosan is érvényes) szemléletmód, miszerint a láncon
belül az „erısebb” irányít, és domináns minden rendszerszintő döntés meghozatalában
egyértelmően kimondható, hogy nem támogatja az elıbb ismertetett elvő optimumkeresést,
mivel a rendszerszintő döntéseket sok esetben csupán vállalati szintő és nem értékalkotási
lánc szintő optimumkeresési szempontok alapján hozzák meg, kizárva ezzel a „gyengébb”
közremőködıket bizonyos alapvetı döntések meghozatalából.
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2.)

3.)

A döntések meghozatalában nem elégséges, csak szükséges feltétel a rendszerszintő
információ megléte. Megfelelı döntések meghozatalához szükségesek az értékalkotási lánc
szintő optimalizáló döntési modellek is, amelyek felhasználják azokat a rendszerszintő
információkat, amelyek az elıbb leírt globális információs hálózatban minden kétséget
kizáróan és teljeskörően megtalálhatók. Ezek használata általában a gyakorlatban sajnos
nem jellemzı.
Az értékalkotási láncokban közremőködı vállalatok belsı készletezési rendszereiben az
egyel alacsonyabb szintő optimumkeresési kérdések sem egyértelmően megoldottak. A
tapasztalatok azt mutatják, hogy ezek megnyugtató, megbízható kezelése hiányában
azonban nem célszerő magasabb szintő optimálásban gondolkozni.

A változékonyságból adódóan egyértelmő, hogy a készletezési rendszerben zajló folyamatok
szabályozására alkalmazott paraméterek aktuális értékeit is dinamikusan kell meghatározni,
vagyis egy olyan vállalati szintő adaptív készletszabályozó rendszert kell felépíteni, amely a
gerjesztı folyamatok változásaihoz igazodva határozza meg a szabályozó paraméterek – adott
idıpontban – optimális értékét. Ezeket az adaptív készletszabályozó rendszereket úgy célszerő
felépíteni, hogy megoldható legyen az értékalkotás lánc szintő rendszerintegráció, vagyis egy
olyan kapcsolódási felületet kell definiálni, amelyen keresztül a vállalati készletszabályozó
rendszerek egymáshoz való csatlakozását, így a magasabb (értékalkotási lánc) szintő
optimumkeresés lehetıségét is biztosítani lehet. Ez a gondolkodásmód megalapozhat egy
késıbbi globális szemlélető készletoptimálást, azonban az érdekek értékalkotási lánc szintő
harmonizációja nélkül (lásd elızı felsorolás (1.) pontja) egy ilyen globális rendszer
hatékonysága is komolyan megkérdıjelezhetı.
3.1.3

Összefoglaló megállapítások

A készletezési rendszerek és folyamatok fent leírt specialitásaiból adódóan belátható, hogy csak
olyan szabályozó rendszerek képesek megfelelni a mai kor elvárásainak, amelyek korszerő
döntési modellekkel támogatják az optimumkeresési folyamatot, figyelembe veszik az
áruválaszték adottságait, továbbá kellı dinamikával, adaptív módon tudják kezelni a gerjesztı
folyamatok változékonyságából adódó problémákat. Kutatásaim alapján megállapítottam, hogy
az elıbb ismertetett kritériumokkal kapcsolatban alapvetıen a következı kérdésekre kell választ
adni a készletezési rendszerek és folyamatok optimálásakor:
1.)

2.)
3.)
4.)

5.)
6.)

Milyen jellegő, és hány darab szabályozó paraméterre van szükség ahhoz, hogy a folyamat
a fent leírt szempontok szerint optimálható legyen, továbbá hogyan célszerő felhasználni
ezeket a paramétereket a készletezési stratégia kialakításához?
Milyen bemeneti adatokra van szükség az elıbb definiált szabályozó paraméterek
kiszámításához?
Hogyan definiálhatók az elérni kívánt célok, és ezek milyen célfüggvények segítségével
írhatók le?
Milyen mőködési modellben vizsgálható megbízhatóan az optimálni kívánt készletezési
rendszer mőködése, állapotai, különbözı beavatkozási intézkedésekre, továbbá gerjesztı
folyamatokra adott válasza?
Milyen módszerek segítségével határozható meg kellı dinamikával a szabályozó
paraméterek optimális beállítási értéke a kívánt eredmények elérése érdekében?
Milyen idıközönként célszerő a szabályozó paraméterek aktuális beállítási értékeit
felülvizsgálni a rendszer folyamatos adaptivitásának biztosítása érdekében?
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3.1.3.1 A szabályozó (beavatkozó) paraméterek kérdése
A készletezés elméletben általánosan elfogadott módszer, a raktári megrendelések megfelelı
ütemezésén keresztül történı készletszabályozás. Tapasztalataim szerint ettıl az elvtıl
lényegesen eltérni nem célszerő, de nem is igazán lehetséges, mivel a készletvolumenekre
közvetlenül nem, csak közvetetten – a rendelések idıpontjának („mikor”) és mennyiségének
(„mennyit”) meghatározásán keresztül – lehet a döntéshozóknak hatása. Ebbıl következik, hogy
a szabályozó paraméterek megválasztásakor is figyelembe kell venni ezt az adottságot, és olyan
mennyiségi és/vagy idıbeli paramétereket célszerő kiválasztani, amelyekkel a rendelésütemezés
stratégiája kialakítható. Tulajdonképpen így alakultak ki a különbözı kétparaméteres klasszikus
késztelezési stratégiák ([t;q], [t;S], [s;q], [s;S]) is ([KM16.], [KM69.], [KM71.]), amelyeknek
napjainkig több kombinált változatát alakították ki (pl. [t;s;S] stratégia). A gyakorlatban azonban
sok esetben megfigyelhetı az ezektıl a klasszikus stratégiák által felállított szabályoktól való
rugalmas eltérés, amelynek valószínősíthetı oka pontosan egy olyan alkalmazkodási folyamat,
amely a megváltozott körülményekhez való igazodás miatti kényszerbıl fakad. Kutatásaim során
többször tapasztaltam, hogy a beavatkozó paraméterek meghatározásánál több vállalat esetében
felmerült az a probléma, miszerint azért nem volt megoldható egyik klasszikus, vagy kombinált
készletezési stratégia alkalmazása sem, mert a beszállítókkal kötött szerzıdések úgy
specifikálták a rendelésütemezési folyamatot, hogy nem volt a döntéshozónak mozgástere a
rendelések kvázi tetszıleges elvő, optimált ütemezésében (pl. kitüntetett napokon történı
rendelésfeladást fogadott csak el a beszállító). Ezekben az esetekben rugalmasan el kell térni a
„tankönyvi” elvektıl, és egyedi algoritmusokat célszerő létrehozni. Elméletileg igaz lehet, hogy
minél több szabályozó paramétert választunk egy adott készletezési probléma optimalizálásához,
annál pontosabban megközelíthetı a kívánt optimális állapot, viszont nem szabad elfelejteni azt
sem, hogy a paraméterek számának növelésével a probléma is egyre nehezebben kezelhetı (pl.
számításigény, matematikai kezelhetıség, gyakorlati alkalmazhatóság). Fentiek miatt alapvetı
cél tehát érzékenységanalízis alkalmazásával egy olyan optimális paraméterrendszer
megválasztása, amely az adott készletezési probléma peremfeltételeihez a lehetı legjobban
illeszkedik, továbbá definiálható a választott paraméterek által a rendelésütemezési folyamat.
3.1.3.2 A szükséges bemeneti adatok
Az idáig ismertetett elvek alapján történı készletszabályozás szükséges feltétele a megfelelı
mennyiségő és minıségő adatok folyamatos, valamint elektronikus formában történı
rendelkezésre állása, amely a tapasztalataim alapján kizárólag valamely ERP alkalmazásával
valósítható meg. A szükséges bemeneti adatok egy része a gerjesztı folyamatok jellemzıit leíró
tényadatok formájában adottak, másik része pedig valamiféle (a késıbbiekben bemutatásra
kerülı) az alkalmazott modellezési és optimumkeresı eljárástól függı beállítási paraméterek
csoportja lesz. Ezekkel az adatokkal számos adatkezelési mőveletet kell végrehajtani, amelyek
segítségével megoldható a különbözı modellezési és optimumkeresı eljárások adatigényének
folyamatos és hatékony biztosítása.
3.1.3.3 Az elérni kívánt célok, célfüggvények
Sok esetben tapasztalható a gyakorlatban, hogy a készletezési rendszerek által elérni kívánt célok
szóbeli megfogalmazása nem túl egyszerő feladat. Különösképpen igaz ez akkor, amikor a
szóbeli megfogalmazást matematikailag is kezelhetı formában kell elıállítani. A szempont
rendszerben megtestesülı célok sokszor olyan összetettek is lehetnek, hogy matematikailag nem
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lehet egyetlen célfüggvényben kifejezni a célokat, hanem több célfüggvény alkalmazása a
célravezetı. Az ilyen jellegő feladatokat multikritériumos problémáknak nevezi a szakirodalom
([MO4.], [MO9.], [MO11.], [MO19.], [MO47.]). A készletezési rendszerek és folyamatok
optimálásában jelentkezı multikritériumos problémák esetében három megközelítésnek lehet
általában létjogosultsága.
Az egyik az, amikor a célfüggvények kvázi egyenlı súllyal szerepelnek az optimum számítási
feladatban, vagyis a cél az összes célfüggvény szerinti egyidejő optimalitás elérése, figyelembe
véve azt, hogy mindegyik célfüggvényben kifejezett szempontrendszer szerinti optimum
ugyanolyan fontos.
A második, amikor a célfüggvények nem egyenlı súllyal szerepelnek az optimum számítási
feladatban, vagyis valamely szempontrendszer szerinti optimalitás elérése fontosabb a másiknál,
de továbbra is az egyidejő optimalitás elérése a cél.
A harmadik, mikor a célfüggvények között valamiféle prioritási sorrend is van, és a prioritási
sorrendben magasabb szinten lévı célfüggvény szerinti optimálás a fontosabb, továbbá a
magasabb szinten lévı optimálási folyamat eredmény kimenete a következı szinten lévı
célfüggvény szerinti optimálás bemenete lesz.

Tapasztalataim azt igazolták, hogy a gyakorlatban jelentkezı készletezési problémák nagy
többsége csak az elıbb bemutatott módon kezelhetı, mivel általában olyan összetett, sok
befolyásoló tényezıs problémákkal áll szemben a döntéshozó, amelyeket egy célfüggvényben
gyakorlatilag lehetetlen leképezni. Az ilyen jellegő multikritériumos problémák megoldása
rendkívül összetett feladat, amelyben komoly nehézségeket jelent az optimális megoldás
megtalálása (az optimum számítási módszer megválasztása, hosszú, sokszor kivárhatatlan
számítási idı stb.). A feladat általában a készletezési rendszerben zajló folyamatok, valamint a
befolyásoló tényezık részletes feltérképezésével kezdıdik, majd ezeknek a tapasztalatoknak a
rendszerezése után a célok szóbeli megfogalmazásában folytatódik, végül (amennyiben erre
lehetıség nyílik) a matematikai realizálásában végzıdik. Természetes törekvés a minél
egyszerőbben kezelhetı, könnyen formalizálható függvények alkalmazása, azonban sok esetben
már a formalizálás is nehézségekbe ütközik, ezért a célfüggvények felírása helyett csak a
rendszer állapotváltozói értékeinek optimalizálási jóságát lehet a késıbbiekben meghatározni.
3.1.3.4 A mőködési modell kérdése
Kulcsfontosságú az olyan modellezési technika alkalmazása a készletezési problémák
vizsgálatában, amelynek segítségével a modellezés adta lehetıségek kihasználásával a modellen
sok kísérletet el lehet végezni. A modelleken végzett kísérleteket – a számítástechnika
eredményeit felhasználva – szimulációs technikák segítségével célszerő végrehajtani. Ezáltal
lehetıség nyílik a készletezési rendszer különbözı állapotainak vizsgálatára, valamint az ezekre
az állapotokra jellemzı célfüggvény értékek vizsgálatára is. A szimuláció szerepe tehát
különösen fontos, hiszen az elızı pontban bemutatott célfüggvények bizonyos bemeneti
paraméterei általában csak szimuláció útján határozhatók meg. A helyes mőködést produkáló
modell felállításában szintén kulcsfontosságú szerepe van a készletezési rendszerben zajló
folyamatok pontos megismerésének, valamit az ok-okozati összefüggések pontos feltárásának.
Az ok-okozati összefüggések feltárása után, a modell logikai és matematikai összefüggéseit
célszerő definiálni, majd következhet a modell validálása és verifikálása. A készletezési
rendszereket gerjesztı folyamatok (így pl. a keresleti folyamatok is) általában sztochasztikus
tulajdonságúak. A modellezés során ezért ügyelni kell a folyamatok sztochasztikus jellegének
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megfelelı modellezési technika kiválasztására és gyakorlati alkalmazására, hiszen a készletezési
rendszer valós mőködését, és reakcióit csak egy olyan modellben lehet megbízhatóan vizsgálni,
amely jó közelítéssel ténylegesen a valós folyamatot modellezi.
3.1.3.5 Eljárások a paraméterek optimális beállítási értékének meghatározásában
A szabályozó paraméterek optimális beállítási értékeinek meghatározása egy ún. szélsıérték
keresési feladat, hiszen a paraméterek beállítási értékét akkor nevezzük optimálisnak, ha a
rendszer a kívánt célok szerinti mőködést eredményezi, vagyis a készletezési rendszer
optimálásában alkalmazott döntési modell célfüggvény-rendszere szerinti optimum állapotban
üzemel a készletezési rendszer. Ez az esetek döntı többségében a célfüggvények szempontjából
minimalizálási, néha maximalizálási feladatot jelenthet. A szélsıérték keresési eljárásoknak
napjainkig számos módszerét publikálták és alkalmazták különbözı gyakorlati problémák
megoldásában. Ezeknek az eljárásoknak a rendszerzését, gyakorlati alkalmazhatóságának
vizsgálatát DERHÁN [MO12.], DE SCHRIJVER [MO10.] és KRUG [MO25.] közli. Azt, hogy a
készletezési folyamatok és rendszerek optimálásában mely eljárások alkalmazhatók hatékonyan,
a tapasztalataim szerint alapvetıen a következı fontosabb tényezık befolyásolják:
a.) az alkalmazott döntési modell célfüggvény-rendszerében definiált célfüggvények
tulajdonságai,
b.) az eljárások érzékenysége a célfüggvények tulajdonságaival szemben,
c.) az eljárások algoritmusának bonyolultsága és számításigénye,
d.) az eljárások automatizálhatósága,
e.) az eljárások megbízhatósága az optimum pont(ok) felkutatásával kapcsolatban és
f.) az optimum számítás idıigénye, amelynek legnagyobb részét (szimulációval
támogatott optimum számítás esetén) a rendszermodell szimulációs futtatási
idıszükséglete teszi ki.
Egy lehetséges megoldás a genetikus algoritmusokon alapuló szélsıérték keresés alkalmazása.
Az általam felépített készletszabályozó rendszerben a szabályozó paraméterek optimális
beállítási értékeinek meghatározásánál ezt a technikát alkalmaztam.
3.1.3.6 A felülvizsgálati idıköz kérdése
Megállapítható, hogy a logisztikai rendszerek, így a készletezési rendszerek és folyamatok
tekintetében is fokozottan érvényesül az a tendencia, hogy egyre kevesebb a folyamatok
optimalizálására fordítható idı. Ennek okai a tapasztalataim alapján a humán erıforrás
kapacitások szőkre szabottságából adódóan a produktív idıalap egyre nagyobb leterheltségében,
sok esetben a számítástechnikai kapacitások alultervezettségében, továbbá a készletezési
rendszert gerjesztı folyamatok felgyorsulásában kereshetı. Ezek miatt a gyakorlatban egyre
többször megfigyelhetı, hogy a döntéshozók jobb esetben a rendszerek és folyamatok
optimálását igyekeznek általában a munkarend szerinti kiesı idıkben (pl. éjszaka), lehetıség
szerint automatizált módon végrehajtatni, vagy rosszabb esetben elhanyagolják az
optimumkereséssel kapcsolatos feladatokat, és sokszor csak hosszú idı elteltével ébrednek rá az
optimálás hiányából fakadó mőködési elégtelenségekre, továbbá az okozott károkra.
A készletezési rendszereket gerjesztı folyamatok változékonyságából adódóan a szabályozó
rendszer adaptív képességét csak úgy lehet hatékonyan fenntartani, ha a szabályozó paraméterek
optimális beállítási értékeinek meghatározását a gerjesztı folyamatokban végbemenı
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változásokhoz igazodva végezzük el. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ha észlelhetı, vagy
sejthetı hogy változnak, vagy változni fognak a gerjesztı folyamatok alaptulajdonságai, akkor a
paramétereket újra kell kalkulálni. Ehhez folyamatos információkra van szükség a gerjesztı
folyamatokkal, valamint az azokat befolyásoló tényezıkkel kapcsolatban (pl. ilyen jellegő kérdés
lehet a kereslet változása, valamint a kereslet változását befolyásoló tényezık is). Erre a
problémára az egyik jól bevált megoldás a gerjesztı folyamatok bizonyos elıre meghatározott
jellemzıinek „folyamatos mintavételezése”, az adatok meghatározott szempontok szerinti
statisztikai vizsgálata, valamit az ezek alapján meghozott döntésekbıl származó esetleges
beavatkozási intézkedések végrehajtása. Az elıbb használt „folyamatos” szó valójában egy jól
meghatározott, célszerően és észszerően megválasztott idıközönként történı mintavételezést
jelent. A célszerőség azt kívánná, hogy ez az idıköz a gerjesztı folyamatok változékonysági
tulajdonságaihoz igazodóan legyen minél kisebb, hogy a bekövetkezı változásokat mihamarabb
észlelni lehessen. A célszerően választandó legkisebb idıköz a különbözı (pl. gyártást,
kereskedelmi folyamatot kiszolgáló) készletezési rendszerek mőködési sajátosságaiból adódóan
definiálható. Az észszerőség azonban ezt az idıközt alulról korlátozza, hiszen a mintavételezés, a
statisztikai vizsgálatok, az esetleges optimumkeresés, továbbá a beavatkozás is idıt vesznek
igénybe, vagyis egy bizonyos minimális idıköznél kisebb idıérték nem jöhet szóba. Célszerő
továbbá egy bizonyos kifutási idıt is biztosítani, aminek a szerepe az, hogy az esetleges
beavatkozások készletezési rendszerre gyakorolt hatását vizsgálni lehessen, hiszen a
beavatkozások hatásai a készletezési rendszerek és folyamatok bizonyos fokú
„tehetetlenségébıl” adódóan nem azonnal jelentkeznek. Elıbb felsorolt idıelemek összegét
feldolgozási idınek nevezzük.
1. idıelem – t M : mintavételezés idıtartama;
2. idıelem – t S : statisztikai vizsgálat idıtartama;
3. idıelem – t O : optimumkeresés idıtartama;
4. idıelem – t B : beavatkozás idıtartama;
5. idıelem – t K : kifutási idı;
TF : feldolgozási idı;

TM : mintavételezési idıköz;

TF = t M + t S + t O + t B + t K ;

TM ≥ TF ;

(1.)

(2.)

t M ≈ állandó , és t S ≈ állandó ;

t O ≠ állandó , és t B ≠ állandó , valamint t K ≠ állandó .
A mintavételezés idıközére a szortiment tulajdonságainak is komoly hatása van. Amennyiben a
mintavételezés és az azt követı statisztikai vizsgálatok eredményei egy adott cikkelem esetében
azt mutatják, hogy nincs értelme beavatkozni a folyamatba, mert a készletezési rendszer a kívánt
mőködést produkálja, akkor természetesen a feldolgozási idı lerövidül, hiszen optimumkeresésre
és beavatkozásra nincsen szükség, továbbá a kifutási idı is értelmét veszti. Az egyes idıelemek
nagyságának becslése nem egyszerő feladat, hiszen rendkívül sok tényezıtıl függhet a tényleges
idıszükséglet, így pl.:
a.) alkalmazott számítástechnikai eszközrendszer teljesítıképességétıl,
b.) készletszabályozó rendszer felépítésétıl, mőködési logikájától,
c.) alkalmazott algoritmusok gyorsaságától,
d.) szortiment nagyságától, tulajdonságaitól,
e.) szabályozott készletezési rendszer egyéb specialitásaitól.
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A feldolgozási idı csökkentése természetes törekvés. Mivel a szortiment tulajdonságok, valamint
a készletezési rendszer specialitásai adottságok, ezért az idıelemek nagyságának csökkentése a
számítástechnikai teljesítıképesség növelésével, a mőködési logika hatékonyságának
növelésével, vagy az algoritmusok gyorsaságának fokozásával érhetı el. Elıbb felsorolt három
tényezı közül a mőködési logikának rendkívül fontos szerepe van, hiszen a tapasztalatok szerint
ezzel lehet „látványos” eredményeket elérni. Fontos annak az elvnek a követése, hogy minden
esetben csak azokat a feladatokat végezze el a szabályozó rendszer, amely feladatok
végrehajtására feltétlenül szükség van. Mivel a mintavételezést, valamint a statisztikai
vizsgálatokat a teljes szortiment esetében minden alkalommal végre kell hajtani, ezeken az
idıelemeken feldolgozási idıt nem lehet megtakarítani. Rendkívül lényeges tehát annak a
feltételrendszernek a megfogalmazása, amely alapján egyértelmően eldönthetı az
újraoptimalizálási és beavatkozási igény.

3.2 Egy adaptív, dinamikus készletszabályozó rendszer elvi felépítése és koncepció
szintő rendszerterve
A 3.1 alfejezet a készletezési rendszerek és folyamatok optimálásával kapcsolatos problémákat
tárgyalja, továbbá ezekbıl kiindulva elırevetíti egy adaptív, dinamikus készletszabályozó
rendszer kialakításának a lehetıségét. Bár doktori értekezésem elsısorban a készletezési
rendszerekben zajló folyamatok korszerő modellezési technikáit és optimumkeresési eljárásait
tárgyalja, fentiek miatt lényegesnek tartom bemutatni, hogy ezeket a módszereket, eljárásokat az
elızı alfejezetben bemutatott célok elérése érdekében hogyan lehet beépíteni egy olyan, a
gyakorlatban is sikerrel alkalmazható készletszabályozó rendszerbe, amellyel az adaptív,
dinamikus készletszabályozás megvalósítható. Az ebben az alfejezetben bemutatott
rendszertervet a technikai részletekbe menıen nem tárgyalom, csak a szabályozás folyamatát és
logikáját, az egyes részrendszerek, alrendszerek funkcionalitását, valamint a fontosabb
rendszerszintő kapcsolatokat ismertetem.

3.2.1

Az adaptív készletszabályozás alapelve

Az egyes vállalatok alkalmazzanak is bármilyen jellegő eljárásokat a készletezési rendszerek és
folyamatok optimálásában, megfelelıen naplózott és elektronikus formában rögzített adatok
nélkül gyakorlatilag tervezhetetlenné válnak a folyamatok, hiszen a különbözı elırejelzésekhez,
becslésekhez, továbbá az optimumkereséshez nincsenek meg a megfelelı mennyiségő és
minıségő információk. Napjainkban a különbözı ERP-k már minden kétséget kizáróan képesek
arra, hogy folyamatosan naplózzák a készletezési rendszerben zajló tranzakciókat (pl. raktári
megrendelések, be- és kitárolási tranzakciók), továbbá minden egyéb a folyamatok
optimálásához elengedhetetlenül szükséges adatot. Így állítható, hogy a folyamattervezéshez
szükséges adathalmazok jórészt rendelkezésre állnak, vagy a tárolt adatokból viszonylag
egyszerően elıállíthatók. A problémásabb kérdés sokkal inkább az, hogy mire lehet, illetve
érdemes ezeket a tárolt adatokat felhasználni, vagyis hogyan kell a készlettervezés és
folyamatoptimálás számára fontos adatcsoportokat ezekbıl a naplózott adatokból elıállítani,
továbbá ezekbıl az adatcsoportokból hogyan lehet a készletszabályozásban alkalmazott
szabályozó paraméterek konkrét értékeit hatékonyan meghatározni. Az elızı fejezetek
körvonalazták egy olyan megoldás lehetıségét, amelynek alapelve a valós készletezési
rendszerbıl származó ütemezett módon mintavételezett információk automatizált felhasználását
preferálja. A megvalósítás alapfeltételei tapasztalataim alapján a következık:
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• a készletezési rendszerben zajló folyamatokkal kapcsolatban folyamatosan naplózott,
megfelelı mennyiségő és minıségő adatok álljanak rendelkezésre, vagyis legyen egy a
valós fizikai folyamatokat leképzı információs rendszer;
• megoldható legyen az ilyen módon leképzett adatállományok ütemezett mintavételezése,
vagyis az információs rendszerben tárolt adatokhoz való hozzáférés joga, protokollja
megfelelıen szabályozott legyen;
• biztosítva legyenek a készletezési folyamatokat leíró adatállományok elemzését,
feldolgozását megvalósító megfelelı módszerek, eljárások (pl. statisztikai, modellezési
módszerek, optimumkeresési eljárások), amelyek egy szabályozó rendszerben
integrálódnak;
• a szabályozó rendszer által generált beavatkozási döntések, konkrét szabályozó
paraméterek formájában az információs rendszerbe visszacsatolhatók, továbbá az
eredmények kontrollálhatók legyenek, vagyis biztosítva legyen a készletezési szabályozó
kör zártsága és a folyamatos mőködése;
• a valós fizikai folyamatok irányítása lehetıség szerint automatizált módon, a beállított
szabályozó paraméterek segítségével történjen.

SZABÁLYOZOTT RENDSZER
„INPUT”

Beszállítás

Tárolás

Betárolás

„OUTPUT”

Kitárolás

Kiszállítás

Áttárolás

INFORMÁCIÓS RENDSZER
IRÁNYÍTÁS

„∞”

I

MINTAVÉTEL

M

SZABÁLYOZÓ RENDSZER

1. ábra: A készletszabályozó rendszer illeszkedése a fizikai folyamatokat leképzı információs rendszerhez

A fentiekben megfogalmazott feltételrendszert, továbbá a rendszerkoncepció elvi felépítését
szemlélteti az 1. ábra. Az ábrán látható, hogy az optimalizált készletezési rendszer egy olyan
szabályozott rendszerként mőködik, amelynek konkrét mőködését a szabályozó rendszer által (a
szabályozó rendszerbe integrált különbözı döntéstámogató algoritmusok segítségével)
meghatározott, és folyamatosan (dinamikusan) felülbírált (ezt fejezi ki a „∞” jel) szabályozó
paraméterek befolyásolják. Alapvetı kérdés tehát az, hogy a szabályozó rendszer milyen belsı
felépítéssel, tudással rendelkezzen ahhoz, hogy az optimális szabályozó paramétereket
dinamikusan meg tudja határozni. A készletszabályozó rendszer egy lehetséges belsı
felépítésének koncepcióját mutatja a 2. ábra.
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I
Optimált szabályozó
paraméterek

OUTPUT

M

A szabályozó
rendszer
adatbázisa

OPTIMALIZÁTOR
A rendszermodell
mőködtetése során
keletkezı adatok

RENDSZERMODELL

„szimuláció”…
SZIMULÁCIÓS
ALGORITMUS

„optimumkeresés”…

SZIMULÁTOR

OUTPUT oldali rész

KÖZPONTI rész

A valós rendszer
mőködtetése során
keletkezı adatok

ADATKONVERZIÓ

INPUT

A valós rendszer
mőködését leíró adatok

„kísérletezés”…

SZABÁLYOZÓ RENDSZER
INPUT oldali rész

2. ábra: A készletszabályozó rendszer belsı elvi felépítése

Az ábrán vázolt készletszabályozó rendszerben látható fıbb részrendszerek, továbbá az általuk
megvalósítandó funkciók a következık:

1.)

Adatkonverziós részrendszer,
amelynek feladata a valós rendszer mőködtetése során keletkezı, az információs rendszer
által folyamatosan naplózott, elıre definiált adatállományok vizsgálata, struktúrált
elemzése útján a valós rendszer mőködését leíró adatstruktúra elıállítása. A valós rendszer
mőködését leíró adatstruktúra egy olyan adatállomány, amelynek segítségével a valós
rendszer mőködése modellezhetı, mőködésének hatékonysága vizsgálható, továbbá
bizonyos már fentebb is említett beavatkozási döntések meghozhatók. Az adatkonverziós
részrendszer alkalmazása további lényeges kérdéseket vet fel:
a.) Milyen konkrét (a valós rendszer mőködését leíró) bemeneti adatokra van szüksége a
készletszabályozó rendszerben definiált részrendszereknek a további mőveletek (pl.
szimuláció, optimumkeresés) végrehajtásához?
b.) Milyen – az információs rendszerben tárolt (a valós rendszer mőködtetése során
keletkezı) – adatokból lehet a valós rendszer mőködését leíró adatstruktúrát
elıállítani?
c.) Hogyan fogja biztosítani az információs háttérrendszer azokat az elıbb definiált – a
valós rendszer mőködtetése során keletkezı – adatcsoportokat, amelyek a
készletszabályozás hatékony megvalósításához feltétlenül szükségesek?
d.) Milyen tudással kell rendelkezzen az adatkonverziós részrendszer az adatkonverziós
feladatok végrehajtásához, vagyis milyen statisztikai algoritmusok alkalmazhatók az
adatok struktúrált elemzéséhez?

2.)

Folyamatmodellezı részrendszer,
amely tartalmaz egy olyan kódolt kísérleti készletezési rendszermodellt, amely képes a
valós készletezési rendszerben zajló folyamatokat valósághően leutánozni, vagyis a valós
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(modellezett) készletezési rendszer leegyszerősített hasonmása. A rendszermodell
felépítésénél törekedni kell az egyszerősítésre, vagyis arra, hogy a vizsgálatok
szempontjából lényeges folyamatelemeket és a köztük meglévı kapcsolatokat kiemelve, a
lényegetlen dolgokat pedig elhanyagolva célszerő a matematikai – logikai modellt
felépíteni. A készletezési rendszermodellt a szimulációs részrendszer mőködteti (lásd
következı pont). Mőködtetésekor a folyamatmodellezı részrendszer az input oldalon a
valós rendszer mőködését leíró adatstruktúrákat használja fel, output oldalon pedig a
készletezési rendszermodell mőködtetése során keletkezı adatállományokat szolgáltatja.
Ezek az adatállományok tartalmazzák a készletezési rendszermodellen végzett kísérletek
eredményeit, vagyis azokat az adatstruktúrákat, amelyeket a bemeneti adatok hatására a
rendszermodell a mőködtetéskor produkál. Alkalmazásával kapcsolatban a következı
fontosabb kérdések merülnek fel:
a.)
b.)
c.)

Milyen modellezési technika alkalmazásával lehet a készletezési rendszerben zajló
folyamatokat hatékonyan modellezni?
Milyen bemeneti adatokra van szüksége egy jól felépített szimulációs
rendszermodellnek a kísérletek végrehajtásához?
Melyek azok a legfontosabb szolgáltatott kimenetek, amelyek segítségével a további
mőveletek (pl. optimumkeresés, egyéb vizsgálatok) végrehajthatók?

3.)

Szimulációs részrendszer,
amely tartalmaz egy olyan szimulációs algoritmust, amely a kísérletek „motorja”. A
szimulációs részrendszer egy mőködtetı utasítás hatására mőködteti az elızı pontban
ismertetett készletezési rendszermodellt. Minden egyes mőködtetı utasítás hatására
megadott számú kísérletet hajt végre a készletezési rendszermodellen. A mőködtetı
utasítást kiadhatja az optimalizáló részrendszer (lásd következı pont), vagy a döntéshozó is
különbözı vizsgálatok (pl. optimált paraméterek tesztelésének) végrehajtása céljából. A
szimulációs részrendszer tehát különbözı matematikailag definiált véletlen szám
generátorok segítségével, a valós rendszer mőködését leíró adatstruktúrát felhasználva az
elızıekben definiált készletezési rendszermodell mőködtetése által szimulálja a valódi
rendszer reakcióit. A folyamatmodellezı és a szimulációs részrendszer együttese a
szimulátor.

4.)

Optimalizáló részrendszer,
amely tartalmaz egy olyan, a szabályozó paraméterek adott körülmények közötti optimális
értékét meghatározni képes optimalizátort, amelyben az implementált szélsıérték keresı
eljárások segítségével a célfüggvények vizsgálhatók, továbbá az optimum pontok
hatékonyan felkutathatók. Az optimalizáló részrendszer a szimulátor többszöri
mőködtetése által produkált adatstruktúrákat használja fel az elıre definiált szabályozó
paraméterek optimálásához. A részrendszer alkalmazásával kapcsolatban felmerülı fıbb
kérdések a következık:
a.)

b.)
c.)
d.)

Milyen szélsıérték keresı eljárások segítségével lehetséges a hatékony
optimumkeresést (lásd fentebb) megvalósítani, és ezeket hogyan célszerő a
készletszabályozó rendszerbe implementálni?
Milyen bemeneti adatokra van szüksége az optimalizátornak az optimumkeresés
végrehajtásához?
Hogyan oldható meg hatékonyan a szimulátor és az optimalizátor együttmőködése?
Milyen formában és technikával adja át az optimalizáló részrendszer az optimum
kimeneteket az információs háttérrendszer felé?
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Az elızıekben definiált készletszabályozó rendszer belsı felépítését és mőködését vizsgálva
egyértelmően látható, hogy a szabályozási folyamat minden egyes fázisában különbözı
mennyiségő és összetételő adatokkal kell dolgozni. Ezek kezelését csak egy olyan jól átgondolt
adatmodell segítségével lehet megvalósítani, amely megfelelı módon illeszkedik a szabályozó
rendszer funkcióihoz, továbbá kifelé (külsı rendszerek felé, lásd információs háttérrendszer) is
megfelelıen kommunikatív mind az input, mind az output adatcsoportok viszonylatában. A
készletszabályozó rendszer adatbázis struktúrája gyakorlatilag kiszolgáló szerepet tölt be a
rendszerben, feladatait négy fı csoportba lehet sorolni:
1.)
2.)
3.)
4.)

a valós rendszer mőködése során keletkezı input adatokból elıállított (a majdani
statisztikai és egyéb vizsgálatokhoz szükséges) adatcsoportok tárolása,
a valós (modellezett) rendszer, valamint a rendszermodell mőködését leíró (a statisztikai és
egyéb vizsgálatok, elemzések során számított) adatcsoportok tárolása,
a rendszermodell mőködtetése során keletkezı adatok tárolása,
az optimalizátor által meghatározott output adatcsoportok (szabályozó paraméterek, egyéb
járulékos adatok stb.) tárolása.

A szabályozó rendszerben alkalmazott eljárások és algoritmusok, továbbá az általuk felhasznált
és elıállított adatok szerves egységet alkotnak, így az algoritmusok és az adatszerkezet tervezése
csak egymással szoros összhangban (párhuzamosan) lehetséges. A készletszabályozó rendszer
fent bemutatott belsı funkcionalitását támogató alrendszere a belsı információs alrendszer.
Ennek feladata tehát a készletszabályozó rendszerben zajló számítási folyamatok kiszolgálása
adatkezelési szempontból. A szabályozó rendszerben az adatkezelés integráltan zajlik, vagyis
egy központi adatbázisban (lásd 2. ábra szabályozó rendszer adatbázisa) tárolódik a
szabályozási folyamattal kapcsolatban keletkezı összes fontos adat. Mivel az adatbázis
kialakítási kérdései elsısorban technikai jellegőek, ezért ezzel a továbbiakban bıvebben az
értekezésemben nem foglalkozom.
Az ebben az alfejezetben bemutatott adaptív készletszabályozási folyamat mőködési elvét az 1.
és a 2. mellékletben megtalálható nagyvonalú folyamatábra szemlélteti. A további alfejezetek a
fıbb egységek (input oldali rész, központi rész, valamint output oldali rész) koncepcionális
mőködési logikáját mutatják be.

3.2.2

Az INPUT oldali rész mőködési elve

A következı oldalon látható 3. ábra a készletszabályozó rendszer koncepcionális
rendszertervének INPUT oldali részét szemlélteti. A gyakorlat azt igazolta, hogy a készletezési
rendszerekben zajló folyamatokkal kapcsolatos adatok hatékony, korszerő adatkezelési elveken
alapuló naplózására és karbantartására az ERP-k a legalkalmasabbak. A készletezési rendszerek
és folyamatok optimálásához szükséges adatcsoportok az ERP-k integrált vállalati adatbázisában
találhatók meg, tehát az elsı feladat az ezekhez való hozzáférés biztosítása, az ütemezett
mintavétel megvalósítása érdekében. Minden az ERP-n kívüli, folyamatoptimalizáló funkciót
ellátó, az ERP-kel együttmőködı operatív irányítási rendszer számára az adatokhoz való
hozzáférésnek meglehetısen kötött szabályai vannak. A készletszabályozó rendszer számára
szükséges adatokhoz való hozzáférés nem közvetlenül az integrált vállalati adatbázisban történik,
hanem az ERP-ben definiált, ütemezetten lefuttatott különbözı lekérdezések, riportok
eredményeibıl kell kialakítani olyan adattáblákat a készletszabályozó rendszer adatbázisában,
amelyben már egy elıre meghatározott adatstruktúrában csak és kizárólag azok az adatcsoportok
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szerepelnek, amelyek a késıbbi vizsgálatokhoz feltétlenül szükségesek. Ezeket az ERP-bıl
„letükrözött” adatokat vizsgálati adatoknak nevezzük.
Tranzakciók

Integrált
vállalatirányítási
információs
rendszer (ERP)

Vállalati
adatmodell

Integrált vállalati
adatbázis

M
HATÉKONYSÁG –
ANALÍZIS

LEKÉRDEZÉSEK

KÖLTSÉG –
ANALÍZIS

ADATKONVERZIÓS
ALGORITMUSOK

KLASZTER –
ANALÍZIS

Vizsgálati adatok
A valós rendszer
mőködtetése során
keletkezı adatok

STATISZTIKAI –
ANALÍZIS
2

INPUT

3
A rendszermodell mőködését
leíró adatok

Számított jellemzık

Alapjellemzık

Konvertált adatok
1

A valós rendszer mőködését
leíró adatok

3. ábra: A készletszabályozó rendszer INPUT oldali részének koncepcionális rendszerterve

A vizsgálati adatokat minden esetben egy elıre meghatározott visszamenıleges
idıintervallumra, ún. vizsgálati idıszakra célszerő a mintavételezéskor a készletszabályozó
rendszerbe importálni. Az adatcsoportok konkrét adattartalma nagymértékben függhet attól,
hogy milyen típusú készletezési rendszert és folyamatot szabályoz a készletszabályozó rendszer.
Pl. nem teljesen ugyanaz a szabályozó rendszer adatigénye egy termelési folyamat végén
elhelyezkedı készáru raktári készletezési rendszer optimálásakor, mint egy termelési
folyamatokat kiszolgáló alapanyag raktári készletezési folyamat esetében, vagy egy mőveletközi
készletezési rendszer folyamatainak optimálása esetén. Az általában használatos adatcsoportokat
a vizsgálataim alapján a következı oldalon látható 1. táblázatban foglaltam össze.
A táblázatban felsorolt adatállományokat a mintavételezéskor tehát az információs rendszerben
elıre beütemezett ún. job-ok szolgáltatják a készletszabályozó rendszer számára, amely az elıre
meghatározott struktúrában rendelkezésre bocsátott adatokat a készletszabályozó rendszer
adatbázisába importálja be. Az adatkonverziós részrendszer számára szükséges összes vizsgálati
adathoz tehát ebben az adatbázisban lehet hozzáférni, vagyis megvalósul az ERP-tıl független
adatkezelés. A beimportált vizsgálati adatoknak az egyik fı jellegzetessége általában az, hogy
sok esetben önmagukban nem túl sokat mondanak el a valós készletezési rendszer és a benne
zajló folyamatok mőködésérıl. Ezek miatt, továbbá a késıbbi szimulációs vizsgálatok és az
optimumkeresés végrehajthatóságának biztosítása érdekében az adatkonverziós részrendszer már
fentebb is körvonalazott feladata az, hogy a benne definiált elemzı adatkonverziós algoritmusok,
analitikák futtatásának segítségével olyan többlet információkat szolgáltasson, amelyek
egyértelmően jellemzik a vizsgált valós készletezési rendszerben zajló folyamatokat, és
felhasználhatók a további elemzések, valamint a készletezési rendszer modellezése során.
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1. táblázat: A készletszabályozó rendszerbe importálandó alapvetı adatcsoportok kategorizálása

Megnevezés

Leírás

Megjegyzés

a cikkelemek (pl. alapsegédanyagok, félkészkésztermékek) adatai

az árucikkek alapvetı és speciális
információi

törzsadatok

az ellátást igénylık (pl.
vevık) adatai

az ellátást igénylık alapvetı és speciális
információi

törzsadatok

az ellátók (pl. beszállítók) az ellátók
információi
adatai

alapvetı

és

speciális

törzsadatok

a keresleti (pl. vevıi,
alapanyag raktári)
megrendelések adatai

a keresleti megrendelések idıbeli
alakulására, valamint összetételére
vonatkozó idıbeli és mennyiségi adatok

tranzakciós adatok,
idısorok formájában

az utánpótlási (pl.
beszállítói, termelési)
megrendelések adatai

az utánpótlási megrendelések idıbeli
alakulására, valamint összetételére
vonatkozó idıbeli és mennyiségi adatok

tranzakciós adatok,
idısorok formájában

a keresleti folyamatok kielégítésének
készletcsökkentı
alakulására,
valamint
a keresleti megrendelések idıbeli
tranzakciós adatok,
összetételére vonatkozó idıbeli és
kielégítésének adatai
idısorok formájában
mennyiségi adatok
az utánpótlási folyamatok kielégítésének
készletnövelı tranzakciós
az utánpótlási
idıbeli
alakulására,
valamint
adatok, idısorok
megrendelések
összetételére vonatkozó idıbeli és
formájában
kielégítésének adatai
mennyiségi adatok

a készletezési rendszer
mőködési költségeinek
adatai

költséghely – költségnem szerint
megfelelıen összerendelt, a vizsgálati
idıszakban felmerült költségek

pénzügyi adatok

az elérendı célok globális és
cikkelemekre vetített módon, továbbá a
normaértékek, tervadatok
jövıbeli
értékesítési
folyamatokra
vonatkozó tervek

kontrolling adatok

a szabályozó
paraméterek beállítási
adatai

a vizsgálati idıszak készletezési
folyamatainak mőködését meghatározó
beállítási adatok

kontrolling adatok

egyéb speciális adatok

pl. speciális mőködési folyamatlogikák,
árucikkek függıségi viszonyai

nem feltétlen
automatikus adatimport
útján
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A számított adatokból áll tehát össze a valós készletezési rendszer mőködését leíró adatstruktúra,
kiegészülve néhány olyan alapvetı adattal (pl. azonosító adatok), amelyek a vizsgálati
adatcsoportokból származtathatók. Az ütemezett mintavétel befejezése után tehát az
adatkonverziós részrendszerben definiált adatkonverziós algoritmusok futtatása következhet,
amelynek eredményeképpen elıállíthatók azok a számított jellemzık, amelyek segítségével a
készletezési rendszer mőködésének hatékonysága vizsgálható, továbbá a késıbbi
munkafázisokban végrehajtandó készletezési rendszermodellezés, szimuláció és optimumkeresés
megvalósítható. Ezt a csatlakozást a további részrendszerekhez a 3. ábra a „1”-es számú
konnektora szemlélteti. Az adatkonverziós részrendszer további funkciója, hogy a készletezési
rendszermodell szimulációs algoritmus általi mőködtetése során keletkezı adatokat
visszavezetve az adatkonverziós rendszerbe (lásd 3. ábra „3”-as számú konnektor) a futtatási
adatok kiértékelésére is lehetıség nyíljon. Erre egyrészt azért van szükség, mert a szimulációs
rendszermodell mőködésének helyességét bizonyos idıközönként célszerő felülvizsgálni (lásd
KÖZPONTI rész – verifikációs algoritmus), másrészt a futtatási eredmények statisztikai
kiértékelésének eredményei mind az optimumkeresési, mint pedig a kísérletezési fázisban
rendkívül fontosak, hiszen ezek alapján több lényeges beavatkozási döntést lehet meghozni. Az
ilyen módon elemzett adatok rendelkezésre bocsátását a többi részrendszer számára a 3. ábra
„2”-es számú konnektora szemlélteti.
A készletezési rendszerek mőködésének hatékonysági vizsgálatában több – a gyakorlatban is jól
bevált – módszer és eljárás ismert. Ezekkel az eljárásokkal részletesen foglalkoznak a [KM49.],
[KM69.], [KM71.] szakirodalmak, ezért a továbbiakban csak ezeknek a módszereknek a
szabályozó rendszerbe való integrálási kérdéseivel foglalkozom.
Kutatásaim egyik központi témája a készletezési rendszerekben zajló alapfolyamatok statisztikai
alapokon nyugvó modellezése, ezért az ezzel a kérdéskörrel kapcsolatos problémákat, az általam
elvégzett felmérések eredményeit, továbbá az általam kifejlesztett statisztikai modellezı
módszert az 5. fejezetben részletesen tárgyalom. Az adatkonverziós részrendszerben alkalmazott
egyéb statisztikai módszereket és eljárásokat az [ST10.], [ST11.], [ST15.], [ST19.]
szakirodalmak részletesen tárgyalják, ezért ezekkel szintén csak a szabályozó rendszerbe való
integrálási kérdések szempontjából foglalkozom.

3.2.2.1 A hatékonyság – analízis
A hatékonyság vizsgálati módszerek családjába tartoznak azok az eljárások, amelyeknek
segítségével egy adott készletezési rendszerben zajló folyamatok számszerő módon minısíthetık
abból a szempontból, hogy mennyire mőködnek úgy, ahogy azt az elızetesen definiált
célkitőzések elıírják. Az általában szokásos, gyakorlatban is használt és jól bevált minısítı
módszerek a következık:
a.) a készletállomány nagyságának meghatározási módszerei,
b.) a különbözı készletértékelési módszerek,
c.) a különbözı készletforgási mutatók meghatározási módszerei,
d.) a kiszolgálási, szolgáltatási színvonal meghatározására alkalmas módszerek,
e.) a fajlagos költségek meghatározására alkalmas módszerek (lásd 3.2.2.2 alfejezet).
Rendkívül lényeges, hogy az egyes módszerek által generált eredmények között fontos logikai
kapcsolatok, ok-okozati összefüggések lehetnek, amelyek felfedezése számtalan mőködési
problémára gyorsan magyarázatot adhat, így az eredmények további (akár automatizált)
beavatkozási döntések generátorai is lehetnek.
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3.2.2.2 A költség-analízis
A költség-analízis alapvetı feladata olyan – a valós készletezési rendszert jellemzı – fajlagos
költség paraméterek meghatározása, amelyek segítségével egyrészt a valós folyamatok
költséghatékonyság szempontjából vizsgálhatók, másrészt pedig a már fentebb is említett költség
szempontú folyamatoptimálás megvalósítható. Elıbbiekbıl egyértelmően következik, hogy a
költség-analízis szorosan kapcsolódik a hatékonyság-analízis módszereihez, azonban az ezekkel
kapcsolatos komoly problémák, valamint a fajlagos költség paraméterek folyamatoptimálásban
betöltött szerepe miatt ezt a kérdést a vizsgálataim során külön kezeltem. Több száz olyan
készletezési modell létezik, amely a készletezési folyamatokat költségminimalizálási
szempontok alapján optimálja. Ezekhez a modellek különféle fajlagos költségeket határoznak
meg bemeneti paraméterként. Az általában alkalmazott fajlagos költség paramétereket az 2…4.
táblázatok tartalmazzák.
2. táblázat: Az 1.) kategóriába tartozó fajlagos költségtényezık

Jelölés
cb
c1

Megnevezés

Dimenzió pl.
 Euro 
A beszerzett mennyiségtıl függı, a beszerzendı mennyiséggel
 db 
arányos költség.
Egy megrendelésnek a beszerzett mennyiségtıl független fix  Euro 
költsége, vagy másként a beszerzés tényéhez kapcsolódó fix 

 megrend.
költség.
3. táblázat: A 2.) kategóriába tartozó fajlagos költségtényezık

Jelölés
c2

cw

cu

Megnevezés
Dimenzió pl.
Idı- és mennyiségegységre esı raktározási költség, vagy másként
 Euro 
mennyibe kerül egységnyi mennyiségő áru egységnyi ideig
 db ⋅ nap 


történı tárolása.
Az idıegységre és a raktárkészlet egységnyi értékére esı  Euro 
raktározási költség, gyakran százalékos formában megadva 

 Euro ⋅ nap 
(készlettartási ráta pl. [% / nap]).
Mennyiségegységre esı fajlagos veszteségérték, amely abból
 Euro 
adódik, hogy a raktári rendszerben a szükségesnél többet tárolnak
 db 
egy adott készletciklusban.
4. táblázat: A 3.) kategóriába tartozó fajlagos költségtényezık

Jelölés
c3

ch

Megnevezés
Dimenzió pl.
Idı- és mennyiségegységre esı hiányköltség, vagy másként
 Euro 
mennyibe kerül egységnyi mennyiségő áru egységnyi ideig
 db ⋅ nap 


fennálló hiánya.
Mennyiségegységre esı fajlagos veszteségérték, amely abból
 Euro 
adódik, hogy a raktári rendszerben a szükségesnél kevesebbet
 db 
tárolnak egy adott készletciklusban.

A különbözı szakirodalmak ([KM11.], [KM16.], [KM39.], [KM51.], [KM70.], [KM71.]) a
fajlagos költségeket a fenti táblázatok szerinti besorolásnak megfelelıen tehát alapvetıen az
alábbi három fı kategóriába sorolják:
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1.)
2.)
3.)

a beszerzéssel (megrendeléssel), illetve termék-elıállítással kapcsolatban felmerülı,
a termékek hosszabb-rövidebb idejő tárolásával kapcsolatban felmerülı, továbbá
a készlethiánnyal kapcsolatban felmerülı költségtényezık.

A fenti táblázatokban olvasható fajlagos költség paraméterek definíciója könnyen értelmezhetı.
Konkrét értéküket a vizsgálati adatok között megtalálható költség adatokból kellene
meghatározni. Ezen a ponton azonban komoly problémákba ütközhetünk. Vizsgálódásaim azt
igazolták, hogy bár a költségek meghatározásához szükséges bemeneti adatok általában
rendelkezésre állnak, sajnos azok a matematikai algoritmusok, amelyek ezek meghatározását
lehetıvé teszik általában nem eléggé egzaktak ahhoz, hogy azokkal precíz számításokat lehessen
végezni. Ezek miatt több vizsgált vállalat esetében tapasztalható volt, hogy nem fektettek
komoly hangsúlyt a fenti fajlagos költségek meghatározására, következésképpen az ilyen
szempontú
költséghatékonyság elemzés
végrehajtására,
valamint
a
folyamatok
költségminimalizálási szempontok alapján történı hagyományos értelemben vett
optimalizálására nem nyílik mód. A vállalatok ezeknek a költségeknek a létjogosultságát
általában nem látják, sıt elmondható, hogy sok esetben a logisztikai kontrolling rendszerük sem
eléggé jól definiált ahhoz, hogy ilyen mélységő vizsgálatokat hajtsanak végre. A másik probléma
az, hogy a különbözı vállalati készletezési folyamatok iparági sajátosságai miatt sok esetben
nem is lehet olyan egyértelmő multifunkcionális költségmodellt kialakítani, amellyel szinte
minden típusú készletezési folyamattal kapcsolatos költséget ugyanolyan módon lehet kalkulálni.
Az iparági sajátosságokból, egyezıségekbıl kiindulva a megoldás olyan iparág specifikus
készletezési költség kontrolling modellek kifejlesztése lehetne, amelyek segítségével lehetıség
nyílna a relatíve pontos, bizonyítottan megfelelı eredményeket nyújtó számítások
végrehajtására. Bár a [KM6.], [KM8.], [KM9.] szakcikkek ezzel a kérdéssel is foglalkoznak,
véleményem szerint igazi megoldás a fenti problémára még nem alakult ki.
Mindezeken túl, mivel egy korszerő adaptív, dinamikus készletszabályozó rendszerben a
készletezési költségek ilyen szempontú hatékonyság elemzése, továbbá a költségminimalizálási
szempontok alapján történı folyamatoptimálás elkerülhetetlen, ezért a költség-analízisnek
természetesen helye van az adatkonverziós algoritmusok között. Ezt egyébként megerısíti az a
vállalati kutatási tapasztalat, miszerint a vizsgált vállalatok túlnyomó része – ha erre
bizonyíthatóan lehetıség nyílna – akkor igényt tartana a készletezési folyamatok költség alapú
hatékonyság elemzésére és optimálására. Mivel az általam vizsgált kutatási terület az ezekbıl a
vizsgálatokból származó eredményeket csak felhasználja, ezért az értekezésemben részletesen
ezzel a kérdéskörrel a továbbiakban nem foglalkozom.

3.2.2.3 A klaszter – analízis
A készletezési rendszerek és folyamatok optimálásakor komoly problémát jelenthet az igen nagy
szortiment, továbbá a beszállítók és a vevık igen nagy száma. Ezek kezelésében a különbözı
klaszterezı (osztályozó) módszerek segítenek, amelyek alkalmazásának célja alapvetıen az,
hogy bizonyos szempontok alapján az elıre definiált statisztikai sokaságokat csoportosítani
lehessen, továbbá ki lehessen választani bizonyos szempontok szerint preferált, „relatíve (a többi
elemhez képest) fontosabb” elemeket a statisztikai sokaságból. A statisztikai sokaság a
készletezési rendszerek esetében általában három szinten értelmezhetı:
1.)
2.)
3.)

árucikkek sokasága (azaz a szortiment, vagy más néven áruválaszték);
vevık sokasága;
beszállítók sokasága.

-33-

Az adaptív, dinamikus készletszabályozó rendszerben az alkalmazás oka egyértelmően az, hogy
az árucikkeket, vevıket és beszállítókat minden mintavétel alkalmával dinamikusan, több
szempontot figyelembe véve újra lehessen kategorizálni, és a módszerek, eljárások, valamint az
alkalmazott stratégiák árucikkenkénti differenciálását végre lehessen hajtani. Az alkalmazott
eljárások a következık:
a.) ABC – analízis ([KM12.], [KM29.], [KM44.], [KM49.], [KM54.], [KM71.],
[KM75.]);
b.) XYZ – analízis ([KM12.], [KM44.], [KM71.], [KM75.]);
c.) Kockázat – analízis ([KM12.], [KM44.], [KM71.], [KM75.]).
Fenti három eljárás együttes alkalmazásával több szempontú klaszterezésre is lehetıség nyílik,
amely alapján a különbözı matematikai, statisztikai és optimumkeresési módszerek, továbbá a
folyamatok operatív irányításában alkalmazható stratégiák adott árucikk esetében viszonylag
könnyen kiválaszthatók.

3.2.2.4 A statisztikai – analízis
A készletezési rendszerekben több olyan meghatározó folyamat mőködik, amelyek minél
alaposabb megismerése érdekében elengedhetetlen a mőködés során keletkezı statisztikai
idısorok formájában megjelenı idıbeli és mennyiségi, esetleg értékben kifejezett adatsorok (lásd
1. táblázat) statisztikai vizsgálata. A statisztikai vizsgálatok elsıdleges (primer) célja a további
részrendszerek számára a modellezéshez, szimulációhoz és az optimumkereséshez szükséges
bemenetek biztosítása, másodlagos (szekunder) célja pedig a különbözı idısorok analitikájának
felállításán keresztül a folyamatok megismerése, valamint kontrollálhatóságának biztosítása.
A különbözı statisztikai vizsgálatoknak a szakirodalma rendkívül széles spektrumú. A
tudományos megközelítésektıl egészen a gyakorlati szempontú vizsgálatokig több módszer és
eljárás ismeretes. Ezek leírásai megtalálhatók [ST10.], [ST11.], [ST15.], [ST19.]
szakirodalmakban. A készletszabályozó rendszer adatkonverziós részrendszerében definiált, a
további részrendszerek számára bemeneti adatokat szolgáltató alapvetı vizsgálatok fıbb
csoportjai a következık:
a.) leíró statisztikai vizsgálatok,
b.) illeszkedésvizsgálatok,
c.) korrelációs (összefüggés) vizsgálatok,
d.) elaszticitás (rugalmasság) vizsgálatok,
e.) elırejelzési modellek alkalmazása a folyamatok jövıbeli alakulásának vizsgálatára.
Elıbb bemutatott vizsgálatok segítségével tehát lehetıség nyílik mind a mintavételezett
(vizsgálati) adatok, mind pedig a szimulációs futtatások során keletkezı (szimulációs) adatok
statisztikai kiértékelésére.
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3.2.3

A KÖZPONTI rész mőködési elve

Az alábbi 4. ábra a készletszabályozó rendszer koncepcionális rendszertervének KÖZPONTI
részét szemlélteti. A szimulátor az adaptív, dinamikus készletszabályozó rendszer talán egyik
legfontosabb részegysége. Ennek oka, hogy a valós készletezési rendszerben zajló folyamatok
modellezése (folyamatmodellezı részrendszer), továbbá a rendszermodell mőködtetése
(szimulációs részrendszer) által nyílik lehetıség arra, hogy a különbözı bemeneti (pl.
szabályozó) paraméter beállítások készletezési rendszerre gyakorolt hatásait meg lehessen
vizsgálni, valamint a szimulátor ezen tulajdonságát felhasználva az OUTPUT oldali részben
definiált optimumkeresési mőveletek (optimalizáló részrendszer) végrehajtásához a megfelelı
adatokat biztosítani tudja a szabályozó rendszer.
Tranzakciók

Integrált
vállalatirányítási
információs
rendszer (ERP)

A rendszermodell
mőködtetése során
keletkezı adatok
4

Vállalati
adatmodell

KERESLETI FOLYAMAT
MODELLEZÉSE
KERESLETI IGÉNY
KIELÉGÍTÉSI FOLYAMAT
MODELLEZÉSE

UTÁNPÓTLÁSI FOLYAMAT MODELLEZÉSE

Szimulációs adatok

3

Integrált vállalati
adatbázis

UTÁNPÓTLÁSI IGÉNY
KIELÉGÍTÉSI FOLYAMAT
MODELLEZÉSE

SZIMULÁTOR

2
PARAMÉTEREK
KEZELÉSE

VERIFIKÁCIÓS
ALGORITMUS

1

KÉSZLETKEZELÉSI FOLYAMAT MODELLEZÉSE
HIÁNYKEZELÉSI FOLYAMAT MODELLEZÉSE

1

A valós
rendszer
mőködését
leíró adatok

KÉSZLETEZÉSI
RENDSZER
MŐKÖDÉSI
MODELLJE

ESEMÉNYEK
GENERÁLÁSA

SZIMULÁCIÓS
ALGORITMUS
5

4. ábra: A készletszabályozó rendszer KÖZPONTI részének koncepcionális rendszerterve

A szimulátor két részbıl, a folyamatmodellezı, valamint a szimulációs részrendszerbıl tevıdik
össze, és a mőködésekor az adatkonverziós részrendszer által elıállított valós rendszer
mőködését leíró adatállományokat használja fel (lásd 4. ábra „1”-es számú konnektor),
kimenetén pedig a szimulátor mőködésekor keletkezı szimulációs adatokat állítja elı. Mivel
doktori értekezésem egyik központi témája a készletezési rendszermodellezéshez és
szimulációhoz kötıdik, ezért a 4. és 6. fejezetben egy konkrét készletezési probléma esetében
részletesen bemutatom egy általam a probléma kezelésére kifejlesztett készletezési
rendszermodell és szimulációs algoritmus felépítését. Ezek miatt az alábbi három 3.2.3.1,
3.2.3.2, valamint a 3.2.3.3 alfejezet csak az elıbb említett két részrendszer együttmőködését és
funkcionalitásait ismerteti, annak konkrét megvalósításával kapcsolatos kérdéseket nem
tárgyalja. Ennek másik praktikus oka, hogy a készletezési rendszerek és folyamatok
sokszínőségébıl adódóan a szimulátor konkrét megvalósítása igen sokféleképpen képzelhetı el.

3.2.3.1 A készletezési rendszer mőködési modellje
Annak érdekében, hogy egy készletezési rendszer mőködését, az abban zajló alapfolyamatokat
kielégítı biztonsággal és pontossággal modellezni lehessen az elsı lépés minden esetben a valós
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folyamat minden részletre kiterjedı pontos megismerése. Az ún. készletezési rendszermodell
tulajdonképpen a vizsgált készletezési rendszerben zajló folyamatok mőködési modellje. Ezt a
rendszermodellt célszerően elkülönítettem a rendszermodellt mőködtetı ún. szimulációs
algoritmusoktól (3.2.3.2 alfejezet), bár funkcionalitásukat tekintve tulajdonképpen csak együtt
értelmezhetık, hiszen önmagában egyik sem képez értelmes kimenetet szolgáltató egységet.
A készletezési rendszermodell kialakításakor ügyelni kell arra, hogy a valós folyamatok részletes
megismerése után kellı elhanyagolással élve egy a vizsgálatok szempontjából megfelelıen
leegyszerősített, minden kétséget kizáróan a valós mőködést „utánzó” folyamatmodellt építsünk
fel. A modell kialakításához a folyamatokat megfelelıen elkülönített, jól lehatárolható
részfolyamatokra célszerő felbontani, továbbá ezeknek a részfolyamatoknak a kapcsolódási
sorrendjét, logikáját is definiálni kell. A készletezési rendszermodell tulajdonképpen nem más,
mint a valós készletezési rendszerben zajló folyamatok mőködési szabályrendszerének
matematikai-logikai megfogalmazása. Ennek egyik fontos pontja, hogy modellépítéskor a
folyamatokat leíró paramétereket, ún. állapotjellemzıket célszerő definiálni, valamint a köztük
lévı matematikai-logikai összefüggéseket is fel kell tárni. Nyilvánvaló, hogy egy adott
részfolyamattal kapcsolatban számos jellemzı definiálható lenne, azonban a cél minden esetben
az, hogy a folyamat kielégítıen pontos modellezéséhez, a készletezési folyamatok optimálásához
szükséges szimulációk végrehajtásához a rendszermodellben lehetıleg minél kevesebb
állapotjellemzı (változó) használatára törekedjünk, továbbá minél egyszerőbb matematikailogikai összefüggésekkel fedjünk le egy-egy adott részfolyamatot. Ezek a törekvések sok esetben
egymásnak ellentmondanak, hiszen a tapasztalatok szerint adott valós folyamatokat egyszerő
összefüggésekkel hatékonyan leírni sokszor csak sok változó alkalmazásával lehetséges. További
lényeges kérdés, hogy a készletezési rendszer mőködési modelljének kialakítása szoros
összefüggésben van a megrendelés kezelési és igény kielégítési folyamatok mőködési
modelljeivel is TOKODI [IR26.], hiszen a készletezési rendszer mőködését gerjesztı folyamatok a
gyakorlatban minden esetben megrendelések formájában realizálódnak és fejtik ki hatásukat. A
készletezési rendszerekben elıforduló megrendelések fıbb típusait, valamint a megrendelések
által generált fizikai igény kielégítési folyamatok modelljét termelési, és kereskedelmi
rendszerek esetében a 3. melléklet a.) és b.) ábrája szemlélteti. Tapasztalataim szerint a
készletezési rendszerekben zajló folyamatok modellezésekor, az állapotjellemzık és az
összefüggések definiálásakor érdemes a melléklet ábráin látható alapmodellek logikájából
kiindulni. Ebbıl a modellbıl egyértelmően látszik például az, hogy az egyszerősítés elvét szem
elıtt tartva, amennyiben erre modellezési szempontból lehetıség nyílik, és nem okoz ez a fajta
elhanyagolás a késıbbiekben gondokat, célszerő a vevıi megrendeléseket termék szinten
aggregálni ún. készáru (vagy kereskedelmi folyamatok esetében kereskedelmi) raktári
megrendelésekké, és a további modellezés és folyamatoptimálás során ilyen elvek mentén
építkezni. Ez az elhanyagolás természetesen nem jelenti azt, hogy nem lehet figyelembe venni
például bizonyos prioritási sorrendet különbözı vevık keresleti igényei között, vagy más egyéb
a vevıi megrendelésekkel kapcsolatos tényezıket, azonban a késıbbi modellezési és
optimumkeresési feladatokat nagymértékben leegyszerősíti, és a tapasztalatok alapján csak
kisebb torzítást eredményez. Ennek megfelelıen ez a fajta termékszintő aggregáció a teljes
modellezési és optimumkeresési logikában célszerően végigvezethetı.
Kutatásaim során több egymástól különbözı típusú készletezési rendszer mőködését vizsgáltam,
elemeztem és megállapítottam, hogy a részfolyamatok kialakítása és modellezése szempontjából
a készletszabályozó rendszerekben a készletezési rendszermodell kialakításakor az alábbi
folyamatfelbontásnak és logikának van a leginkább létjogosultsága:
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1.)

A keresleti folyamat modellezése.

A kereslet tehát a készletezési rendszer által kezelt cikkelemek iránti aggregált keresleti igényt
jelenti. Ez a termelési folyamatokat kiszolgáló készletezési rendszerek esetében jelenthet alap-,
segédanyagok, félkész és késztermékek irányi igényt egyaránt, míg a kereskedelmi folyamatokat
kiszolgáló készletezési rendszerek esetében pedig általában késztermékek iránti igényt. A
készletezési rendszert gerjesztı folyamatok közül minden kétséget kizáróan a legfontosabb a
keresleti folyamat, hiszen valószínősíthetı kereslet nélkül (néhány ritkán elıforduló esetet
kivéve) általában készletet tartani is értelmetlen, továbbá ez indít be a készletezési rendszerekben
számos egyéb részfolyamatot is. A készletezés-elméletben a kereslet jellege szempontjából két
alapesetet különböztethetünk meg, az ún. függı, és független kereslet esetét ([KM16.], [KM51.],
[KM71.]). A valószínősíthetı keresleti folyamat matematikai statisztikai modellezése
meglehetısen nehéz feladat, hiszen a legtöbb esetben egy igen összetett, sok befolyásoló
tényezıs, sztochasztikus folyamatot kell modellezni a készletezési rendszerben kezelt összes
cikkelem esetében. A modellezéskor ügyelni kell az egyes cikkelemek közötti logikai
összefüggések kezelésére (lásd fentebb), továbbá a keresletet befolyásoló tényezık és hatásuk
lehetıleg minél pontosabb beazonosítására. A folyamat modellezése során célszerő abból
kiindulni, hogy a keresletnek vannak általánosan érvényes alapvetı tulajdonságai, miszerint a
kereslet minden esetben

egy adott cikkelem tekintetében,
ismert, vagy feltételezett a keresletet befolyásoló tényezık mellett
adott idıpontban,
adott mennyiségben,
jelentkezik és fejti ki a hatását a készletezési rendszerre vonatkozóan. Mivel a kereslet a
termelési rendszerek esetében a készáru, az alapanyag, valamint a mőveletközi raktári
megrendelések útján, a kereskedelmi rendszerekben pedig a kereskedelmi raktári megrendelések
útján realizálódik, ezért célszerő ezek analógiájára definiálni a modellezésben alkalmazott
állapotjellemzıket is. Ezeket a megrendelés típusokat szokás ún. keresleti megrendeléseknek
nevezni. Ennek megfelelıen a 3. melléklet ábrái alapján tehát a termelési rendszerek esetében
három, a kereskedelmi rendszerek esetében egy ún. keresleti igénykört definiálhatunk. A
következı lépés az állapotjellemzık közötti, valamint az állapotjellemzık és a
keresletbefolyásoló tényezık közötti matematikai-logikai összefüggések feltárása. Komoly
problémát jelenthet azonban, hogy ezek az összefüggések meglehetısen összetettek lehetnek,
továbbá sok esetben egzakt alakban fel sem írhatók. Ennek a problémának az áthidalására többek
között különbözı sztochasztikus modellezési technikák és becslési eljárások (pl. Weibull
statisztika, Box-Jenkins modellek) alkalmazhatók hatékonyan.

2.)

A keresleti igény kielégítési folyamat modellezése.

A keresleti igény kielégítési (fizikai értelemben a kitárolási-kiszállítási) folyamat mindhárom
keresleti igénykörben a készletezési rendszerben kezelt árucikkek iránt jelentkezı keresleti
igényre – determinált, vagy statisztikailag becsülhetı megrendelés átfutási idın belül – generált
válasz. Ilyen jellegő folyamatok a termelési folyamatokat kiszolgáló készletezési rendszerek
esetében a készáru, a mőveletközi, továbbá az alapanyag raktári, kereskedelmi folyamatokat
kiszolgáló készletezési rendszerek esetében a kereskedelmi raktári kitárolások. Az igények
kielégítésének folyamata nyilvánvalóan egy meglehetısen összetett valós fizikai folyamatot
takarhat, azonban a készletezési folyamatok modellezése és optimálása szempontjából ezt
érdemes meglehetısen leegyszerősíteni egy olyan „ha–akkor” típusú logikai algoritmussá,
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amelynek segítségével lényegében azt kell eldönteni, hogy ha egy adott cikkelem iránt, adott
idıpontban, adott mennyiségő keresleti igény lép fel, akkor a készletezési rendszer képes-e
annak az igénynek a kielégítésére, és ha igen, akkor milyen módon. Ez a kérdés szorosan
összefügg azzal a problémával, hogy abban az esetben, ha a készletezési rendszer a keresleti
igényeket nem tudja, vagy csak részben tudja kielégíteni a vizsgált idıpontban, akkor a logika
hogyan kezelje a kielégítetlen igényeket. Kutatásaim során megállapítottam, hogy
folyamatmodellezési szempontból az igények rendelkezésre álló szabad készletbıl12 történı
kielégítésének (illetve nem kielégítésének) a következı módozatait célszerő vizsgálni:
a.)

ha a készletezési rendszerben az adott árucikkbıl az igényelt volumennek megfelelı
mennyiségő szabad készlet rendelkezésre áll…
akkor a készletezési rendszer az igényt teljes egészében, egy tételben, az igény
felmerülésének idıpontjában kielégíti, vagy
(a teljes rendelkezésre állás ellenére) a készletezési rendszer az igényt
részteljesítéssel, több tételben, szerzıdésileg szabályozott határidın belül és elıre
meghatározott ütemezéssel elégíti ki.

b.)

ha a készletezési rendszerben az adott árucikkbıl az igényelt volumennek megfelelı
mennyiségő szabad készlet csak részben áll rendelkezésre…

továbbá ha ennek ellenére az igény teljes egészében megmarad…
akkor a készletezési rendszer az igényt részben, egy tételben, az igény
felmerülésének idıpontjában, maximum a rendelkezésre állás felsı korlátjáig
kielégíti, továbbá
a fennmaradó kielégítetlen igényt az újbóli rendelkezésre állást követıen
azonnal, prioritással, egy tételben elégíti ki, vagy
a fennmaradó kielégítetlen igényt az újbóli rendelkezésre állást követıen
részteljesítéssel, több tételben, szerzıdésileg szabályozott határidın belül és
elıre meghatározott ütemezéssel elégíti ki.

továbbá ha emiatt az igény fennmaradó része elvész…
akkor a készletezési rendszer az igényt részben, egy tételben, az igény
felmerülésének idıpontjában, maximum a rendelkezésre állás felsı korlátjáig
elégíti ki.

továbbá ha emiatt a teljes igény elvész…
akkor nem történik igény kielégítés.
c.)

ha a készletezési rendszerben az adott árucikkbıl az igényelt volumennek megfelelı
mennyiségő szabad készlet egyáltalán nem áll rendelkezésre…

12

Az a készletmennyiség egy adott cikkelembıl a vizsgált készletezési rendszerben, amelyet le lehet foglalni igény
kielégítés céljából, mert még nincsen valamilyen típusú keresleti megrendeléshez rendelve.
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továbbá ha ennek ellenére az igény teljes egészében megmarad…
akkor a készletezési rendszer az igényt az újbóli rendelkezésre állást követıen
azonnal, prioritással, egy tételben elégíti ki, vagy
a készletezési rendszer az igényt az újbóli rendelkezésre állást követıen
részteljesítéssel, több tételben, szerzıdésileg szabályozott határidın belül és elıre
meghatározott ütemezéssel elégíti ki.

továbbá ha emiatt a teljes igény elvész…
akkor nem történik igény kielégítés.
Látható, hogy az elıbb bemutatott logika több megoldási lehetıséget is tartalmaz. Természetesen
a logikai utak a készletezési rendszerben cikkelemekhez, cikkcsoportokhoz stb. köthetık,
továbbá az is elképzelhetı, hogy bizonyos készletezési rendszerek és folyamatok esetében
lehetnek tiltott logikai utak is. A fenti logika automatizált megvalósítására kiválóan alkalmazható
egy olyan mesterséges intelligencián alapuló eljárás, amely egy neurális háló alkalmazásával
megvalósítja a keresleti igények kielégítése osztályozásának folytonosan ismétlıdı feladatait, és
a rendelkezésre álló adatok birtokában képes tanulni, illetve bizonyos esetekben akár módosítani
is a különbözı stratégiákat. Egy adott idıpontban jelentkezı keresleti megrendelés által generált
igényt akkor tekintünk kielégítettnek, ha a készletezési rendszer az igénynek megfelelı teljes
volument kielégítette, azaz kiszolgálta azokat az igénylıket, amelyek igényeibıl az adott
keresleti megrendelés összeállt. Ezek miatt lényeges paraméter lehet a keresleti megrendelés
átfutási idı is, azonban ennek értelmezése általában inkább az ellátást igénylıkhöz, nem pedig a
termékhez kötött. Az ilyen jellegő „termékorientált” modellek gyengesége, hogy ennek kezelése
nem, vagy csak nagyon nehezen megoldható, így ennek a paramétereknek az alkalmazása és
vizsgálata kisebb jelentıséggel bír. A keresleti igény kielégítési állapotjellemzı paraméterekkel
kapcsolatos matematikai-logikai összefüggések azonosítása az elıbb definiált „ha–akkor” típusú
logikából adódóan valamivel egyszerőbb feladat, mint a keresleti folyamatok esetében, azonban
sokszor elıfordul, hogy ezek feltárása is problematikus lehet. Az összefüggések tehát minden
esetben az adott készletezési rendszer specialitásait és mőködési szabályrendszerét figyelembe
véve realizálhatók.

3.)

Az utánpótlási folyamat modellezése.

A kereslet kielégítésének adott peremfeltételek (pl. célértékként elıre meghatározott
megbízhatóság) melletti igénye a tárolt készletek folyamatos csökkenését vonja maga után,
amely azt eredményezi, hogy a készletezési rendszerben gondoskodni kell a készletek
utánpótlásáról. A vizsgálatok egyértelmően kimutatták, hogy a készletezési rendszer mőködési
hatékonyságát elsısorban az befolyásolja döntıen, hogy az utánpótlási folyamat logikája az ún.
utánpótlási megrendelések ütemezése milyen elvek (stratégiák) szerint mőködik. Az utánpótlási
megrendelések a 3. mellékletben bemutatott folyamatmodell alapján egy termelési folyamatokat
kiszolgáló készletezési rendszer esetében a termelési, valamint a beszállítói, egy kereskedelmi
folyamatokat kiszolgáló készletezési rendszer esetében pedig kizárólag a beszállítói
megrendelések formájában realizálódnak. Ennek megfelelıen a mellékletben látható ábrák
alapján a termelési rendszerek esetében három, míg a kereskedelmi rendszerek esetében pedig
egy ún. utánpótlási igénykört lehet definiálni. Az utánpótlási folyamatok beindításának
legegyszerőbb módja a klasszikus készletezési stratégiák alapján történı rendelésütemezés. Ezek
a stratégiák a tipikus „mikor adjunk fel megrendelést” és „mekkora nagyságú megrendelést
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adjunk fel” kérdések eldöntésében segítenek, hiszen az általuk definiált szabályozó paraméterek
egyértelmően meghatározzák a rendelésütemezés logikáját (lásd 3.1.3.1 alfejezet). Gyakorlati
kutatásaim során azonban több olyan rendelésütemezési „logikával” is találkoztam, amelyekben
a klasszikus készletezési stratégiáktól jelentısen eltérı elvek alapján építették fel a „szabályozó
algoritmust”. Sokszor ezek alapvetı hibája, hogy nincsen megfelelıen kialakított, jól definiált
logika, ezáltal szabályozó paraméterek sem léteznek. Ezek hiányában a készletezési folyamatot
optimálni, a döntéseket algoritmizálni, a készletezési rendszert kellıen dinamikussá és adaptívvá
tenni gyakorlatilag nincs esély, így a modellezés elsı lépése minden esetben ennek a logikának,
valamint a hozzá kapcsolódó szabályozó paramétereknek a definiálása. Ennek kialakítása –
hasonlóan a klasszikus készletezési stratégiákhoz – minden esetben a „mikor adjunk fel
megrendelést” és „mekkora nagyságú megrendelést adjunk fel” kérdések megválaszolását
jelenti, vagyis egy olyan algoritmizálható rendelésütemezési logika felépítését, amellyel
lehetıség nyílik a készletezési rendszerben tárolt árucikkek összetételének és mennyiségének
hatékony, akár automatizált szabályozására is. A rendelésütemezési logika kialakítására – a
klasszikus stratégiákon kívül – számos megoldás szóba jöhet. Alkalmazhatók a klasszikus
stratégiák módosított ún. többparaméteres verziói pl. [t; s; q], vagy [t; s; S], de elképzelhetı más,
pl. készletforgási mutatók alapján felépített szabályozási logika is. A logika kialakítását
nagymértékben befolyásolják azok a peremfeltételek, amelyek az utánpótlási folyamatok
kapcsán, mint korlátok jelentkeznek. Ezek a korlátozó feltételek a külsı beszállítói
megrendelések esetében a beszállítói szerzıdésekben egyértelmően definiáltak (utánpótlási idık
várható értékei, minimális, vagy maximális rendelési tételnagyságok stb.), a belsı termelési
megrendelések esetében pedig túlnyomó részt a belsı folyamatleírásokban (SOP13-kban)
realizálódnak. Ezeket a folyamatmodellekben, a mőködési logikák kialakításakor minden esetben
ún. „kemény” korlátként kell kezelni.
Fentieket figyelembe véve a készletezési rendszermodellben az utánpótlási folyamat modelljének
gyakorlatilag a készletezési rendszerben alkalmazható összes rendelésütemezési logika
modellszintő implementációját tartalmaznia kell, hiszen az optimumkeresés során a primer
kérdés minden esetben az, hogy az adott cikkelemhez mely logikát érdemes hozzárendelni,
amelybıl származtatható az a kérdés, hogy ha egy adott cikkelemhez egy adott logikát
párosítunk, akkor milyenek legyenek a kívánt célok elérése érdekében az adott logika optimális
szabályozó paraméter beállításai. A két kérdés természetesen egymástól nem függetleníthetı,
hiszen az alkalmazható logikák közötti döntés is csak a paraméter szintő optimálás után
lehetséges (melyik logika alkalmazásával lehetséges a kívánt célok elérése hatékonyabban, pl.
kisebb költségek árán, vagy nagyobb nyereséggel). Az utánpótlási folyamat modellezésénél
felhasznált állapotjellemzı paraméterek közül néhány akár szabályozó paraméterként is
alkalmazható, azonban elképzelhetı, hogy van olyan – a rendelésütemezési logikában definiált –
szabályozó paraméter, amely nem feltétlen jelenik meg, mint állapotjellemzı. A különbözı
beszállítói és termelési megrendelések átfutási ideje az utánpótlási folyamatok modellezésében
mint kulcsjellemzı jelenik meg. A különbözı megrendelési idıközökkel és mennyiségekkel
kapcsolatos állapotjellemzı paraméterek közötti matematikai-logikai összefüggések általában az
alkalmazott rendelésütemezési logika függvényei, a megrendelés átfutási idık pedig
nagymértékben függhetnek a beszállítói szerzıdésektıl, valamint az egyéb belsı
folyamatszabályozásoktól, továbbá egyéb külsı vagy belsı, elıre nem feltétlen látható
tényezıktıl. Ezek miatt általában ebben az esetben is sztochasztikus modellezési technikákkal
(pl. Weibull statisztika) érdemes a problémát kezelni.

13

Standard Operating Procedures – standardizált belsı folyamatleírások, amelyek meghatároznak bizonyos belsı
munkafolyamatokkal (így pl. a termelési megrendelésekkel) kapcsolatos kötöttségeket.
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4.)

Az utánpótlási igény kielégítési folyamat modellezése.

Az utánpótlási igény kielégítési (fizikai értelemben a beszállítási-betárolási) folyamat
mindhárom utánpótlási igénykörben a készletezési rendszerben kezelt árucikkekre vonatkozó
utánpótlási igényekre – determinált, vagy statisztikailag becsülhetı megrendelés átfutási idı
elteltével – érkezı válasz. Ilyen jellegő folyamatok a termelési folyamatokat kiszolgáló
készletezési rendszerek esetében a készáru, a mőveletközi, továbbá az alapanyag raktári,
kereskedelmi folyamatokat kiszolgáló készletezési rendszerek esetében a kereskedelmi raktári
beszállítások, illetve betárolások. Ez olyan készletnövelı tényezı, amely biztosítja a készletezési
rendszer további keresleti igény kiszolgálási képességét. Rendkívül lényeges kérdés tehát az,
hogy az utánpótlási megrendelésekben realizálódó igények fizikai beérkeztetésének sok esetben
meglehetısen összetett folyamata a valós készletezési rendszerben hogyan zajlik, hiszen az
utánpótlási igény kielégítési folyamat modelljében ezt kell valósághően, de lehetıség szerint
minél egyszerőbben leképezni. Vizsgálataim során megállapítottam, hogy a folyamatmodellezés
szempontjait szem elıtt tartava az utánpótlási igények beszállítók, illetve termelés általi
kielégítésének a gyakorlatban a következı módozatait célszerő vizsgálni:
a.)

az utánpótlási megrendelésben adott árucikk szempontjából, adott mennyiségben
felmerülı teljes igény determinált, vagy statisztikailag becsülhetı megrendelés
átfutási idı elteltével egy tételben áll az igénylı rendelkezésére, vagy

b.)

az utánpótlási megrendelésben adott árucikk szempontjából, adott mennyiségben
felmerülı igény determinált, vagy statisztikailag becsülhetı megrendelés átfutási idı
alatt több tételben, részteljesítésekkel áll az igénylı rendelkezésére, úgy hogy a
részteljesítések összege egyenlı a teljes igénnyel.

Az elıbb bemutatott két megoldás a gyakorlatban lehet árucikk, vagy beszállító, illetve termelési
folyamat specifikus, és ebben az esetben is lehetıség nyílik a már fentebb bemutatott intelligens
osztályozó megvalósítására (bár itt kétségkívül egyszerőbb a probléma). Egy adott idıpontban
feladott utánpótlási megrendelésben szereplı igényt akkor tekintünk kielégítettnek, ha a
készletezési rendszer az igénynek megfelelı teljes volument betárolta, azaz a beszállító, vagy a
termelés a teljes utánpótlási igényt az igénylı rendelkezésére bocsátotta. A folyamatot leíró
paraméterekre vonatkozó matematikai-logikai összefüggések általában az elıbb bemutatott
utánpótlási igény kielégítési logikától, továbbá az utánpótlási folyamatoknál bemutatott
rendelésütemezési logikától függhetnek. Vizsgálódásaim során ebben az esetben is azt
tapasztaltam, hogy az összefüggések matematikailag zárt alakban történı felírása általában nem,
vagy csak igen nehezen lehetséges, ebbıl adódóan általában csak az alapvetı összefüggések
felírására lehet szorítkozni, az egyéb valószínősíthetı, de matematikailag nem feltétlenül
kezelhetı összefüggések tekintetében pedig a már jól bevált szimulációs technikákat célszerő
alkalmazni.
Az 1. – 4. folyamatok modellezéséhez egy adott cikkelem vonatkozásában célszerően
felhasználandó állapotjellemzıket a 4. mellékletben foglaltam össze.

5.)

A készletkezelési folyamat modellezése.

A készletezési rendszermodell végsı célja minden esetben az, hogy a készletezési rendszerben
zajló elıbb bemutatott (1.–4.) alapvetı részfolyamatok modellezése által lehetıség nyíljon a
tárolt készletek értékben és/vagy naturáliában kifejezett nagyságának idıbeli változását, valamint
ennek a készletezési rendszerre gyakorolt hatásait figyelemmel kísérni, továbbá az egyes
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részfolyamatokat szisztematikusan elemezni. Modellezési tapasztalataim azt mutatják, hogy egy
megfelelıen definiált készletezési rendszermodellben az elıbb bemutatott részfolyamatokat leíró
paraméterek segítségével ez a feladat megvalósítható. A készletkezelési folyamat modellezésének
a célja a készletezési rendszermodellben tehát az, hogy az állapotjellemzı paraméterek aktuális
értékeinek, valamint a paraméterek közötti fıbb összefüggéseknek az ismeretében folyamatosan
meghatározható legyen árucikkenként a tárolt készletek pillanatnyi nagysága. Ezt az
állapotjellemzı paramétereken kívül bizonyos egyéb – a készletek elszámolásával kapcsolatos –
mőködési szabályok is meghatározhatják. Ezek a szabályok szinte minden esetben csak a
tárolandó volumenek értékben való kifejezésekor jelenthetnek plusz feladatot, natutáliában való
számításkor ezeket nem kell alkalmazni (lásd 3.2.2.1 alfejezet, készletértékelési módszerek).
További fontos kérdés, hogy milyen módon definiált a fentebb alkalmazott „pillanatnyi” jelzı.
Ennek értelmezéséhez a valóságban általában idıben folytonos készletezési folyamatokat
diszkretizálni kell, vagyis célszerően definiálni kell a készletezési rendszer mőködési
sajátosságainak megfelelıen olyan idıablakokat, amelyek határain (kezdetén és végén)
értelmezzük azokat a „pillanatokat”, amelyekben a tárolt készletek nagyságát meg kell határozni.
Az idıablak kezdetén mért értéket nyitókészletnek, a végén mért értéket pedig zárókészletnek
nevezzük. Ezeket az idıablakokat szokás készletellenırzési idıközöknek is nevezni. Ezek
szokásos nagysága 1 óra, 1 nap, 1 hét, esetleg 1 hónap, de természetesen más indokolt
szakaszolás is elképzelhetı. A készletellenırzési idıközök lehetnek árucikk, de akár pl.
beszállító specifikusak is, azonban a konzekvencia minden esetben az, hogy az egyes
cikkelemekhez tartozó állapotjellemzık aktuális értékeit mennyiségi paraméter esetében
mindenkor az elıre definiált készletellenırzési idıközre kell aggregáltan megállapítani, idıbeli
paraméter esetében pedig a készletellenırzési idıköz egységében kell kifejezni. Ennek a
megoldásnak az eredménye, hogy a készletezési folyamat diszkrét idıpontokban bekövetkezı
események sorozataként fogható fel, vagyis egy olyan egyszerősítés, amelynek segítségével
közelíthetı a valós készletezési folyamat lefutása. A legfontosabb készletkezelési folyamattal
kapcsolatos alapvetı paramétereket egy adott cikkelem adott készletellenırzési idıközének
vonatkozásában az 5. táblázat ismerteti.
5. táblázat: A készletkezelési folyamat modellezéséhez felhasználható ún. készletkezelési jellemzık

Jelölés
Megnevezés
Q KNY + Készáru (kereskedelmi) raktári nyitó készlet.
Q KZ +

Készáru (kereskedelmi) raktári záró készlet.

Q ANY +

Alapanyag raktári nyitó készlet.

Q AZ +

Alapanyag raktári záró készlet.

Q MNY +

Mőveletközi raktári nyitó készlet.

Z+
QM

Mőveletközi raktári záró készlet.

Dimenzió pl.
[db] ; [Euro]

[db] ; [Euro]
[db] ; [Euro]
[db] ; [Euro]
[db] ; [Euro]
[db] ; [Euro]

Mindezeket figyelembe véve a készletkezelési folyamat modelljének mőködési logikája az, hogy
minden esetben csak egy adott készletellenırzési idıköz egységet, és az azalatt végbemenı
folyamatokat vizsgálja. Ennek megfelelıen a bemenetén felhasználja a megelızı
készletellenırzési idıközre vonatkozó becsült záró készletet (értelemszerően ez minden esetben
a vizsgált idıköz becsült nyitó készlete lesz), a vizsgált készletellenırzési idıközre vonatkozó –
a számítások elvégzéséhez szükséges – állapotjellemzıket, továbbá az esetleges egyéb
paramétereket a készletek értékben való számításához, kimenetén pedig a vizsgált
készletellenırzési idıközre vonatkozó becsült záró készletet adja meg. Ennek a logikának,
továbbá az ezt megvalósító algoritmusnak a segítségével biztosítható, hogy tetszıleges
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idıhorizontra vonatkozóan figyelemmel lehessen kísérni a készletezési rendszerben tárolt
készletek várható nagyságát.

6.)

A hiánykezelési folyamat modellezése.

A hiánykezelési folyamat tekintetében gyakorlatilag ugyanazok a fıbb megállapítások tehetık,
ugyanazok a módszerek és eljárások alkalmazhatók, amelyek az elıbb bemutatott készletkezelési
folyamat tekintetében, azonban ebben az esetben a mindenkori pillanatnyi készlethiány
megállapítása a cél. Mindezek ellenére a hiánykezelési folyamat készletkezelési folyamattól való
elválasztásának fı célja tulajdonképpen az, hogy a kumulált készlethiány várható nagysága a
fentebb ismertetett diszkretizálási módszer segítségével folyamatosan nyomon követhetı legyen,
továbbá a készlethiány készletezési folyamatokra gyakorolt hatása mérhetıvé, vizsgálhatóvá
váljon. Modellezési szempontból többlet feladatot jelent a készletezési folyamat modellezéséhez
képest, hogy a kumulált hiány számítása tekintetében – ahogy ez már a keresleti igény kielégítési
folyamatok modellezésénél is látható volt – két alapvetı esetet célszerően meg kell
megkülönböztetni aszerint, hogy amennyiben az adott készletellenırzési idıközre vonatkozó
aggregált keresleti igény egy adott cikkelem tekintetében nem, vagy csak részben volt
kielégíthetı, akkor mi történjen az így kialakult aggregált kielégítetlen igénnyel. Ennek
megfelelıen az adott cikkelem esetében az aggregált kielégítetlen igény adott készletellenırzési
idıközre vonatkozó értékét
a.)

nem kell megjegyezni (ennek ellenére az esetleges egyéb vizsgálatok miatt célszerő
lehet), ha az összes olyan keresleti igény, amelybıl az aggregált kielégítetlen igény
összeállt, a kielégítetlenségbıl adódóan részben vagy egészben elvész, vagy

b.)

részben vagy egészben meg kell jegyezni, ha az aggregált kielégítetlen igényt képzı
keresleti igények közül van legalább egy olyan kielégítetlen keresleti igény, amely
mindezek ellenére a kereslet kielégítésének várható idıpontjáig továbbra is fennáll.

Amennyiben a b.) eset áll fenn, akkor a kumulált kielégítetlen igények folyamatos
újrakalkulálásán túl az egyik járulékos feladat a kielégítetlen igények prioritásának figyelése,
ezért a kielégítetlen igényekkel kapcsolatos idıbeli adatokat (pl. mikor keletkezett, milyen
határidıvel kell teljesíteni), esetleges egyéb paramétereket (pl. melyik igénylı keresleti igényérıl
van szó) is kezelni kell. Ennek a prioritási listának megfelelıen történik a kielégítetlen igények
késıbbi – rendelkezésre állást követı – kielégítése, majd a készlethiány újrakalkulálása is. A
legfontosabb hiánykezelési folyamattal kapcsolatos alapvetı paramétereket egy adott cikkelem
adott készletellenırzési idıközének vonatkozásában a 6. táblázat ismerteti.
6. táblázat: A hiánykezelési folyamat modellezéséhez felhasználható ún. hiánykezelési jellemzık

Jelölés
Megnevezés
Q KNY − Készáru (kereskedelmi) raktári nyitó készlethiány.
Q KZ −

Készáru (kereskedelmi) raktári záró készlethiány.

Q ANY −

Alapanyag raktári nyitó készlethiány.

Q AZ −

Alapanyag raktári záró készlethiány.

Q MNY −

Mőveletközi raktári nyitó készlethiány.

Z−
QM

Mőveletközi raktári záró készlethiány.
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Dimenzió pl.
[db] ; [Euro]

[db] ; [Euro]
[db] ; [Euro]
[db] ; [Euro]
[db] ; [Euro]
[db] ; [Euro]

A hiánykezelési folyamat modelljének mőködési logikája a készletkezelési logikához hasonlóan
az, hogy minden esetben csak egy adott készletellenırzési idıköz egységet, és az azalatt
végbemenı folyamatokat vizsgálja. Ennek megfelelıen a bemenetén felhasználja a megelızı
készletellenırzési idıközre vonatkozó becsült záró készlethiányt (értelemszerően ez minden
esetben a vizsgált idıköz becsült nyitó készlethiánya lesz), a vizsgált készletellenırzési idıközre
vonatkozó – a számítások elvégzéséhez szükséges – állapotjellemzıket, az aktuális prioritási
listát, továbbá az esetleges egyéb paramétereket a készletek értékben való számításához,
kimenetén pedig a vizsgált készletellenırzési idıközre vonatkozó becsült záró készlethiányt adja
meg. Ennek a logikának, továbbá az ezt megvalósító algoritmusnak a segítségével biztosítható,
hogy tetszıleges idıhorizontra (vizsgálati idıszakra) vonatkozóan figyelemmel lehessen kísérni
a készletezési rendszer mőködtetése során keletkezı készlethiány várható nagyságát.
Az alábbi 5. ábra a készlet- és a hiánykezelési folyamat diszkretizált kezelését szemlélteti egy
egyszerő példán keresztül négy véletlenszerően kiragadott készletellenırzési idıközre egy
kereskedelmi raktárban tárolt cikkelem esetében.
Q +K
Z+
NY +
Q K,
i - 2 = Q K, i -1

Z+
NY +
Q K,
i + 2 = Q K, i + 3

Z+
NY +
Q K,
i -1 = Q K, i

valós
diszkretizált
Z+
NY +
Q K,
i +1 = Q K, i + 2

Z+
NY +
Q K,
i = Q K, i +1

t i-1

ti

t i +1

t

t i+2

a.) készletkezelési folyamat
Q −K
Z−
NY −
Q K,
i +1 = Q K, i + 2

valós
Z−
NY −
Q K,
i = Q K, i +1

diszkretizált
Z−
NY −
Q K,
i + 2 = Q K, i +3

Z−
NY −
Q K,
i-1 = Q K, i
Z−
NY −
Q K,
i-2 = Q K, i-1

t i-1

ti

t i +1

t i+2

t

b.) hiánykezelési folyamat

5. ábra: A készlet- és hiánykezelési folyamat diszkretizált leírása
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3.2.3.2 A szimulációs algoritmus
A szimuláció tulajdonképpen nem más, mint egy elıre definiált matematikai-logikai modellen
végzett kísérletek összessége, vagyis a tudás megszerzésének, a valós rendszer mőködése
megismerésének egy olyan formája, amellyel a valós rendszer valószínősíthetı viselkedését
vizsgálhatjuk meg anélkül, hogy azon végeznénk el kísérleteket ([MO1.], [MO7.], [MO28.]). A
szimulációs algoritmus alapvetı feladatát, az adaptív, dinamikus készletszabályozó rendszerben
betöltött szerepét a 3.2.1 alfejezet definiálja. Ebbıl kiindulva tehát elmondható, hogy a
szimulációs algoritmus gyakorlatilag a készletezési rendszermodellen végezhetı kísérletek
végrehajtásához szükséges olyan „virtuális motor”, amely az elıbb definiált részfolyamatokat
(lásd 3.2.3.1 alfejezet) egy mőködtetı utasítás (lásd 4. ábra „5”-ös számú konnektor) hatására
mőködteti. Ez azt jelenti, hogy adott bemeneti paraméter beállítások14 mellett a matematikailogikai alapon definiált készletezési rendszermodell mőködtetése által szimulálja a valós
készletezési rendszer valószínősíthetı reakcióit, ezáltal számos – a rendszermodell mőködtetése
során keletkezı – ún. szimulációs adatot állít elı. Ezeket az adatokat a szabályozó rendszer egy
megfelelıen kialakított adattábla szerkezetben tárolja. A szimulációs adatok bizonyos döntések
meghozatalához közvetlenül is felhasználhatók, vagyis akár az automatizált optimumkeresési
folyamatba is beköthetık (lásd 4. ábra „4”-es számú konnektor), akár a döntéshozó által végzett
eseti kísérletezések kiértékeléséhez is jól alkalmazhatók (lásd 2. melléklet). A szimulációs
algoritmus futtatásához szükséges legfontosabb inicializáló adatok a következık:
a.)
b.)
c.)
d.)

a készletellenırzési idıközök hossza,
a szimulációs idıhorizont, más néven a vizsgálati idıszak hossza a készletellenırzési
idıközök egységében kifejezve,
a szimulációs futtatások száma, vagyis adott beállítások mellett hány kísérletet
végezzen el a szimulációs algoritmus a rendszermodellen,
a készletezési rendszermodellben definiált különféle paraméterek kezdeti értékeinek
definíciói (pl. nyitó készlet, nyitó készlethiány a szimulációs idıszak kezdetén).

A készletezési folyamatok fentebb bemutatott diszkretizálása következtében a szimulációs
algoritmus feladata az, hogy helyes idıbeli ütemezéssel (a valós rendszer mőködésének
megfelelıen) generálja azokat az eseménysorokat, amelyeknek a segítségével a készletezési
rendszermodell mőködtethetı, vagyis a valós rendszer valószínősíthetı reakciói vizsgálhatók. A
valós készletezési rendszerekben a tapasztalatok szerint túlnyomórészt sztochasztikus
folyamatok figyelhetık meg, de sok esetben bizonyos jellemzık determináltak, ezért ennek
megfelelıen a szimulációs algoritmust alkalmassá kell tenni az elıbb definiált diszkrét
események sztochasztikus és determinisztikus generálására egyaránt. A problémát tovább
bonyolíthatja, hogy a készletezési folyamatokban a sztochasztika az idıbeli és a mennyiségi
paraméterek tekintetében egyaránt elıfordulhat. Mindezek miatt rendkívül lényeges szerepe van
azoknak a véletlen szám generátoroknak, amelyek által lehetıvé válik a sztochasztikus
tulajdonságú folyamatok kezelése is. A véletlen szám generátorok különbözı – adott
paraméterekkel rendelkezı – eloszlású véletlen számokat állítanak elı, amelyek segítségével a
vizsgálatokhoz szükséges eseménysorok felépíthetık. Ehhez különbözı generáló egyenleteket
használnak fel ([MO7.], [MO8.]), amelyek paraméterezéséhez a valós rendszer mőködését leíró
adatstruktúrákat kell felhasználni. Megfelelıen programozott generátorok segítségével mind az
idıbeli, mind a mennyiségi sztochasztika megbízhatóan kezelhetı, vagyis feltételezhetı, hogy a
generált eseménysorok idıbeli ütemezése és mennyiségi tulajdonságai valósághően
14

A bemeneti paraméter beállítások alatt az input oldali rész által meghatározott struktúrában elıállított – a valós
rendszer mőködését leíró – adatokat, valamint a szimulációs algoritmus mőködtetéséhez szükséges ún. inicializáló
adatokat értjük.
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reprezentálják a valódi rendszerben zajló folyamatokat. Ennek ellenırzését a verifikációs
algoritmus hajtja végre (lásd 3.2.3.3 alfejezet). A szimulációs algoritmus egyszerősített
mőködési folyamatát az 5. mellékletben látható folyamatábra mutatja be.
3.2.3.3 A verifikációs algoritmus
A készletezési rendszermodell mőködése helyességének igazolására nagy hangsúlyt kell fektetni,
mivel megbízható eredményeket elérni, és ezekbıl helyes következtetéseket levonni csak
helyesen felépített és paraméterezett modell segítségével lehet. Vagyis azt kell igazolni, hogy a
szabályozó rendszerben kódolt modell a mőködtetésekor ténylegesen is valósághő eredményeket
produkál. Ennek legegyszerőbb bizonyítási eljárása, ha adott bemeneti paraméter beállítások
esetén a valós rendszer által generált reakciók kellı mértékben hasonlóak a készletezési
rendszermodell szimulációs algoritmus általi ugyanazon paraméter beállítások melletti
mőködtetésekor generált kimenetekhez. Az elızı mondatban használt „kellı mértékben hasonló”
kifejezés bevezetésére azért van szükség, mivel a teljes egyezés a modellezés során alkalmazott
különbözı elhanyagolások, továbbá a sztochasztikus folyamatok alapvetı tulajdonságai miatt
általában nem megvalósítható, azonban a vizsgált paraméterek kontrolling személetmódban jól
bevált tőrési tartományon belül tartása mindenképpen elérhetı. Kellı mértékben egyezınek
minısíthetı tehát a készletezési rendszermodell, ha az összes vizsgált eltérési paraméter esetében
igaz, hogy értékük a tőrési tartományon belül mozog. Elızıekkel kapcsolatban a következı
kérdésekre kell szinte minden esetben egyedileg választ adni:
a.)
b.)
c.)

mely kimeneti paramétereket célszerő vizsgálni a verifikáció során,
hogyan állapítható meg az a tőrési, vagy elfogadási tartomány, amelyet az adott
paraméterek, változók esetében vizsgálni célszerő,
hogyan célszerő a vizsgálatot végrehajtani?

A vizsgálat során néhány olyan viszonylag egyszerően számítható, de mégis a rendszer
mőködését jól reprezentáló statisztikai változót célszerő kiválasztani, amelyek elemzésével a
rendszermodell mőködése egyértelmően minısíthetı (pl. generált keresleti, vagy utánpótlási
folyamatok idıbeli és mennyiségi statisztikai jellemzıi). Ezek tőrési tartományának
megállapításakor mindenképpen ismerni kell a folyamatok statisztikai stabilitási tulajdonságait, a
modellezés során alkalmazott egyszerősítések mértékét, illetve az elhanyagolások technikáit és
csak ezek függvényében érdemes megállapításokat tenni. A kísérletek során jól bevált
„ökölszabály” a ± 5…10 %-os tartományok gyakorlati alkalmazása. A vizsgálatokat az adaptív
dinamikus készletszabályozó rendszerben célszerően az input oldali egységbe visszacsatolva
érdemes végrehajtani, hiszen az adatkonverziós részrendszerben megtalálható az összes olyan
statisztikai algoritmus és módszer, amelynek alkalmazásával a vizsgálatok elvégezhetık. A
verifikációs algoritmus feladata tehát nem más, mint ennek a folyamatnak a levezénylése, az
összehasonlítások elvégzése, majd a megerısítı, avagy a hibajel elıállítása a szimulátor
számára. A 3.2.2 alfejezetben ismertetett 3. ábra, valamint a 3.2.3 alfejezetben bemutatott 4.
ábra „1”-es, „2”-es és „3”-as számú konnektorai ennek a funkciónak a megvalósítását
szolgálják.
A verifikációs vizsgálat ütemezése tekintetében elmondható, hogy a készletezési rendszermodell
felépítésekor, illetve a rendszermodellben végrehajtott változtatások esetén a vizsgálatot
mindenképpen el kell végezni, továbbá bizonyos idıközönként célszerő lehet megismételni.
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3.2.4

Az OUTPUT oldali rész mőködési elve

A 6. ábra a készletszabályozó rendszer koncepcionális rendszertervének OUTPUT oldali részét
szemlélteti. Az adaptív dinamikus készletszabályozó rendszer OUTPUT oldali részében az
optimum számítási mőveleteket automatikusan végrehajtó optimalizátor található. A készletezési
rendszerek és folyamatok hatékony mőködtetésével kapcsolatos optimumkeresési feladatok
jellemzését a 3.1 alfejezet tartalmazza részletesen. Az optimumkeresés célja a készletezési
rendszerben kezelt árucikkek készletezési folyamatainak szabályozására alkalmazott szabályozó
paraméterek optimális beállítási értékeinek felkutatása. Ez gyakorlatilag termékszintő optimálás
esetén egyidejőleg maximálisan annyi optimumkeresési feladatot jelenthet, ahány cikkelemet a
készletezési rendszer kezel15. Ebben az alfejezetben bemutatok egy olyan korszerő
optimumkeresési technikát, amelynek a készletszabályozó rendszerbe való adaptálásával ezek a
feladatok hatékonyan végrehajthatók.
Tranzakciók

Integrált
vállalatirányítási
információs
rendszer (ERP)

OUTPUT

Vállalati
adatmodell
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ELITEK
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ÁLLOMÁNYA
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A
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mőködtetése
során
keletkezı
adatok

KILÉPÉSI
FELTÉTELEK
A szabályozó
paraméterek
aktuális értékei

4

SZIMULÁTOR – OPTIMALIZÁTOR
KOMMUNIKÁCIÓS INTERFÉSZ

5

6. ábra: A készletszabályozó rendszer OUTPUT oldali részének koncepcionális rendszerterve

A módszer hatékonyságát a korszerő, jól automatizálható optimumkeresı algoritmus(ok),
továbbá az optimum számítás szimulációval való kombinációja adja. Ahogy az elızı alfejezetbıl
kiderül, a szimuláció önmagában nem optimalizál, csupán a vizsgált készletezési rendszer adott
paraméter beállítások melletti viselkedését utánozza. Ha azonban az elıbb említett feladat
végrehajtására alkalmas szimulátort egy optimalizátor egység hajtja meg azáltal, hogy a
szabályozó paraméterek aktuális értékeit a szimulációs eredményektıl függıen adott határok
között, módszertanilag megalapozottan változtatja, majd a korrekció hatékonyságának vizsgálata
céljából a készletezési rendszermodellt a szimulációs algoritmus segítségével újra mőködteti,
akkor ez a két egység együtt vélhetıen már alkalmas lesz a szabályozó paraméterek optimális
értékeinek megkeresésére. Az elıbbi eljárás egy iterációs folyamatot definiál. A módszertani
megalapozottságot egy olyan optimumkeresı algoritmus biztosítja, amely készletezési
rendszerek esetében gyakran elıforduló többkritériumos problémák esetén a szimulációs
15

Az optimumkeresési feladatok tényleges számát pl. befolyásolhatja az árucikkek közötti kapcsolatok
szabályrendszere is (pl. egy adott beszállító termékei az optimálás során együttesen kezelendık-e, vagy sem).
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eredményekbıl számítható célfüggvény értékektıl függıen a szabályozó paraméterek értékeit a
benne kódolt szélsıérték keresı eljárás metodikájában definiált módon korrigálja. Ez a
szimulációval támogatott optimumkeresés alapelve. Az optimalizátor tehát a mőködéséhez
szükséges bemeneti adatok egy részét a központi részben elhelyezkedı szimulátortól kapja (lásd
6. ábra „4”-es számú konnektor), másik része pedig – a szimulátorban alkalmazott módszerhez
hasonlóan – inicializáló adatként az optimalizálás elıtt beállítandó (ilyen jellegő adatok pl. a
korlátozó feltételek, vagy az optimumkeresı algoritmus mőködését meghatározó alapadatok is).
Az optimalizátor futása során keletkezı ún. optimum adatokat egy erre a célra kialakított
adattáblában tárolja a rendszer. A szimulátor futtatásához szükséges beállítási adatokhoz ebben a
táblában fér hozzá a kommunikációs interfész, amely az optimalizátortól érkezı utasítás hatására
a szimulációs algoritmus megismételt futtatását kezdeményezi (lásd 6. ábra „5”-ös számú
konnektor). Az optimalitási feltételek teljesülése esetén az iterációs folyamat véget ér. Az
optimális szabályozó paraméter beállítások, és az esetleges egyéb járulékos információk készen
állnak arra, hogy az adaptív dinamikus készletszabályozó rendszer az integrált vállalatirányítási
információs rendszer rendelkezésére bocsássa az operatív irányítás szempontjából szükséges
irányítási adatokat. Ez a tranzakció egy erre a célra kialakított szabványos interfész segítségével
egy adat export-import mővelet segítségével hajtható végre.
Az elıbb vázolt elvet megvalósító folyamat készletszabályozó rendszerbe való adaptálási
kérdéseivel foglalkozik ez az alfejezet. Mivel doktori értekezésem másik központi témája a
szabályozó paraméterek beállítási értékeinek optimálásához kötıdik, ezért a 7. fejezetben egy
konkrét készletezési probléma esetében részletesen is bemutatom egy általam a probléma
kezelésére kifejlesztett optimalizátor felépítését.
3.2.4.1 A célfüggvény kalkulátor
A készletezési rendszerekben jelentkezı optimumkeresési feladatok célfüggvényei a készletezési
rendszerek mőködési sajátosságaiból adódóan meglehetısen komplexek lehetnek. A
célfüggvények ún. célfüggvény rendszert alkotnak, amelyekben az optimumkeresési feladat
komplex szempontrendszerét kell definiálni. Egy ilyen célfüggvény rendszer általános alakja a
következıképpen képzelhetı el:

CF1 = f (s1 ,..., s i ,..., s t , p1 ,..., p j ,..., p u , e1 ,..., e k ,..., e v ) ;
……
CFm = f (s1 ,..., si ,..., s t , p1 ,..., p j ,..., p u , e1 ,..., e k ,..., e v ) ;
……
CFw = f (s1 ,..., s i ,..., s t , p1 ,..., p j ,..., p u , e1 ,..., e k ,..., e v ) , ahol

(3.)
(4.)
(5.)

CF1...CFw a célfüggvény rendszerben alkalmazott célfüggvények,
s1...s t az alkalmazott szabályozó paraméterek,
p1...p u a készletezési rendszer modellezésénél alkalmazott állapotjellemzı paraméterek,
e1...e v a készletezési rendszer modellezésénél alkalmazott egyéb (pl. költség) paraméterek.
Bár az elıbb leírt általános alakban nem lehet egyértelmően jelölni, de mégis rendkívül lényeges,
hogy nem feltétlenül kell az összes alkalmazott célfüggvénynek minden elıbb ismertetett
változót tartalmaznia. A gyakorlati kutatások bebizonyították, hogy sok esetben a valós
folyamatokat leképzı célfüggvényeket egzakt, matematikailag zárt alakban felírni nem lehet,
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ezért a klasszikus szélsıérték keresési eljárásokkal (pl. derivált függvény zérusra redukálása)
nem lehet az optimumokat megkeresni. Már viszonylag régóta léteznek olyan iteratív keresı
eljárások, amelyek ilyen bizonytalan környezetben is hatékonyan mőködtethetık (lásd 3.2.4.3
alfejezet – genetikus algoritmus), azonban ezek az eljárások sem mőködtethetık a
célfüggvényekrıl szerzett alapvetı tapasztalatok, minimálisan szükséges információk nélkül.
Ilyen jellegő minimálisan szükséges információ többek között az is, hogy a célfüggvények adott
szabályozó paraméter beállítások mellett milyen értékeket vesznek fel. Ennek oka az, hogy az
iterációs keresés során a változtatandó paraméterek a célfüggvényekben minden esetben a
szabályozó paraméterek. Mivel a célfüggvények zárt alakja általában nem ismeretes, ezért
egyszerő behelyettesítéssel ez az információ általában nem elıállítható. A megoldás kulcsa olyan
célfüggvények létrehozása, amelyek értékkészlete a készletezési rendszermodellben definiált
állapotjellemzı, szabályozó, valamint esetleges egyéb (pl. költség és/vagy megbízhatósági)
paraméterek segítségével lehetıség szerint elemi mőveletek (összeadás, kivonás, szorzás, osztás)
alkalmazásával meghatározható. Ehhez a rendszer modellezése során célszerő olyan mélységig a
problémát felbontani, hogy a legegyszerőbb elemi összefüggések feltárhatók és matematikailag
modellezhetık legyenek. Egy ilyen típusú célfüggvény rendszer alkalmazásával – mivel a
szimulációs algoritmus segítségével a különbözı készletezési rendszerállapotok, és így az azokat
leíró paraméterek aktuális értékei is egyértelmően elıállíthatók – a célfüggvények adott
szabályozó paraméterek melletti értéke is számíthatóvá válik. Ezt a feladatot a célfüggvény
kalkulátor látja el. A célfüggvény rendszerben az egymástól eltérı célfüggvények
értelemszerően más és más szempontokat képeznek le. Az ilyen jellegő többkritériumos
problémákban a 3.1.3.3 alfejezetben már korábban ismertetett törvényszerőségeket is fel kell
tárni a definiált célfüggvények között, mivel ezek a törvényszerőségek a késıbbi optimális
állapot megkeresésének alkalmazható módszereit is nagymértékben befolyásolják (pl. egyidejő
optimalitás keresése a cél, vagy a függvények között van egyfajta hierarchiarendszer).
Elıbbieket összegezve tehát a szimulátor és az optimalizátor közötti kapcsolat tulajdonképpen a
célfüggvény kalkulátoron keresztül úgy realizálódik, hogy az optimalizátorban definiált
célfüggvény rendszerben szereplı célfüggvények várható értékét az elıbb ismertetett módon
lényegében a szimulációs eredmények közvetlen felhasználásával határozza meg a célfüggvény
kalkulátor.
3.2.4.2 A korlátkezelı rendszer
A korlátkezelı rendszer szerepe az optimalizátorban egyrészt a célfüggvény rendszerben
definiált célfüggvényekben alkalmazott változók értelmezési tartományának, másrészt a
célfüggvények értékkészletével kapcsolatos korlátoknak a kezelése. A korlátok
megfogalmazásával megoldható a tiltott rendszerállapotok egyértelmő definiálása, ezáltal
elkerülhetı, hogy az optimumkeresı algoritmus futása során az iterációs folyamatban nem kívánt
irányba folytatódjon a megoldás keresése, továbbá a lehetséges megoldások számát is
nagymértékben le lehet redukálni, csökkentve ezzel az optimálásra fordítandó idıt. A
feltételrendszer általános alakja a változók értelmezési tartományai esetében a következıképpen
képzelhetı el:
s1min s1max 
p1min p1max 
e1min e1max 
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de bizonyos változók esetében az is könnyen elıfordulhat, hogy csak bizonyos pontokban
értelmezhetık, illetve ezzel ellenkezı módon csak bizonyos pontokban nem értelmezhetık.
Ebben az esetben az elızı mátrixos definíció ezeknél a változóknál nem értelmezhetı, a korlátok
kezelését egyedileg kell megvalósítani. Az optimumkeresési probléma keresési terét (másképpen
fogalmazva a lehetséges megoldások halmazát) jelen esetben az s korlát mátrix reprezentálja,
mivel a cél a szabályozó paraméterek optimális beállítási értékeinek felkutatása. A célfüggvények
értékkészleteinek esetében minimum keresés esetén a célfüggvénynek lehet maximum korlátja,
maximum keresés esetén pedig minimum korlátja. Ezek általános alakjának felírása igen
problémás, mivel egy adott célfüggvény rendszer esetében elıfordulhat olyan célfüggvény is,
amelynek maximalizáló, de olyan is, amely minimalizáló típusú, ezért ezeket minden esetben
egyedileg célszerő kezelni. Belátható tehát, hogy egy komplex optimumkeresı rendszer esetében
a korlátok értelmezése és kezelése meglehetısen bonyolult feladat lehet. A korlátkezelı rendszer
feladata, hogy az elızıekben bemutatott feltételrendszernek megfelelıen a tiltott állapotokat két
lépcsıben szőrje meg:
• a célfüggvények értékeinek szimulációval történı meghatározása elıtt, elsıként az egyes
változók értelmezési tartományai korlátainak megfelelıen, majd
• a célfüggvények értékeinek szimulációval történı meghatározása után, másodikként az
egyes célfüggvények értékkészlet korlátainak megfelelıen.

3.2.4.3 A genetikus algoritmus
Az adaptív dinamikus készletszabályozó rendszerben az iteratív keresı eljárást egy genetikus
algoritmus, valamint egy azzal kombinált lokális keresı algoritmus formájában realizáltam. E
kettı együttesen egy olyan hatékonyan alkalmazható optimumkeresı algoritmust (a
továbbiakban: OA) alkot, amely a már korábban több helyen is említett, a készletezési
rendszerek esetében gyakran elıforduló bizonytalan, sztochasztikus befolyásoló tényezıkkel
rendelkezı optimum számítási problémák esetén is sikerrel alkalmazható az optimumok
felkutatásában. A genetikus algoritmusok kialakulásával, történeti áttekintésével, valamint ezek
mőködésének kérdéseivel a már fentebb is meghivatkozott [MO15.], [MO24.] és [MO30.]
szakirodalmak részletesen foglalkoznak. Ebben az alfejezetben röviden összefoglalom az általam
alkalmazott genetikus algoritmus és az ezzel kombinált lokális keresı eljárás mőködésének
alapvetı kérdéseit, illetve bemutatom a szabályozó rendszerbe való integrálás kapcsán felmerülı
legfontosabb problémákat is.
A genetikus algoritmus (a továbbiakban: GA) egy globális optimalizáló eljárás, amely az
optimumkeresési feladat adott célfüggvény(ek) szerinti lokális optimumai közül a legjobbat
keresi meg. A módszer fı elınye, hogy széles körben alkalmazható, általában nem használ
területfüggı tudást, így akkor is mőködik, ha a feladat struktúrája kevéssé ismert. A GA a
keresési tér összes lehetséges pontját egyedként értelmezi, amely az optimumkeresési probléma
egy adott lehetséges megoldását jelenti, így tehát az algoritmus a keresési tér minél rátermettebb
egyedeit hivatott felfedezni. A GA minden iterációs lépésben a lehetséges megoldások (egyedek)
egy populációját tartja fenn, azaz egyszerre több megoldáskezdeménnyel dolgozik, majd az
aktuális populációból minden lépésben egy új populációt állít elı. Az alapgondolat abból indul
ki, hogy általában minden populáció az elızınél rátermettebb egyedeket tartalmaz és ezért a
keresés folyamán egyre jobb megoldások állnak rendelkezésre. A lehetséges megoldások
minıségét egy értékelı, rátermettségi vagy más néven fitness függvény adja meg. Az aktuális
populációból az új populációt a GA úgy állítja elı, hogy a szelekciós operátor által kiválasztott
legrátermettebb egyedeken (szülıkön) alkalmazza a rekombinációs és mutációs operátorokat,
ezáltal új egyedeket (utódokat), vagyis tulajdonképpen egy új generációt hoz létre. Az iterációs
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folyamat végeredménye elméletileg az, hogy mivel valószínőleg minden generáció egyedei az
elızınél rátermettebbek lesznek, ezért a keresés végén megtalálható az optimális megoldás. Az
általam kifejlesztett GA konkrét megvalósításával kapcsolatos technikai kérdéseket a 7.
fejezetben mutatom be.
A GA-ok számos elınye mellett sajnos rendelkeznek néhány elınytelen tulajdonsággal is. Az
alapvetı, általános GA-ok önmagukban általában nem eléggé hatékonyak. Kimondottan igaz ez
bonyolult problémák esetében, amelyeknél a probléma összetettségébıl adódóan nem feltétlenül
rendelkezünk megfelelı mélységő ismeretekkel sem a függvény, sem pedig a keresési tér
tekintetében. Ennek eredménye az, hogy a GA ezekben az esetekben nem az optimális
megoldáshoz konvergál. Sajnos ez az állítás igaz lehet egyszerőbb problémák esetében is, ha a
keresési teret nem kellıképpen szőkítjük le az algoritmus futtatása elıtt. A kutatási eredmények
alátámasztották, hogy a GA-ok, ha a futtatás során a keresési téren felfedeznek egy elfogadható,
de nem feltétlenül optimális megoldást, akkor sok esetben a konvergencia az erıs egyed
dominanciájából adódóan ebbe a pontba irányul, és ebbıl az irányból az algoritmust
hagyományos eszközökkel16 nem lehet eltéríteni. Ezt a problémát szokás a populáció
„ellaposodásának” is nevezni, hiszen az aktuális generációhoz tartozó egyedek génállományának
változatossága az elıbb említett dominanciából kifolyólag rendkívül lecsökken.
Általánosságban elmondható az is, hogy kritikus szerepe van a futási idı, illetve az eredmény
szempontjából az alapvetı GA mőködési paraméterek hatékony megválasztásának. Ezek például
a kromoszóma felépítése, populáció mérete, generációk száma, a különbözı keresı operátorok
paraméterei, és nem utolsó sorban a kilépési feltételek megfelelı megválasztása. Ezek
hangolásához szükséges lehet a probléma szerkezetének mélyebb ismeretére, a meglévı sejtések
vagy egyéb eredmények felhasználására. A hangolásban tehát komoly szerepe lehet az egyszerő
próbálgatásos úton történı beállításnak, de kissé elvonatkoztatva a GA paramétereinek hatékony
beállítása önmagában is egy optimumkeresési feladatként értelmezhetı.
A fentiekben definiált problémákkal az adaptív dinamikus készletszabályozó rendszerbe integrált
GA fejlesztése során én is találkoztam, ezért célom volt a hatékonyság fokozása érdekében olyan
módszerek tanulmányozása is, amelyek felhasználásával a GA fenti problémái – helyesebben
fogalmazva azok egy része – kiküszöbölhetı. A kutatás során az elsıdleges célom a
konvergencia problémák kiküszöbölése volt. A hatékonyság fokozása érdekében [MO2.],
[MO6.] és [MO45.] irodalmak több módszert is publikálnak, továbbá a kutatási tapasztalatok is
egyértelmően alátámasztották azt, hogy a tényleges konvergencia hatékony eléréséhez az GA-t
célszerő kombinálni egyéb keresı módszerekkel is. Az általam kifejlesztett GA a hatékonyság
fokozása érdekében az ún. elitizmus technikáját, valamint a lokális keresés két probléma
specifikus módszerét alkalmazza. A GA hatékonyságának javítására az elıbb bemutatott
módszereket akár külön-külön, akár egymás mellett is hatékonyan lehet alkalmazni. Az általam
kifejlesztett GA mindkét eljárást egyidejőleg, de megfelelıen és dinamizáltan megválasztott
paraméterezés mellett alkalmazza. Az elıbb említett problémaspecifikus hatékonyság fokozó
eljárások megvalósításával kapcsolatos technikai kérdéseket a 7. fejezet tartalmazza.
Az általam kifejlesztett lokális kereséssel és az elitizmus technikájával kombinált GA
mőködésének nagyvonalú folyamatábráját a 6. és a 7. melléklet tartalmazza. Az egyes mőveleti
egységek egyszerősített folyamatábráit pedig a 8., a 9., és a 10. melléklet mutatja be.

16

Értve ez alatt a hagyományos, fentebb ismertetett genetikus operátorokat (pl. mutáció).
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3.2.4.4 A kilépési feltételek
Az iterációs elven mőködı optimumkeresı eljárások gyakorlati megvalósításának egyik
legproblémásabb kérdése az, hogy az algoritmus egy adott iterációs lépés végén miként döntse el
azt, hogy érdemes-e további iterációs lépés(eke)t végrehajtani az eddigieknél jobb megoldások
elérése érdekében. Azt a feltételrendszert, ami ezt a döntést segíti, kilépési feltételek
rendszerének nevezi a szakirodalom. Mivel a GA valójában egy iterációs, irányított keresı
eljárás, ezért ennek a feltételrendszernek a megadása itt is kulcskérdés, mivel nem megfelelıen
megválasztott feltételrendszer esetében vagy túl korán „elhiszi” az algoritmus azt, hogy optimum
állapotba került, így hibás („nem eléggé” optimális) megoldást generál, vagy túl késın vet véget
az iterációs folyamatnak, ezzel felesleges processzor foglaltságot és futási idıt generálva a
számítógépen. Az általánosan alkalmazott kilépési feltételek a GA futása során a következık:
a.)

a skálázott fitness függvény értéke valamely E h egyednél a populációban elér egy
elıre meghatározott Φ T célértéket, vagyis
Φ(E h ) = Φ T ;

b.)

(9.)

a generációk G száma eléri a maximálisan megengedett G max generáció számot,
vagyis
G = G max ;

c.)

(10.)

a skálázott fitness függvény értékek D(Φ ) szórásának változása két egymást követı
populációban, elıre meghatározott számú „n” egymást követı generációban egy
adott D K küszöbérték alatt marad, vagyis

D(Φ ) G i − D(Φ ) G i −1 ≤ D K
D(Φ ) G i −1 − D(Φ ) G i − 2 ≤ D K

;

(11.)

...
D ( Φ ) G i − n +1 − D ( Φ ) G i − n ≤ D K
d.)

a legjobb E b egyed skálázott fitness értékének változása két egymást követı
populációban, elıre meghatározott számú „n” egymást követı generációban egy
adott Φ K küszöbérték alatt marad, vagyis

Φ (E b ) G i − Φ (E b ) G i −1 ≤ Φ K
Φ (E b ) G i −1 − Φ (E b ) G i − 2 ≤ Φ K

;

(12.)

...
Φ (E b ) G i − n +1 − Φ (E b ) G i − n ≤ Φ K
e.)

az algoritmus túllépi a t max engedélyezett maximális futási idıt, vagyis
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t ≥ t max .

(13.)

Az algoritmus pontosságának és végességének biztosítása érdekében célszerő lehet az elıbb
felsorolt feltételeket kombinálni. Egyes algoritmusok a fentieken kívül alkalmazzák még az
aktuális populációra jellemzı szelekciós intenzitás, és szelekciós változatosság értékét is
ellenırzési feltételként, azonban ezekkel is óvatosan kell bánni, hiszen egy esetleges populáció
ellaposodás esetén könnyen kiléphet az algoritmus az iterációból akár nem optimális állapotban
is. Az általam kifejlesztett GA kilépési feltételként a szelekciós intenzitás és változatosság
figyelése mellett a fenti b.) és c.) típusú megállási feltételeket alkalmazza opcionálisan.
A kilépési feltétel(ek) teljesülése esetén az iterációs algoritmus véget ér, és kimenetként – azaz
optimális megoldásként – az utolsó populáció legjobb rátermettségi értékkel rendelkezı egyedét
választja ki. Ennek az egyednek a genotípusát kell dekódolni az alkalmazott ábrázolási
szabálynak megfelelı módon, hiszen ezáltal kaphatjuk vissza az optimális szabályozó paraméter
beállításokat.

4.

A

KERESKEDELMI RAKTÁRAK KÉSZLETEZÉSI
FOLYAMATOK MODELLEZÉSI KÉRDÉSEI

RENDSZERÉBEN

ZAJLÓ

A készletezési rendszerek és folyamatok mőködése és optimálása területén végzett kutatásaim
fókuszában elsısorban a kereskedelmi raktári rendszerek vizsgálata állt, ezért a 3. fejezetben
bemutatott készletszabályozási problémákat is elsısorban ezen a szakterületen tanulmányoztam.
Ennek fı oka, hogy a kereskedelmi folyamatokat kiszolgáló raktárak mőködésüket tekintve jóval
egyszerőbbek, könnyebben átláthatók, mint a termelési folyamatokat kiszolgáló raktári
rendszerek, így a különféle elméleti elgondolások, valamint az azokra épülı kifejlesztett
algoritmusok tesztelése kevésbé körülményes, implementációjuk gördülékenyebb, mint a
termelési rendszerek esetében. Ez az átláthatóság megkönnyíti az elızı fejezetben ismertetett
modellezési technika alkalmazását, valamint a kutatási célok között definiált kísérleti eszköz, a
szimulátor és az ahhoz kapcsolódó optimalizátor kifejlesztését is.
Szőkebb vizsgálódásaim középpontjában tehát, az elızı fejezetben bemutatott adaptív dinamikus
készletszabályozó rendszerben definiált szimulátor és optimalizátor kifejlesztésével kapcsolatos
problémák, valamint az ezekkel szoros összefüggésben lévı készletezési folyamatmodellezési
kérdések álltak. Az általam kifejlesztett elıbb említett részrendszerek mőködési elvüket, a
bennük definiált eljárásokat tekintve mindenben igazodnak az elızı fejezetben leírtakhoz, ezért a
további fejezetek célja elsısorban az, hogy a megvalósítással kapcsolatos részletkérdéseket
ismertessék. Ebben a fejezetben a részletesebben vizsgált ital-nagykereskedelmi tevékenységet
kiszolgáló gyakorlati készletezési problémát, a probléma kezelésére kifejlesztett
rendelésütemezési stratégiát, valamint az optimumkeresés célrendszerét ismertetem.

4.1 Egy a kutatás során vizsgált, az ital-nagykereskedelemben jelentkezı
gyakorlati készletezési probléma ismertetése
A kereskedelmi területen végzett kutatásaim elsısorban az italipari nagykereskedelmi
tevékenységre koncentrálódtak. Ezen a szakterületen végzett kutatásaim során megállapítottam,
hogy az italipari kereskedelmi tevékenységet kiszolgáló készletezési rendszerekben komoly
problémát jelent a folyamatok optimálása, vagyis a korszerő, a készletgazdálkodást támogató
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operatív folyamatirányító rendszerek alkalmazása. Ezen a területen a már korábban ismertetett
kutatási eredmények gyakorlatban történı alkalmazásától meglehetısen távol vannak a
gyakorlati szakemberek. Ennek fı okai az eredményekkel szemben támasztott szkepticizmusban,
az operatív irányításban dolgozó szakemberek alulképzettségében (sok esetben hozzá nem
értésében), valamint sokszor a gyakorlatban jelentkezı készletezési problémák egyedi
tulajdonságaiban, bonyolultságában kereshetık. Ebben a kereskedelmi ágazatban is
megfigyelhetı továbbá, hogy a készletezési problémák egyre inkább ellátási lánc szintő
problémákká nıtték ki magukat, azonban általánosan igaz az a korábban már leírt megállapítás
is, hogy az eggyel alacsonyabb – vagyis a lokális szintő – készletezési problémák kezelése
területén is komoly lemaradások vannak. Az általam végzett kutatási tevékenység elsısorban a
lokális problémák megoldására irányul, bár a kidolgozott (elızı fejezetben részletesen
bemutatott) rendszer elınyös tulajdonságokkal bír magasabb (ellátási lánc) szintő problémák
kezelése, integrálása tekintetében is, ezért a fejlesztési törekvések egyértelmően ebbe az irányba
mutatnak. Mivel egy italipari nagykereskedelmi raktárban a cikkelemek száma (kb. 2000…5000es szortiment is elképzelhetı), illetve a beszállítók száma (kb. 50…150 beszállítóval is dolgozhat
egy-egy nagykereskedı) igen nagy lehet, ezért a készletezési folyamatok szabályozásában
alkalmazott rendelésütemezési szokások is sokfélék lehetnek. Ezek a logikák a gyakorlat által
kidolgozott, általában megszokáson, gyakorlati tapasztalatokon alapuló elméletek, amelyek
közvetlenül általában nem alkalmasak optimumkeresésére, mivel nem klasszikus értelembe vett
stratégiák, így nem teljesülnek a korábbi fejezetekben megfogalmazott folyamatoptimálási
alapelvek sem. Ez nem jelenti azt, hogy rendelésütemezésre nem használhatók, hiszen a
készletezési rendszereket eddig is ezek alapján mőködtették, de az elızı fejezetben bemutatott
szabályozó rendszerbe, mint elfogadott logika jelen állapotukban általában nem beépíthetık,
ezért az ebbıl következı cél kettıs. Egyrészt feltétlenül csökkenteni kell az alkalmazott
módszerek számát, másrészt racionalizálni kell a megszokáson alapuló logikákat annak
érdekében, hogy a folyamatok tényleges optimálásához használhatók legyenek, hiszen az eddig
alkalmazott „eljárások” az italipari nagykereskedelemben végzett készletezési folyamat
hatékonysági vizsgálatok17 alapján bizonyíthatóan nem adnak optimális megoldást. Gyakoriak az
irracionális rendelések mind az idıbeli, mind pedig a mennyiségi ütemezés szempontjából,
ezáltal sok esetben felesleges készletek halmozódnak fel, ami rendkívül túlterheli az amúgy
meglehetısen alulméretezett fizikai rendszereket. Ezt alátámasztják azok a vizsgálati
eredmények is, amelyek azt mutatják, hogy érdekes módon sokkal inkább jellemzı az italipari
nagykereskedelmi tevékenységre a túlkészletezési, mint a készlethiányos szituációk, hiszen a
vevıi igényeknek való megfelelési kényszer, a piacon való maradás, valamint a kiszolgáló
multinacionális vállalatok nyomása komoly teherként nehezedik a nagykereskedelmi
vállalatokra.
Vizsgálataim során tíz nagykereskedı készletezési tevékenységét elemeztem. A beszerzési
stratégiákat tekintve alapvetıen két egymástól eltérı szokást figyeltem meg, az egyik a vevıi
igények elıre meghatározott adott mennyiségő felgyülemlése esetén történı prompt beszerzés, a
másik pedig az adott rendelésütemezési logika alkalmazásával a készletre történı beszerzés,
vagyis a vevıi igények készletrıl történı kvázi azonnali kielégítése. Mivel gyakoribbnak a
második verzió bizonyult, ezért a továbbiakban csak ezzel az esettel foglalkoztam. A
rendelésütemezésre jellemzı az iparági specializáció, vagyis a söripar, az ásványvíz- és
üdítıipar, a szeszipar, valamint a borászati ágazat szerint differenciált rendelési módszerek.
Mivel általánosan igaz, hogy az italipari nagykereskedık bevételének legnagyobb részét a
söripari ágazat képzi (átlagosan közel 40%-a a teljes bevételnek), ezért a vizsgálati területet erre
az iparágra korlátoztam. Az ezen a területen alkalmazott rendelésütemezési szokások, valamint
17

2002 és 2006 között az ADVERSUM Tanácsadó és Szolgáltató Kft. megbízásából a szerzı által különbözı
innovációs kutatások keretei között az italipari nagykereskedelemben elvégzett reprezentatív vizsgálatok alapján.
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az ebbıl adódó logikák részletes ismertetése a korlátokból adódóan itt nem lehetséges, ezért a
célom az volt, hogy a leggyakrabban elıforduló, a gyakorlatban leginkább problémás,
racionalizálásra leginkább alkalmas rendelésütemezési logikát vizsgáljam és racionalizáljam,
majd a fentebb ismertetett elvek alkalmazhatóságát ezen keresztül mutassam be. A következı
alfejezet tehát a kiválasztott, a söripari termékek beszerzése során gyakran alkalmazott
rendelésütemezési problémát ismerteti.
4.1.1

A vizsgált készletezési probléma bemutatása

A készletezési problémát a forgalmazott árucikkek, a beszállítók, valamint a vevık
tulajdonságai, valamint az ezekbıl összeálló, meglehetısen összetett feltételrendszer
specifikálják. Az alábbi alfejezetek ezek ismertetésével foglalkoznak.

4.1.1.1 Az SKU18-k tulajdonságai
Egy-egy italipari nagykereskedı söripari beszállítótól függıen átlagosan 20…50 SKU-t
forgalmaz. A kereskedelmi tevékenység adottságainak megfelelıen az egyes SKU-k forgalmi
részesedése (dinamizált ABC kategóriája), ezáltal a készletezési rendszerre gyakorolt hatása
meglehetısen eltérı lehet, így a készletezési folyamatok termékszintő optimálása tekintetében az
SKU-k között prioritási elvek érvényesülhetnek. Ennek eredménye az, hogy az „A” kategóriás,
illetve a „B” kategória felsı 10%-ába tartozó SKU-k (ez átlagosan 5…10 termék) készletezési
folyamatainak optimálása az elsıdleges cél, a többi SKU pedig kiegészítı termékként
funkcionál, tehát a stratégia kidolgozását elsısorban az elıbb említett SKU-k folyamatainak
tulajdonságai vezérlik elsıdlegesen. Rendkívül lényeges továbbá az SKU-k alapvetı
tulajdonságainak ismerte, vagyis az összes olyan sajátosság, amely befolyásolhatja a stratégia
kialakítását és optimálását. Ezek a következık:

Szavatossági idı kérdése ( Tszav ).
Mivel a söripari termékek élelmiszeripari cikkek, ezért a kötelezıen alkalmazandó szavatossági
idı érvényes rájuk, ami a fogyaszthatóság idıintervallumát definiálja. Ez nagymértékben
befolyásolja a termékek eladhatósági idejét is, ami kihathat a belılük készletezendı mennyiség
optimális megválasztására is.
A forgási sebesség célértéke ( VSKU ).
A készletezési rendszerben a döntéshozó és/vagy a beszállító által statisztikai úton
meghatározott, cikkcsoportonként19 definiált készletforgási sebesség várható értékének elıírt
nagysága. A készletforgási sebesség definíciójából ([KM44.], [KM71.]) adódóan így a
készletciklus ( C ) várható hossza 2 ⋅ V -vel közelíthetı.
MIN
Minimálisan rendelhetı mennyiség ( EOQ SKU
).
Az egy adott beszállítói megrendelési tranzakció keretei között adott SKU-ból rendelhetı
minimális mennyiség. Ennél kisebb rendelési tételnagyság még akkor sem képzelhetı el, ha
amúgy az adott tranzakció esetén az lenne ideális, vagyis a gyakorlatban ebben az esetben vagy
nem rendel a döntéshozó, vagy a rendelendı mennyiség egyenlı a minimum mennyiséggel.

18
19

SKU = Stock Keeping Unit – az árucikk, vagy cikkelem italiparban használatos elnevezése.
A beszállító által elıre definiált SKU-k egy adott csoportja.
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MAX
Maximálisan rendelendı mennyiség ( EOQ SKU
).
Az egy adott beszállítói megrendelési tranzakció keretei között maximálisan rendelhetı
mennyiséget a beszállítók közvetlenül általában nem korlátozzák, azonban lehet a
megrendelésnek egy a kereskedelmi jellemzıktıl, fizikai korlátoktól, vagy egyéb céloktól
vezérelt észszerő maximuma, amelyet a készletezési rendszerben tartani kíván a döntéshozó. Ezt
a mennyiséget csak bizonyos feltételek mellett, megfelelıen megalapozott okokból lehet/kell
túllépni (ilyen okokat majd a késıbbikben bemutatásra kerülı ún. „diszpozíciós” probléma
okozhat).20

Rendelés egysége ( OU SKU ).
A beszállító felé feladott megrendelés nagyságát úgy kell megállapítani, hogy az minden esetben
a beszállító által megszabott – adott SKU-ra vonatkozó – rendelési egység egészszámú
többszöröse legyen. Ez általában az egy egységrakománynak megfelelı mennyiséget jelenti.
(b)
Beszerzési érték ( cSKU
).
Egy adott SKU-ra vonatkozó, sávos rendszerben definiált bekerülési költség, amely általában a
termék árával közelíthetı. Jellemzıje, hogy a megrendelt mennyiség függvénye, vagyis
értelemszerően minél nagyobb az egy tranzakcióban megrendelt mennyiség, annál kisebb a
bekerülési költség. Ezt szemlélteti a 7. ábra.
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7. ábra: Az alkalmazott sávos rendszer szemléltetése

Készletkiesési ráta ( ρ SKU ).
A kutatások során bebizonyosodott, hogy a készletezési folyamatok optimálásában alkalmazott
klasszikus – fentebb ismertetett – fajlagos költségek az italipari nagykereskedelmi gyakorlatban
általában nem állnak rendelkezésre, továbbá értelmezésük is meglehetısen nehézkes, ezért
meghatározásuk akadályokba ütközik (lásd 3.2.2.2 alfejezet). A gazdaságos rendelési
tételnagyság meghatározásához azonban szinte mindegyik ismert modell valamely klasszikus
fajlagos költséget felhasználja. A probléma áthidalása végett az egyik legkézenfekvıbb
megoldás az ún. készletkiesési ráta alkalmazása, amely azt mutatja meg, hogy egy adott SKU
esetében a készlethiány milyen mértékben nemkívánatos esemény, másképpen fogalmazva az
20

A másik célszerő indok a rendelési tételnagyság korlátozására a késıbbiekben alkalmazandó optimumkeresı
eljárások keresési terének lehatárolása a konvergencia, valamint az algoritmus végességének biztosítása érdekében
(lásd 3.2.4.2 alfejezet).
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adott vevıkiszolgálási folyamat mennyire viseli el a készlethiányos szituációból adódó
problémákat. A készletkiesési ráta a fajlagos hiány és a készlettartási költségekbıl képzett arány,
amely akár minden egyes SKU esetében is értelmezhetı, így a fajlagos költségekbıl eredı
problémák viszonylag egyszerően kiküszöbölhetık, továbbá a vevıkiszolgálási szint21 közvetett
módon paraméterezhetıvé válik. A készletkiesési ráta számítása az alábbi összefüggés alapján
történik ([KM49.], [KM54.]):

ρ=

c3
, ahol
c2 + c3

0 < ρ < 1 , továbbá

(14.)

c 2 : a fajlagos készlettartási költség, valamint
c 3 : a fajlagos hiányköltség.

Vagyis ha ρ → 1 , akkor a készlethiány nem kívánatos esemény, tehát fontos a vevıkiszolgálás
folyamatos magas szinten tartása, ha ρ → 0 , akkor kimondottan cél a készlethiány képzése, tehát
a vevıkiszolgálási szint értéke alacsony preferenciával bír, ha ρ ≈ 0.5 , akkor pedig a „köztes”
szituáció az elérendı cél.

4.1.1.2 A beszállítók tulajdonságai
Az italipari nagykereskedelmi tevékenységet kiszolgáló készletezési folyamatok optimálása
szempontjából a söripari beszállítók készáru értékesítési rendszerének logisztikai tulajdonságait
kell vizsgálni. Hazánkban egyre gyakoribb az értékesítési tevékenységgel kapcsolatos logisztikai
tevékenységek logisztikai szolgáltatókhoz való kihelyezése (outsourcing). Ennek legfıbb oka,
hogy a kereskedelmi csatornák hatékony kiszolgálásához szükséges logisztikai infrastruktúrával
általában a söripari beszállítók célszerőségi okokból nem rendelkeznek. Ebben az esetben a
logisztikai szolgáltatók a söripari beszállítókkal egyeztetett feltételrendszer mellett biztosítják a
termékeiket a nagykereskedelmi vállalatok számára. Abban az esetben azonban, amikor a
logisztikai infrastruktúra rendelkezésre áll, akkor általában inkább a saját hatáskörben üzemeltett
értékesítési logisztikai rendszereket preferálják. Fentieknek megfelelıen tehát az árubiztosítás
fizikai és kereskedelmi feltételrendszere meglehetısen összetett lehet. A készletezési folyamatok
hatékony üzemeltetése tekintetében általában a következı tényezık befolyásolhatják a stratégia
kialakítását és optimálását:

A beszállítói megrendelés feladásának engedélyezett napjai ( RF ).
A beszállítók megszabhatják, hogy a hét mely munkanapjain fogadják a nagykereskedelmi
vállalatok megrendeléseit. Erre az információra elsısorban a majdani készletezési stratégia
„mikor rendeljünk” kérdésének megválaszolása kapcsán lesz szükség. Ez az információ egy
ötelemő, 0-kat és 1-ket tartalmazó vektor segítségével értelmezhetı. Például az
RF = [1 0 1 1 0] jelentése, hogy hétfın, szerdán és csütörtökön lehet megrendelést feladni.
A készlet utánpótlási idı ( P ).
A megrendelés feladásától a megrendelt SKU-k raktárba való beérkezéséig eltelt idı hossza.
Fontos, hogy ez az idıtartam a söriparban általában nem SKU, hanem egyértelmően beszállító
(illetve beszállítást végzı szolgáltató) specifikus. Sok esetben sztochasztikus befolyásoló
tényezı, ezért csak statisztikai modellezés segítségével kezelhetı állapotjellemzı.
21

A vevıkiszolgálási szint klasszikus értelemben véve azt jelenti, hogy a készletezési rendszerbe véletlenszerően
belépı igények hány százalékát tudja a készletezési rendszer kvázi azonnal, teljeskörően kiszolgálni.
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Jármőkapacitás ( C V ).
Több esetben elıfordul, hogy a beszállító elıre meghatározza azt a jármő méretet (vagyis a
jármő kapacitását), amellyel a beszállításokat végzi. Ez azért lényeges, mert a beszállító célja,
hogy a nagykereskedı úgy állapítsa meg minden SKU vonatkozásában a rendelendı
mennyiségeket, hogy azok összege lehetıség szerint tegyen ki egy jármőrakománynak megfelelı
mennyiséget, vagy annak egészszámú többszöröse legyen. Ez megkönnyíti a beszállító számára a
fuvarszervezési tevékenységet, ezért hajlandó bizonyos ún. logisztikai bonusokat felajánlani a
nagykereskedıknek (lásd alább). Egy másik be nem vallott, de amúgy köztudott probléma, hogy
a beszállító relatíve kis mennyiségekkel egyáltalán nem is hajlandó járatokat indítani, így ha a
nagykereskedı az elıbbi feltételeket nem teljesíti, hiába tesz eleget a minimális rendelési
mennyiségben megfogalmazott korlátoknak, nem, vagy csak igen hosszú idı elteltével kapja
meg az árut. Ezek miatt célszerő ennek a tényezınek a figyelembevétele – a primer
rendelésütemezési probléma mellett – egy késıbbiekben bemutatásra kerülı szekunder
optimumkeresési problémaként (lásd késıbb az ún. „diszpozíciós” problémakört).
A megrendelés összetétele.
Az egyik legtöbbet vitatott, mégis a gyakorlatban a beszállító által több esetben alkalmazott
eljárás az egy tranzakció keretében megrendelt SKU-kra vonatkozó ún. megrendelés-összetétel
vizsgálat. Ez azt jelenti, hogy a beszállító megvizsgálja, hogy a nagykereskedı megrendelése
mely SKU-ból és milyen arányban tevıdik össze. A beszállítóknak általában van egy prioritási
listája22, amelyen az SKU-k preferencia sorrendjét adják meg. A beszállító leginkább azt
vizsgálja, hogy a prioritási listáról mely SKU-k szerepelnek a megrendelésben, illetve a
megrendelés összetétele mennyiben igazodik a megrendelésben szereplı SKU-k prioritási
szintjeihez. Ennek megfelelıen a beszállítók büntethetik azt, ha a megrendelés összetétele nem
felel meg az általuk kialakított szabályrendszernek. A büntetés abban realizálódik, hogy a
beszállító lecsökkenti az adott nagykereskedıre definiált logisztikai bonus értékét, vagyis annak
csak egy bizonyos hányadát engedélyezi. A gyakorlatban komoly problémát jelent annak
eldöntése, hogy egy adott megrendelés milyen mértékben felel meg a beszállító által
megfogalmazott feltételeknek, hiszen a cél a logisztikai bonus csökkentése mértékének a
megrendelés összetételétıl függı megállapítása lenne.
Logisztikai bonus ( L B ).
A beszállító által megfogalmazott logisztikai feltételrendszer, és egyéb kereskedelmi feltételek
teljesítése esetén ún. logisztikai bonust adhat a beszállító, amely az összes – egy tranzakcióban
rendelt – SKU által kitett bekerülési költségre vonatkozó százalékos kedvezményt jelenti. Ennek
szokásos nagysága 5…10%. A logisztikai bonus nagysága általában nagykereskedınként
változhat. Ha a nagykereskedı a megfogalmazott feltételeket nem, vagy csak részben teljesíti,
akkor a bonust a beszállító megvonja, vagy bizonyos mértékben lecsökkenti. Általában van
logisztikai bonusnak egy olyan – a nagykereskedıtıl függı – megállapított minimális nagysága
is, amelyet a beszállító csak a rendelés tényéhez köt, vagyis ezt a kedvezményt megrendelés
esetén mindenképpen megkapja a nagykereskedı.

22

Kereskedelmi szempontok alapján felállított preferencia sorrend az SKU-k között, amelynek elején a beszállító
által legjobban preferált, utána a kevésbé preferált, majd a legkevésbé preferált SKU-k helyezkednek el. Célja a
nagykereskedı ösztönzése a megrendelések összeállításakor, hogy a jobban preferált termékekbıl többet, a kevésbé
preferáltakból pedig kevesebbet rendeljen.
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4.1.1.3 A vevık tulajdonságai
Az italipari nagykereskedık alapvetıen három kereskedelmi csatornán
• a kiskereskedelmi csatornán,
• az ún. HoReCa (Hotel – Restaurant – Café, vagyis az elıbb felsorolt kereskedelmi
egységekbıl álló) csatornán, valamint
• az ún. Key Account (a kulcs ügyfelekbıl pl. az áruházláncokból álló) csatornán
keresztül értékesítik tovább az általuk forgalmazott SKU-kat. Vannak olyan SKU-k, amelyek
csatorna specifikusak, azaz csak egy adott csatornában értékesíthetık (pl. az ún. KEG-es
(hordós) kiszereléső termékek a HoReCa csatorna jellegzetes termékei), de tulajdonképpen az
SKU-k nagyobb része bármelyik értékesítési csatornában értékesíthetı. További fontos
megállapítás, hogy bár az egyes értékesítési csatornákba tartozó vevık (ügyfelek) beszerzési
szokásainak vannak ugyan megfigyelhetı sajátosságai, a bemutatásra kerülı rendelésütemezési
stratégia kialakítása szempontjából (egyfajta elhanyagolással élve) ezeket közvetlenül nem
vettem figyelembe. Véleményem szerint ezeket az információkat sokkal inkább az amúgy
rendkívül fontos értékesítés tervezés, kereslet elırejelzés szempontjából célszerő
szisztematikusan figyelembe venni, amely közvetett módon kihathat a rendelésütemezési
kérdésekre is, hiszen ha vannak megbízható információk az elkövetkezendı (terv) idıszak
várható értékesítésérıl, akkor ezekkel korrigálhatók a statisztikai alapon nyugvó modellek,
továbbá a szimuláción alapuló számítások eredményei. Lényeges szempont továbbá, hogy az
ital-nagykereskedelmi gyakorlatban alkalmazott készlettervezés nem vevı-, hanem
termékvezérelt elvő, vagyis a rendelésütemezési stratégia paramétereit úgy kell megállapítani,
hogy egy adott SKU-ból tárolt pillanatnyi készlet nagysága az adott SKU-ra vonatkozó
pillanatnyi aggregált kereslet, illetve a gazdaságosság szempontjából legyen mindig optimális.
Az általam kidolgozott rendelésütemezési stratégia tehát közvetlenül nem tartalmaz olyan vevı
specifikus tulajdonságot, amely önálló paraméterként jelenik meg a modellezés során.
Fentieket figyelembe véve a feladat egy adott SKU-ra vonatkozó aggregált vevıi megrendelési
folyamatot úgy modellezni, hogy az vélhetıen a valós kereskedelmi folyamatokat reprezentálja.
Ez a folyamat azonban a kereskedelem sajátosságaiból adódó változékonyság miatt minden
kétséget kizáróan sztochasztikus, ezért csak statisztikai modellezés segítségével kezelhetı. A
vizsgálataim kimutatták, hogy a fentiek miatt az elıbb ismertetett elhanyagolás nem okoz
túlzottan nagy hibát a késıbbiek során (egy átlagos SKU esetében a hiba kisebb, mint 5%).

4.1.1.4 Összegzı megállapítások
A fentiekbıl látható, hogy egy meglehetısen összetett feltételrendszerben kell a
nagykereskedelmi folyamatokat kiszolgáló készletezési rendszert üzemeltetni. A döntéshozó
célja a fenti lehetıségekhez és körülményekhez igazodó minél magasabb vevıkiszolgálási
színvonal biztosítása és hosszú távú stabilizálása. Ennek a célnak az elérése érdekében a
döntéshozó árucikkenként optimális (lehetıleg minél kisebb) mennyiségő készletet kíván
felhalmozni, de a stabilizáció érdekében inkább felvállalja a túlkészletezést, minthogy
készlethiányos szituációba kerüljön. A készletek nagyságát egy megfelelıen megválasztott
rendelésütemezési stratégiával lehet szabályozni, ezért az abban definiált szabályozó
paraméterek megválasztása és optimálása segítheti az optimum elérését. A feladat meglehetısen
nehéz, hiszen a fenti feltételrendszerben megfogalmazottak az elıbb bemutatott törekvéseket
nem mindenben támogatják, hiszen több szempontból is komoly korlátok közé szorítják a
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döntéshozót. Nyilvánvaló, hogy minden egyes beszállítói megrendelés összeállításakor az adott
beszállító által megfogalmazott feltételrendszer keretei között elérhetı aggregált optimum
elérése a végsı cél. Ez tehát azt jelenti, hogy a „mikor” és a „mennyit” kell rendelni kérdések
optimális megválaszolása jelen esetben nem elsısorban termék, hanem sokkal inkább beszállító
vezérelt lesz. Kissé szélsıségesen megfogalmazva az elıbbiekben körvonalazott készletezési
probléma elıreláthatólag egy olyan rendelésütemezési stratégia kialakítását teszi szükségessé,
amelynek segítségével a sok rossz megoldás közül – optimum számítási eljárások
alkalmazásával – megkereshetı a legkevésbé kedvezıtlen.

4.2 A rendelésütemezési stratégia kialakítása, az optimum számítási feladatok
meghatározása
Ez az alfejezet a 4.1 alfejezetben bemutatott készletezési probléma optimálására alkalmazható
racionalizált rendelésütemezési stratégiát, valamint az ennek kapcsán felmerülı optimumkeresési
kérdéseket ismerteti. A racionalizálás során a cél egy olyan stratégia kialakítása volt, amely
alkalmas a kereskedelmi raktárban adott idıpontban tárolt készletek rendelésütemezésen
keresztül történı szabályozásra, azaz a klasszikus készletszabályozási feladatok hatékony, akár
automatizált végrehajtására is. Ehhez mindenképpen szükséges olyan észszerően megválasztott
szabályozó paraméterek definiálása, amelyek alkalmazásával a „mikor kell a beszállítói rendelést
feladni” és a „mekkora legyen a rendelési tételnagyság” kérdések az elızı alfejezetben definiált
feltételrendszer figyelembevételével valamilyen optimum számítási módszer, eljárás segítségével
megválaszolhatók. A rendelésütemezési stratégia definiálása után a szabályozó paraméterek
ideális megválasztásával kapcsolatos optimum számítási feladatokat kell meghatározni.
4.2.1

Szabályozó paraméter megválasztása a „mikor” kérdés eldöntéséhez

Klasszikus értelemben véve a „mikor” kérdés eldöntéséhez két lehetıség kínálkozik:
• az állandó (t) idıközönként, idıablakos rendszerben, valamint
• a meghatározott rendelési készletszint (s) elérése esetén
történı rendelés feladás. Az elıbbi idı-, az utóbbi készletszint vezérelt stratégiát eredményez. Az
alkalmazott eljárás az elsı esethez áll közelebb, mivel az ismertetett készletezési probléma
esetében a rendelés feladásának idıpontját két feltétel is korlátozza. Az egyik a beszállító által
elıre meghatározott rendelés feladási napok ( RF ), a másik pedig a beszállító és/vagy a
döntéshozó által szintén elıre meghatározott, általában cikkcsoportonként definiált készletforgási
sebesség célértékének ( V ) korlátja. Ezek miatt kézenfekvı lehet a tervezett készletezési
ciklusidı ( C ) szabályozó paraméterként történı alkalmazása. A készletezési ciklusidı nem más,
mint két egymást követı tervezett beszállítói megrendelés feladása közötti idıtartam, vagyis
ennek meghatározásával a rendelés idıbeli ütemezése megoldható. A készletezési ciklusidı
megállapításához azonban az elıbb definiált feltételeket is figyelembe kell venni. Mivel a forgási
sebesség célértéke cikkcsoport függı, ezért a vizsgálatot is cikkcsoportonként célszerő
végrehajtani. A vizsgálat lépései a következık:
1.)

A ciklusidı kalkulációs vizsgálat aktuális napjának meghatározása, amelyet úgy célszerő
kijelölni, hogy minden esetben az aktuális rendelést megelızı, de attól nem túl távol lévı
nap legyen. Pl. legyen ez a nap egy adott cikkcsoport esetében „hétfı”.
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2.)

A tervezett készletciklus hosszának meghatározása a vizsgált cikkcsoportra a fentebb
ismertetett C = 2 ⋅ V egyenlıség alapján. Ezt az értéket kell majd beleilleszteni az RF
vektorban definiált rendelés feladási napok rendszerébe. Pl. ismert, hogy V = 8 nap,
vagyis C = 16 nap, továbbá RF = [0 1 0 0 1] , vagyis „kedden” és „pénteken” lehet
rendelést feladni.

3.)

A legközelebbi aktuális rendelésfeladás napjának, valamint az addig hátralévı idınek ( H )
megállapítása a ciklusidı kalkulációs vizsgálat aktuális napjától számítva. Pl. az RF
vektor alapján „kedd”, vagyis H = 1 nap.

4.)

A következı rendelésfeladás közelítı várható napjának meghatározása a napok vizsgálat
napjától kezdve történı sorszámozása (ebben az esetben a „hétfı” i = 1, és így tovább),
valamint a j = 1 + H + C összefüggés segítségével. A következı rendelésfeladás közelítı
várható napja az (i = j)-dik nap lesz. Pl. az adott esetben, a ciklusidı figyelembevételével
három hét múlva szerdán kellene a rendelést feladni, mert j = 18, azonban a szerdai nap
sajnos nem eleme az RF vektornak.

5.)

A következı rendelésfeladás korrigált várható napjának meghatározása az RF vektor
elemeinek vizsgálatával úgy, hogy azt a rendelés feladási napot választjuk, amelyik a
közelítı naphoz legközelebb esik, vagyis a legkisebb mértékben torzítja a tervezett
készletciklust. Döntési alternatívák egyezısége esetén a kisebb korrigált készletciklus
hosszat adó alternatíva a preferálandó. Pl. az adott esetben a „keddi” napot célszerő
választani, így a korrigált készletciklus hossza C′ = 15 nap.

Az elızı meggondolás tehát arra vezet, hogy ennél a cikkcsoportnál háromhetente kedden kell
rendelést feladni, vagyis ezekben az idıpontokban (illetve esetlegesen a rendelést megelızı
napon) célszerő a következı alfejezetben bemutatásra kerülı rendelési tételnagyság optimálást
végrehajtani. Látható, hogy ennél az árucikknél, bár valószínőleg az elıírt 8 napos forgási
sebesség valószínőleg nem tartható, mégis ütemesen, egyenlı idıközönként adható fel
megrendelés, hiszen háromhetente minden esetben kedden kell a megrendelést feladni. Ezzel a
logikával tehát egy adott cikkcsoportra vonatkozóan egy elıre definiált vizsgálati idıszak idıbeli
rendelésütemezési terve viszonylag egyszerően elkészíthetı. Könnyen elıfordulhat azonban
olyan szituáció is, amikor az elıbbi korlátokból adódóan az egymás után következı beszállítói
rendelések között eltelt idıtartamok – ha az elıbb definiált logikát követjük – egymástól eltérıek
lesznek. Ha a fent bemutatott logikát V = 9 napra (azaz C = 18 napra), továbbá hasonlóképpen
az RF = [0 1 0 0 1] vektorra végigvezetjük, akkor úgynevezett tört ciklusú
rendelésütemezést kapunk, ahol is felváltva C′ = 18 nap, valamint C′′ = 17 nap adódik a
korrigált készletezési ciklusidıre. Elıfordulhat, hogy valamilyen okból kifolyólag a döntéshozó
az ilyen típusú rendeléseket nem preferálja. Ebben az esetben mindig a tervezett készletezési
ciklusidıt legkisebb mértékben torzító nem tört ciklusú rendelésütemezést kell preferálni.
Az elıbb ismertetett logikát a 7. és 8. táblázatok szemléltetik öt egymástól eltérı tulajdonságú
cikkcsoport esetében. A táblázatokban a következı jelöléseket alkalmaztam:
Az RF vektor által definiált rendelés feladási napok.
A ciklusidı kalkulációs vizsgálat aktuális napja.
A következı rendelésfeladás közelítı várható napja.
A következı rendelésfeladás korrigált várható napja.
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E kettı ideális esetben
egybeesik.

7. táblázat: Példa a beszállítói megrendelések ütemezésére - 1. rész
1. cikkcsoport
V
C
8 nap 16 nap

2. cikkcsoport
V
C
9 nap 18 nap

3. cikkcsoport
V
C
4 nap 8 nap

4. cikkcsoport
V
C
3 nap 6 nap

5. cikkcsoport
V
C
6 nap 12 nap

Srsz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Srsz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Srsz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Srsz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Srsz.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Napok
H
K
SZ
CS
P
H
K
SZ
CS
P
H
K
SZ
CS
P
H
K
SZ
CS
P
H
K
SZ
CS
P
H
K
SZ
CS
P
H
K
SZ
CS
P
H
K
SZ
CS
P

Napok
H
K
SZ
CS
P
H
K
SZ
CS
P
H
K
SZ
CS
P
H
K
SZ
CS
P
H
K
SZ
CS
P
H
K
SZ
CS
P
H
K
SZ
CS
P
H
K
SZ
CS
P

Napok
H
K
SZ
CS
P
H
K
SZ
CS
P
H
K
SZ
CS
P
H
K
SZ
CS
P
H
K
SZ
CS
P
H
K
SZ
CS
P
H
K
SZ
CS
P
H
K
SZ
CS
P
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Napok
H
K
SZ
CS
P
H
K
SZ
CS
P
H
K
SZ
CS
P
H
K
SZ
CS
P
H
K
SZ
CS
P
H
K
SZ
CS
P
H
K
SZ
CS
P
H
K
SZ
CS
P

Napok
H
K
SZ
CS
P
H
K
SZ
CS
P
H
K
SZ
CS
P
H
K
SZ
CS
P
H
K
SZ
CS
P
H
K
SZ
CS
P
H
K
SZ
CS
P
H
K
SZ
CS
P

Rendel
1,2,3,4,5

4

3
4

5
1,3,4

2
4

3
4,5

1,3,4

2,4

3,5

8. táblázat: Példa a beszállítói megrendelések ütemezésére - 2. rész

Srsz.
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

Napok
H
K
SZ
CS
P
H
K
SZ
CS
P
H
K
SZ
CS
P
H
K
SZ
CS
P
H
K
SZ
CS
P
H
K
SZ
CS
P
H
K
SZ
CS
P
H
K
SZ
CS
P
H
K
SZ
CS
P

Srsz.
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

Napok
H
K
SZ
CS
P
H
K
SZ
CS
P
H
K
SZ
CS
P
H
K
SZ
CS
P
H
K
SZ
CS
P
H
K
SZ
CS
P
H
K
SZ
CS
P
H
K
SZ
CS
P
H
K
SZ
CS
P

Srsz.
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

Napok
H
K
SZ
CS
P
H
K
SZ
CS
P
H
K
SZ
CS
P
H
K
SZ
CS
P
H
K
SZ
CS
P
H
K
SZ
CS
P
H
K
SZ
CS
P
H
K
SZ
CS
P
H
K
SZ
CS
P
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Srsz.
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

Napok
H
K
SZ
CS
P
H
K
SZ
CS
P
H
K
SZ
CS
P
H
K
SZ
CS
P
H
K
SZ
CS
P
H
K
SZ
CS
P
H
K
SZ
CS
P
H
K
SZ
CS
P
H
K
SZ
CS
P

Srsz.
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

Napok
H
K
SZ
CS
P
H
K
SZ
CS
P
H
K
SZ
CS
P
H
K
SZ
CS
P
H
K
SZ
CS
P
H
K
SZ
CS
P
H
K
SZ
CS
P
H
K
SZ
CS
P
H
K
SZ
CS
P

Rendel
4

1,3,4

4,5

2,3
4

1,3,4

5
4

3
2,4

1,3,4,5

4

3

A rendelésütemezési példa eredményeit a 9. táblázat foglalja össze.
9. táblázat: A rendelésütemezés eredményeinek összefoglalása

Cikkcsoport
1. cikkcsoport
2. cikkcsoport
3. cikkcsoport
4. cikkcsoport
5. cikkcsoport

Tervezett ( C [nap]) Tört? Korrigált ( C′ ; C′′ [nap])
16
18
8
6
12

nem
igen
igen
nem
igen

15
18;17
8;7
5
13;12

Amennyiben a ciklusidıt korrigálni kell, abban az esetben feltételezhetı, hogy a készletforgási
sebesség várható értéke is megváltozik, ez a változás azonban a készletforgási sebesség
definíciójából adódóan nemcsak az idıbeli, hanem a mennyiségi paraméterek tényleges értékétıl
is függ. Mivel azonban a mennyiségi paraméterek tényleges értékének becslése a keresleti
folyamat sztochasztikájából adódóan nem könnyő feladat, ezért a készletforgási sebesség várható
értékének becslését célszerő szimulációs technika alkalmazásával végrehajtani (lásd késıbb). A
bemutatott példában megfigyelhetı továbbá, hogy a vizsgált beszállító öt egymástól különbözı
tulajdonságú cikkcsoportja esetében gyakoriak az olyan rendelés feladási napok, amikor
egyszerre több cikkcsoport beszállítói megrendelése is esedékessé válik. Ez a gyakorlat
szempontjából tehát azt jelenti, hogy a megrendelések mennyiségi kérdésének felülvizsgálata
során minden esetben csak azokat a cikkcsoportokat – pontosabban fogalmazva az adott
cikkcsoportokba sorolt SKU-kat – kell megvizsgálni, amelyek megrendelése éppen esedékes.

4.2.2

Szabályozó paraméter megválasztása a „mennyit” kérdés eldöntéséhez

Az elızı alfejezet végén tett megállapításból arra lehet következtetni, hogy a készletezési
probléma megoldása visszavezethetı egy – az elıbb ismertetett idıbeli ciklikussággal ütemezett
– termékszintő (azaz SKU-kra vonatkoztatott) gazdaságos rendelési tételnagyság optimálási
problémára, vagyis az aktuális rendelésfeladás idıpontjában, vagy az azt megelızı napok
valamelyikén minden egyes rendelendı SKU esetében dönteni kell arról, hogy milyen
mennyiségő árut célszerő megrendelni a beszállítótól. Klasszikus értelemben véve a „mennyit”
kérdés eldöntéséhez két megoldás alkalmazható:
• az állandó (q) mennyiségő rendelési tételnagyság, valamint
• a meghatározott maximális készletszintre (S) való feltöltés
esete. Az alkalmazott eljárás igazából egyik kategóriába sem sorolható be. Ennek egyik oka a
periodikus felülvizsgálat logikája, amelynek alapelve az, hogy minden esetben az aktuális
vizsgálat eredményétıl függıen dinamikusan születik döntés a rendelési tételnagyság kérdését
illetıen, a másik pedig a fentebb részletesen ismertetett – a megrendelhetı volumenekre
vonatkozó – korlátok rendszere. A periodikus felülvizsgálatot minden esetben a következı
készletezési periódusra, és természetesen az aktuális korlátok figyelemvételével kell
végrehajtani. A rendelési tételnagyság meghatározásánál figyelembe veendı SKU és beszállító
specifikus korlátok még egyszer összefoglalva a következık:
MIN
• a minimálisan rendelhetı mennyiség ( EOQSKU
),
MAX
),
• a maximálisan rendelendı mennyiség ( EOQ SKU
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• a rendelés egysége ( OU SKU ),
(b)
• a beszerzési érték ( cSKU
),

• a készletkiesési ráta ( ρ SKU )
• a jármőkapacitás ( C V ),
•
•
•
•
•

megrendelés összetételével kapcsolatos korlátok,
a logisztikai bonus kérdése ( L B ),
a készlet utánpótlási idı ( P ),
a korrigált készletciklus hossza ( C′ ; C′′ ), valamint
a vevıi megrendelések idıbeli és mennyiségi tulajdonságait leíró statisztikai modellek
eredményei (lásd 5. fejezet – Weibull statisztika).

Ez a sok szempontú, összetett feltételrendszer egy olyan célrendszer felállítását teszi
szükségessé, amelynek segítségével a rendelési tételnagyság minden egyes SKU esetében
számítható. Érezhetı, hogy a rendelésütemezés mennyiségi kérdése megválaszolásának
problémája sokkal összetettebb feladat, mint az idıbeli ütemezés kérdése, hiszen sejthetı, hogy a
keresleti és az utánpótlási folyamat statisztikai instabilitása, továbbá a korlátok valószínőleg
minden alkalommal egymástól eltérı rendelési tételnagyságokat kívánnak meg. Az így
kialakított rendelésütemezési stratégia elvi mőködését az elıbbi példában bemutatott 3.
(i)
cikkcsoportba sorolt egyik SKU esetében a 8. ábra szemlélteti. Az ábrán alkalmazott OQ SKU
(i = 1…3) jelölés az aktuális rendelésfeladás alkalmával a beszállítónak feladott rendelési
tételnagyságot jelenti, a többi jelölés az elızıekben felhasználtakhoz igazodik.

1. periódus
2. periódus
Q Z + (t )

3. periódus

t

0
H K SZCS P H K SZCS P H K SZCS P H K SZCS P
(1)
OQ SKU
=?

H1

(2)
OQ SKU
=?

P1

(3)
OQ SKU
=?

H2 P2
C1

H3

P3

C2

C3

8. ábra: A racionalizált rendelésütemezési stratégia szemléltetése

4.2.3

Az optimumkeresési feladatok definiálása

Az elızı két alfejezetben ismertetett rendelésütemezési logika optimális mőködtetése érdekében
a stratégia szabályozó paramétereit optimálni, vagy más szóval kifejezve „hangolni” kell. A
„mikor kell a rendelést feladni” jellegő kérdés megválaszolására kidolgozott idıbeli ütemezési
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módszer a korlátokból adódóan túl nagy mozgásteret nem biztosít a döntéshozónak. A beszállítói
rendelések feladásának rendje (mely SKU-kat mikor kell megrendelni a beszállítótól), továbbá a
készletezési ciklusidı a fentebb ismertetett módszer segítségével jól kalkulálható és tervezhetı.
A tényleges optimumkeresési feladatot a stratégia „mekkora legyen a rendelési tételnagyság”
jellegő kérdésének megválaszolása adja, amelyben minden egyes periódus esetében, az
(i)
-val jelölt rendelési
aktuálisan megrendelendı SKU-k tekintetében keresendık a 8. ábra OQ SKU
tételnagyságai.
A probléma megoldására az általam kidolgozott optimumkeresési eljárás egy kétlépcsıs,
hierarchikusan egymásra épülı módszertant alkalmaz. Ennek lényege, hogy a korlátok
figyelembevételével az elsı lépcsıben a vizsgált periódusra, valamint minden egyes aktuálisan
megrendelendı SKU-ra készül egy olyan elıkalkuláció, amelyben a nagykereskedı
optimumkeresési célrendszerének megfelelı gazdaságos rendelési tételnagyságot kell
kiszámítani. Ezt követıen az egyéb korlátok, továbbá az elsı lépcsı eredményének
felhasználásával a második lépcsıben a beszállító egyéb kívánalmait is figyelembevevı
diszpozíciós terv készül, amellyel az elsı lépcsıben kalkulált eredmények a „legkevésbé rossz”
elve alapján korrigálhatók. Az optimumkeresési szintek logikai egymásra épülését az alábbi két
alfejezet mutatja be.

4.2.3.1 I. optimalizálási lépcsı: a gazdaságos rendelési tételnagyság kalkulálása
Adott SKU esetében valamely vizsgálati periódus készletigényének tervezése során az elsı
kérdés tehát minden esetben az, hogy mekkora az a vizsgált periódusra vonatkozó minimálisan
szükséges készletmennyiség, amellyel a vevıkiszolgálás kívánt színvonalát a készletezési
rendszer képes biztosítani úgy, hogy a készletezésbıl adódó költségek mértéke a mindenkori
korlátok figyelembevételével a vállalat számára még gazdaságilag elfogadható és kivitelezhetı
legyen. Ezt a készletmennyiséget gazdaságos rendelési tételnagyságnak nevezi a szakirodalom.
A vevıkiszolgálás kívánt színvonalának leképzéséhez, továbbá a készletezéssel kapcsolatos
költségek figyelembevételéhez a módszer – a készletezéssel kapcsolatos fajlagos költségek
gyakori hiánya miatt – a már korábban bevezetett készletkiesési rátát alkalmazza. Ezzel
lehetıség nyílik arra, hogy a döntéshozó együttesen paraméterezze az elıbb említett két tényezıt
a vizsgált probléma szempontjából (lásd 4.1.1.1 alfejezet). A készletigény tervezésekor
alapvetıen abból célszerő kiindulni, hogy a vizsgált periódusra vonatkozó szükséglet minden
esetben három részbıl tevıdik össze:
• a periódus felülvizsgálati napja, valamint az aktuális rendelésfeladás napja között eltelt
idı ( H i ) alatti szükséglet,
• az aktuális rendelésfeladás és a következı rendelésfeladás között eltelt idı – vagyis a
vizsgált készletciklus ( C i ) – alatti szükséglet, amelyben természetesen benne van az
aktuális rendelésfeladás, és az aktuális rendelés beérkezése közötti – vagyis a készlet
utánpótlási idı ( Pi ) alatti – szükséglet is, valamint
• a következı rendelésfeladás, és a következı rendelés beérkezése között eltelt idı – vagyis
a következı készlet utánpótlási idı ( Pi +1 )– alatti szükséglet.
Az ezekbıl összesített szükségletnek a korrekt kiszámítása azonban a kereslet sajátosságaiból
adódóan meglehetısen nehézkes, legfeljebb statisztikai, elırejelzési módszerekkel lehet rá
becslést adni. Az általam kifejlesztett eljárás ennek kalkulálására a szimuláció adta lehetıségeket
használja ki. Fontos azonban, hogy az így kalkulálható érték nem az optimális rendelési
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tételnagyság, hiszen a kívánt vevıkiszolgálási szint, valamint a gazdasági szempontok
figyelembevételével ezt a szükségletet a készletkiesési ráta alkalmazásával még módosítani
szükséges. Egy olyan célfüggvényt kell tehát megalkotni, amely a készletkiesési ráta
felhasználásával a rendelési tételnagyság függvényében leképzi az elıbb ismertetett célrendszert,
továbbá amelynek mindenkori értékkészlete szimulációs eljárás segítségével kalkulálható. Az
MIN
optimum számítás keresési terét az elıre meghatározott minimális ( EOQ SKU
) és maximális
MAX
( EOQ SKU
) rendelési mennyiségek korlátozzák. Az alkalmazott célfüggvényt, valamint a
célfüggvény értékkészletének szimulációs technikával történı meghatározását a 6. fejezet
részletesen ismerteti. Az elsı lépésben végrehajtott optimálás kimenetei tehát az aktuálisan
rendelendı SKU-k gazdaságos rendelési tételnagyságai ( EOQ SKU ) lesznek.

4.2.3.2 II. optimalizálási lépcsı: a diszpozíciós terv elkészítése
Az I. lépcsıben kiszámított rendelési tételnagyságok általában nem illeszkednek a beszállító által
elıírt mennyiségi feltételrendszerbe, hiszen az optimum számítás – vagyis az elızetes kalkuláció
– célja a tényleges szükségleteknek, továbbá a gazdaságossági feltételrendszernek megfelelı
optimális rendelési tételnagyságok kiszámítása minden egyes SKU esetében. Az ilyen módon
elızetesen kiszámított értékekkel kapcsolatban a következı problémák merülnek fel:
• az optimális rendelési tételnagyságok nem feltétlen többszörösei az „ OU SKU ” rendelési
egységeknek,
• az optimális rendelési tételnagyságok összege nem feltétlen osztható maradék nélkül az
alkalmazott szállító jármő „ C V ” kapacitásával, továbbá
• a beszállítói megrendelés összetételével kapcsolatos beszállítói elvárások nem feltétlen
teljesülnek.
Elıbb felsoroltak miatt tehát szükség lehet az optimális rendelési tételnagyságok korrekciójára,
ezért diszpozíciós tervet kell készíteni. A diszpozíciós terv készítésének célja az, hogy a
felajánlott logisztikai bonus ( L B ) minél magasabb fokú kihasználása érdekében úgy módosítsuk
a rendelési tételnagyságokat, hogy az így elıálló beszállítói megrendelés tulajdonságai minél
jobban illeszkedjenek a beszállító követelményrendszerébe. Az optimumok ilyen módon történı
korrekciója vélhetıen „elrontja” az I. lépcsıben optimált mennyiségeket, azonban a korrekcióra
szükség van, hiszen a beszállító által szabott korlátok általában ún. „kemény” korlátok. Ez azt
jelenti, hogy ezek be nem tartása nem csupán a logisztikai bonus elvesztésével jár, hanem a
beszállítóval való kapcsolat megromlásából kifolyólag más – számokban nem feltétlenül
kifejezhetı – problémák is adódhatnak, amelyek ronthatják a nagykereskedı piaci
versenyképességét, sıt a cég a legvégsı esetben akár a beszállítót is elveszítheti. Így tehát a
korrekcióra a nagykereskedıt nemcsak a logisztikai bonus kihasználása motiválja, hanem a
beszállítóval való korrekt kapcsolat fenntartása is.
A diszpozíciós terv elkészítésének alapelve tehát a fentiek tükrében az optimum állapothoz
legközelebb esı „legkevésbé rossz” megoldás felkutatása. A probléma alsó korlátja az, hogy
mindegyik – adott megrendelésben szereplı – SKU esetében teljesüljenek az
OQ SKU ≥ EOQ SKU , továbbá az

(15.)

OQ SKU ≤ EOQ

(16.)

MAX
SKU
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egyenlıtlenségek. Az elıbbi relációk alapján tehát a mennyiségek korrekciója minden esetben
növelést jelent. Nem szabad elfelejteni azonban azt sem, hogy a növelés nem feltétlenül minden
esetben elınytelen, hiszen a rendelendı mennyiségek növelésével az is elképzelhetı, hogy az
(b)
egyes SKU-k „ cSKU
” beszerzési költsége a sávos árképzési rendszer alkalmazása miatt (lásd
4.1.1.1 alfejezet) csökken, vagyis ebbıl adódóan megtakarítások érhetık el. A mennyiségek
növelése kapcsán arra a kérdésre kell választ adni, hogy melyik SKU rendelési tételnagyságát
mekkora mértékben célszerő megemelni, ha az I. lépcsıben elıkalkulált optimumoktól nem
kívánunk túlzott mértékben eltérni, de ha már mindenképpen el kell térni, akkor úgy állapítsuk
meg az eltéréseket, hogy a beszállítók által támasztott – a beszállítói megrendelés összetételére
vonatkozó – követelmények teljesülése mellett a korrekció gazdaságilag kedvezı legyen. Az
ismertetett célrendszer célfüggvénye viszonylag egyszerően, egy jól kezelhetı költségfüggvény
formájában realizálható. A II. lépcsıben végrehajtandó optimalizálás során tehát úgy keressük az
elıbb említett költségfüggvény minimumát, hogy a beszállító követelményrendszere teljesíthetı
legyen. A probléma modelljét, valamint az alkalmazott célfüggvényt a 6. fejezet részletesen
ismerteti. Az második lépésben végrehajtott optimumkeresés kimenetei tehát az aktuálisan
rendelendı SKU-k korrigált rendelési tételnagyságai ( OQSKU ) lesznek.

5.

WEIBULL

STATISZTIKA ALKALMAZÁSA A VIZSGÁLT KÉSZLETEZÉSI
PROBLÉMÁBAN JELENTKEZİ SZTOCHASZTIKUS FOLYAMATOK STATISZTIKAI
ALAPOKON NYUGVÓ MATEMATIKAI MODELLEZÉSÉRE

5.1 A statisztikai modellezés szükségessége
Az elızı fejezetben részletesen ismertetett ital-nagykereskedelmi gyakorlatban jelentkezı
készletezési probléma vizsgálata során megfigyeléseket, méréseket és elemzéseket végeztem a
keresleti és az utánpótlási folyamatok statisztikai stabilitásának vizsgálata és értékelése
érdekében, mivel a célom a bemutatott probléma kezelésére kifejlesztett rendelésütemezési
stratégia szimulációs technikák segítségével történı vizsgálata, valamint egy szimulációval
támogatott optimumkeresı eljárás kifejlesztése volt. Az elemzések során a négy legnagyobb
söripari beszállító vizsgált nagykereskedık számára felkínált szortimentjébe tartozó SKU-k
keresleti és utánpótlási folyamatainak statisztikai vizsgálatát hajtottam végre mintavételezéses
technikával. Az adatok minden egyes nagykereskedı esetében az adott vállalatnál használt
elektronikus alapú vállalati nyilvántartásokból származtak, továbbá azt feltételeztem, hogy azok
valóban a tényleges kereskedelmi folyamatokat képzik le elektronikus adatok formájában23. A
mintavételezett adatokon azokat az alapvetı vizsgálatokat végeztem el, amelyeket a 3.2.2
alfejezetben ismertetett adatkonverziós részrendszerben, a készletezési rendszer mőködését leíró
adatbázis létrehozása céljából definiáltam. Az elemzések egyértelmően a vizsgált folyamatok
sztochasztikus jellegét igazolták. Az eredményekbıl továbbá a következı fontosabb
következtetések vonhatók le:
• a vizsgált folyamatok statisztikai paramétereinek becsléséhez, a 95%-os konfidencia szint
eléréséhez elegendı adat állt rendelkezésre;
• az egyes beszállítók által forgalmazott SKU-k meglehetısen különbözı statisztikai
tulajdonságokkal rendelkeznek a vizsgálatba bevont nagykereskedık tekintetében;
23

Ez a feltételezés sajnos több esetben nem igazolódott be az adott cégeknél alkalmazott elektronikus alapú vállalati
nyilvántartások alapvetı hiányosságaiból adódóan.
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• a beszállítónként elvégzett ABC analízis eredményei alapján megállapítható, hogy a
vizsgált nagykereskedık esetében egy adott beszállító termékeire vonatkozó értékesítési
forgalom 85%-át átlagosan 3…5 SKU teszi ki („A” kategória), továbbá 8…10 SKU már
a forgalom 95%-át lefedi („B” kategória);
• a keresleti folyamatok mennyiségi paramétereinek relatív szórása a meghatározó – „A” és
„B” kategóriás – SKU-k esetében igen nagy (átlagosan 65…85%), továbbá az XYZ
analízis eredményei kimutatták, hogy kizárólag „Y” és „Z” kategóriás termékek
fordulnak elı (ezek aránya átlagosan 20-80%), és az értékesítési forgalom
mennyiségének ingadozása igen magas („Z” kategóriás termékek esetében akár 100%
feletti is lehet, de az „Y” kategóriás SKU-k esetében sem kisebb mint 30…35%);
• a keresleti folyamatok mennyiségi paramétereinek empirikus eloszlásai a normalitási
feltételeknek (néhány kivételtıl eltekintve) általában nem tesznek eleget, továbbá erıs bal
és jobb oldali aszimmetriát mutatnak (domináns a bal oldali aszimmetria), és gyakoriak
az exponenciális eloszláshoz „közeli” minták is;
• a keresleti folyamatok idıbeli paramétereinek relatív szórása a meghatározó – „A” és „B”
kategóriás – SKU-k esetében viszonylag kisebb (átlagosan 10% alatti), sıt bizonyos
esetekben meglehetısen kicsi (5% alatti), vagyis akár kvázi determinisztikus is lehet;
• a keresleti folyamatok idıbeli paramétereinek empirikus eloszlásai tekintetében a
normalitási feltételek általában teljesülnek, és gyakran elıfordulnak konstans eloszláshoz
„közeli” minták is, továbbá az aszimmetria csak elenyészı számú esetben fordul elı;
• a készlet utánpótlási folyamatok idıbeli paramétereinek relatív szórása közepes
(átlagosan 10…20%), továbbá a vizsgált beszállítók esetében meglehetısen eltérı lehet;
• a készlet utánpótlási folyamatok idıbeli paramétereinek empirikus eloszlásai tekintetében
domináns a bal oldali aszimmetria, de elıfordulnak olyan minták is, amelyek esetében a
normalitási feltételek teljesülnek.
Az eredményekbıl arra a következtetésre jutottam, hogy a szimulációs modell és az azt
mőködtetı algoritmus kifejlesztése érdekében a keresleti, valamint a készlet utánpótlási
folyamatok statisztikai alapokon nyugvó matematikai modellezését kell megoldani. A vizsgált
minták eloszlásának χ 2 -próbával elvégzett elemzése során 5% szignifikancia szint mellett
sorrendben a Weibull, az exponenciális, a normális, valamint a konstans eloszlások nagyfokú
dominanciáját lehetett megállapítani, amelyek közül a leggyakoribbnak a Weibull-eloszlás
bizonyult. A statisztikai elemzések tehát beigazolták, hogy meglehetısen hibás feltételezés a
készletezési rendszerekben zajló folyamatok statisztikai modellezése és optimálása során oly
gyakran alkalmazott normális eloszlás alkalmazhatóságát, a folyamatok ezzel való
közelíthetıségét minden körülmények közötti elhinni. Reálisnak látszik tehát a sztochasztikus
jellegő készletezési folyamatok közelítésére egy olyan eloszlást alkalmazni, amellyel a közelítés
hibájának mértéke csökkenthetı. A vizsgálatok során leggyakoribbnak bizonyuló Weibulleloszlás ([ST21.]) kétparaméteres eloszlás, és ismert tulajdonsága, hogy megfelelıen
megválasztott paraméterek mellett rendkívül jól közelíti a gyakorlatban legtöbbször elıforduló –
a jelenleg vizsgált probléma esetén is domináns – folytonos eloszlásokat. A Weibull-eloszlás
matematikai alakját többféle módon fel lehet írni. Az egyik általánosan alkalmazott felírási mód
a következı:

W(x) = 1 - e − a ⋅x , ahol
b

(17.)

a: az eloszlás ún. skála paramétere, továbbá
b: az eloszlás ún. alak paramétere.
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Az általam a továbbiakban különbözı gyakorlati megfontolások miatt (lásd késıbb) alkalmazott
felírási mód a következı:

W(x) = 1 - e

x
− 
β

α

, ahol

(18.)

α = b > 0 , valamint
β=e

−

lna
b

>0

egyszerő transzformációkat kell végrehajtani a skála, valamint az alak paraméterek
felhasználásával. A keresleti és az utánpótlási folyamatok statisztikai alapon nyugvó matematikai
modellezésének megvalósításához tehát kézenfekvı volt a Weibull-eloszlás alkalmazása. Az
eloszlás alkalmazásával kapcsolatban azonban komoly problémát jelent az „ α ” és a „ β ”
paraméterek statisztikai mintából történı becslése. A becslés végrehajtására több eljárás
ismeretes, pl. az LSM módszer24, a momentumok módszere, a maximum likelihood módszer
([ST1.], [ST7.]) azonban ezek gyakorlati alkalmazása általában meglehetısen bonyolult és
idıigényes numerikus módszerek felhasználását teszik szükségessé, hiszen a paraméterek
becslésére felírható derivált függvényekbıl elıállítható egyenletek megoldása csak ilyen módon
lehetséges. A paraméterek becslésére általam kifejlesztett – a további modellezéshez felhasznált
– derivált független, direkt szimplex algoritmus alkalmazásán alapuló eljárást a következı
alfejezet ismerteti.

5.2 A Weibull-eloszlás paramétereinek becslésére kifejlesztett, direkt szimplex
algoritmus alkalmazásán alapuló LSM-DSA eljárás bemutatása
Az általam kifejlesztett LSM-DSA eljárás az LSM módszer és a direkt szimplex algoritmus
(továbbiakban DSA) elınyös tulajdonságait ötvözi. Az empirikus eloszlást a statisztikai
mintavételezés szabályainak megfelelıen kell elıállítani, amelyben visszatevéses
mintavételezéssel minden egyes mintavétel alkalmával elıre meghatározott számú mintát kell
venni a statisztikai sokaságból, majd a mintát szintén elıre meghatározott számú ekvidisztáns
osztályközbe kell sorolni. Az illeszkedésvizsgálat során a vizsgált illesztési pontok az
osztályközök középpontjai lesznek. Az LSM módszer segítségével lehetıség nyílik a Weibulleloszlás empirikus eloszlásra való illeszkedésének mérésére azáltal, hogy az „ α ” és a „ β ”
paraméterek folyamatos változtatásával az iterációs folyamat közben az illesztés hatékonyságát
az eloszlásfüggvény elıbb meghatározott pontjain mérni lehet. A DSA irányítja az iterációs
folyamatot, vagyis azt, hogy lépésenként milyen irányba és milyen mértékben célszerő
változtatni a paramétereket az optimális illeszkedés elérése érdekében. Mindez az illeszkedés
jósági fokát leíró hibafüggvény deriválása nélkül is megoldható, hiszen a DSA nem a derivált
függvényt, hanem az eredeti hibafüggvény vizsgált paraméter beállítások mellett felvett értékeit
használja fel minden egyes iterációs lépésben a továbblépési döntés meghozatalához. Megfelelı
számú mintavétel, kellı nagyságú minták, valamint az elıbb vázolt LSM-DSA eljárás
segítségével a Weibull-eloszlás „ α ” és „ β ” paraméterei megfelelı pontossággal becsülhetık.

24

LSM módszer – Least Squares Method = a legkisebb négyzetek módszere.
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5.2.1

Az alkalmazott LSM módszer matematikai alapjai

Az LSM módszer, különbözı matematikailag pontosan definiált, adott alakú függvények vizsgált
mintára való illeszkedése mérésének egyik legegyszerőbb, régóta alkalmazott technikája ([ST2.],
[ST15.]).

W(x)

1
W(ki)

W(x) = 1 - e

∆i = [vri–W(ki)]2

vri

x
− 
β

α

relatív gyakoriság - vr
Weibull-eloszlás - W(x)
négyzetes hiba - ∆i
hi-1, hi – osztályköz határok
ki – osztályköz közepe
0

ki
hi-1 hi

9. ábra: Az LSM módszer alkalmazása a Weibull-eloszlás paramétereinek becslésére

Az eljárás lényege, hogy az illeszkedést úgy méri, hogy az elıre definiált pontokban a vizsgált
minta és a függvény adott pontokban felvett értékeinek távolsága négyzetét ( ∆ i négyzetes hiba),
majd ezek összegét képzi ( ∑ ∆ i ), és ez a mérıszám reprezentálja az illeszkedés jóságát. Az

„ α ” és „ β ” paraméterek függvényében ez a mérıszám nyilvánvalóan eltérı lehet. Ezt a
függvényt hibafüggvénynek neveztem el. A hibafüggvény pillanatnyi nagyságát a vizsgált
probléma esetében tehát a 9. ábra szemlélteti grafikusan.
Keresendı tehát a vizsgált mintára lehetı legjobban illeszkedı – vagyis a legkisebb összesített
négyzetes hibát adó – „ α ” és „ β ” paraméterő Weibull-eloszlás. Elıbbi definícióból adódóan a
probléma célfüggvénye a következıképpen írható fel:
2

α
k 



− i  

2
 β  

∆(α, β) = ∑ ∆ i = ∑ [v ri − W (k i )] =∑ v ri − 1 − e
 ⇒ MIN!, ahol

i =1
i =1
i =1




n

n

n

(19.)

a vizsgált {x j } j = 1…m minta esetében az osztályközök {o i } i = 1…n.
A probléma klasszikus megoldásához szükség lenne a parciális derivált függvényekre, mivel a
hibafüggvény kétváltozós. A DSA azonban ezek nélkül is használható, mivel a fenti
célfüggvénybıl bármely minta esetén, adott „ α ” és „ β ” paraméter mellett számítható a
hibafüggvény aktuális értéke, amellyel a DSA a továbblépési lehetıségeket kalkulálni tudja.
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5.2.2

Az alkalmazott DSA matematikai alapjai

A DSA eljárás egy irányított iteratív szélsıérték keresı módszer, amely elıre definiált keresési
térben képes egy adott konvergens célfüggvény szélsıérték helyeinek felkutatására ([MO27.],
[MO46.]). A keresési teret a célfüggvény változóinak értelmezési tartományai korlátozzák. Az
eljárás minden egyes iterációs lépésben a keresési tér három pontját vizsgálja, amelyek egy
háromszöget definiálnak. Megkeresi a háromszögnek azt az oldalát, amelynek végpontjai a két
legkisebb célfüggvény értékkel rendelkeznek, majd az alább definiált logika alapján négy újabb
vizsgált pontot jelöl ki a keresési téren, és az eredeti háromszög legnagyobb célfüggvény
értékkel rendelkezı pontját kicseréli az újonnan definiált négy pont közül azzal, amelyhez a
legkisebb célfüggvény értékkel tartozik. Ez egy újabb háromszöget definiál, amelybıl hasonló
meggondolások alapján újabb és újabb háromszögek hozhatók létre. A háromszögek oldalainak
hossza és területe az iteráció során egyre kisebb lesz, majd az eljárás futtatásának végeredménye
az lesz, hogy a háromszög elméletileg egy ponttá zsugorodik össze. Ennek a pontnak a
koordinátái adják a vizsgált célfüggvény szélsıérték helyeit. Ez a gyakorlatban igen kicsiny
háromszöget jelent, amelynek csúcsai közül a legkisebb célfüggvény értékkel rendelkezı pont
jelölendı ki megoldásként. Az iterációs folyamat végét tehát a háromszög területének elıre
definiált „ ε ” érték alá esése jelenti. Mivel a ([ST1.], [ST7.]) szakirodalmak a (19.) célfüggvény
konvergenciáját bizonyítják, így az elıbb ismertetett módszer a célfüggvény szélsıérték
helyeinek felkutatására használhatók.
A következı oldalon látható 10. ábra a DSA iterációs logikáját mutatja be. Az iteráció során
kiválasztott keresı pontok meghatározása meglehetısen egyszerő koordinátageometriai alapokon
nyugszik. Az algoritmus fıbb lépései a következık:
1.)

Az [ α min ; α max ], valamint [ β min ; β max ] korlátok által behatárolt keresési téren

2.)

véletlenszerően ki kell választani három kiindulási pontot ( ∆ 1 ; ∆ 2 ; ∆ 3 ). Ezt
véletlenszerően megválasztott „ α ” és „ β ” paraméterek generálásával lehet elérni.
A választott pontok célfüggvény értékeinek ( ∆ 1 (α1 , β 1 ) ; ∆ 2 (α 2 , β 2 ) ; ∆ 3 (α 3 , β 3 ) )
meghatározása, valamint monoton csökkenı sorrendbe rendezése. Pl. ennek eredménye:
∆ 2 (α 2 , β 2 ) > ∆ 3 (α 3 , β 3 ) > ∆ 1 (α1 , β 1 ) .

3.)
4.)

Az „F” oldalfelezı pont meghatározása ∆ 3 ∆1 oldalon, majd „e” egyenes felvétele a „ ∆ 2 ”
és az „F” ponton keresztül.
A ∆ 2 F szakasz „ ∆ A ” felezıpontjának meghatározása (ez lesz az elsı keresı pont),

5.)

d = ∆ A F jelölés bevezetése.
További keresı pontok kijelölése a felvett „e” egyenesen a következık szerint:
∆ A∆ B = 2 ⋅ d ; ∆ A∆C = 3 ⋅ d ; ∆ A∆D = 5 ⋅ d .

6.)

A keresı pontok célfüggvény értékeinek ( ∆ A (α A , β A ) ; ∆ B (α B , β B ) ; ∆ C (α C , β C ) ;

7.)
8.)

∆ D (α D , β D ) ) meghatározása, valamint monoton csökkenı sorrendbe rendezése. Pl. ennek
eredménye: ∆ A (α A , β A ) > ∆ D (α D , β D ) > ∆ B (α B , β B ) > ∆ C (α C , β C ) .
Új keresı háromszög szerkesztése „ ∆ 2 ” pont „ ∆ C ” ponttal való helyettesítésével.
Az elızı folyamat ismétlése mindaddig, amíg a keresı háromszög területe kisebb, vagy
egyenlı nem lesz egy elıre definiált „ ε ” pontossági küszöbszámmal.
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∆1(α1,β1)
∆2(α2,β2)
∆A(αA,βA)
F
∆B(αB,βB)
β
∆C(αC,βC)

e

∆3(α3,β3)

∆D(αD,βD)

α
10. ábra: A DSA által alkalmazott iteráció alapelve

A keresési tér lehatárolása a DSA helyes mőködésének, valamint gyors konvergenciájának
alapvetı feltétele. A korrekt lehatárolást az [ α min ; α max ], valamint [ β min ; β max ] tartományok
megállapításával lehet elérni. Tapasztalataim alapján az elıbb definiált tartományok határoló
pontjai minden esetben az aktuálisan vizsgált minta elemeinek, valamint a számítástechnikai
adottságoktól függı számábrázolási korlátoknak a függvényei. A kísérletek eredményei azt
igazolták, hogy amennyiben a Weibull-eloszlást a (18.) képletben definiált módon írjuk fel,
akkor az eloszlás optimált „ β opt ” paramétere minden egyes kísérlet alkalmával a minta várható
értékének egy olyan „ δ1 ” bal-, vagy egy „ δ 2 ” jobboldali környezetében helyezkedett el, amelyre
igaz volt, hogy

δ1 = M( x j ) − min{x j }, továbbá

(20.)

δ 2 = max{x j }− M( x j ) .

(21.)

A „ β ” paraméter alsó és felsı korlátjának közelítésére tehát jól alkalmazható a vizsgált
mintaelemek minimuma és maximuma. Ezek miatt a „ β ” paraméter alsó és felsı korlátját a
következıképpen definiáltam:

β min = min{x j }, valamint

(22.)

β max = max{x j }.

(23.)

Az „ α ” paraméter korlátjainak becslése kicsit bonyolultabb feladat, mivel a kísérletek
eredményei azt igazolták, hogy az „ α min ” alsó, valamint az „ α max ” felsı korlát a mintaelemek
nagyságától, illetve közvetlenül a minta osztályköz beosztásától, továbbá a számítógép
számábrázolási korlátjaitól is függhet. A problémák egyrészt az LSM-DSA iteráció során (az
„ α ” paraméter maximum korlátja), másrészt a késıbbi felhasználás, a szimuláció során a
folyamatok Weibull-eloszlás szerint történı generálásakor (az „ α ” paraméter minimum korlátja)
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jelentkezhetnek. A minta és a számítógép tulajdonságait leíró matematikai változók
függvényében mind az „ α min ” alsó, mind az „ α max ” felsı korlát becsléséhez szükséges formula
levezethetı (lásd 11., 12. és 13. melléklet). Az „ α ” paraméter alsó és felsı korlátját a
levezetéseim eredményeibıl adódóan tehát a következıképpen definiáltam (jelölések a
mellékletben):

α min =

α max

ln(− ln(c1 ))
, valamint
 c2 

ln
β
max





 ln( c1 )
= min 
 ln  k min
  β max




ln( c 2 ) 
;
.
  k max  
 ln 

  β min  

(24.)

(25.)

Keresendı tehát az α opt ∈ [α min ; α max ] , valamint a β opt ∈ [β min ; β max ] paraméter páros, amelyek
alkalmazásával a Weibull-eloszlás a legkisebb hibával illeszthetı a vizsgált mintát reprezentáló
empirikus eloszlásra.

5.2.3

Az LSM-DSA eljárás tesztelése, és a tesztelés eredményei

A 5.2.1, valamint a 5.2.2 alfejezetekben bemutatott LSM és DSA eljárás kombinációjából
kifejlesztett algoritmust a MS Excel, valamint a VBA25 fejlesztıkörnyezet segítségével
valósítottam meg. Az „ α ” és „ β ” paraméterek becslésének folyamatát a 14. melléklet
szemlélteti. A folyamat rendkívül lényeges lépése, hogy minden egyes mintavétel alkalmával – a
paraméterek LSM-DSA eljárással történı meghatározása után – az eredményt egy χ 2 -próba
validálja, amely beállítható (pl. 5%-os) szignifikancia szinten automatikusan véleményezi azt a
hipotézist, miszerint a vizsgált empirikus eloszlás valóban az elıbb meghatározott „ α ” és „ β ”
paraméterekkel jellemezhetı Weibull-eloszlás-e. Amennyiben az illesztés nem sikerült – vagyis
a meghatározott szignifikaincia szinten a hipotézist elveti a próba – akkor az eljárás egy újbóli
mintavételt kezdeményez. Elıre meghatározott számú mintavétel után – amelyeknek az
eredményét szövegfájlba írja az algoritmus – kiszámítható a Weibull-eloszlás „ α opt ” és „ β opt ”
paraméterének várható értéke, szórása és minden egyéb leíró statisztikai jellemzıje.
A tesztelés során az eljárást 32 darab egymástól függetlenül mesterségesen véletlenszerően
elıállított 1000 körüli várható értékő bal- és jobboldali aszimmetriával rendelkezı, valamint
konstans statisztikai sokaságok esetében is teszteltem. Minden egyes futtatás alkalmával 100szor mintavételeztem a statisztikai sokaságot. Minden egyes mintavétel alkalmával 200 elemő
mintát generáltam, amelyet minden alkalommal 8 osztályközbe soroltam, továbbá a validáló χ 2 próba szignifikancia szintjét 5%-ra állítottam be (vagyis mivel a szabadságfok DF = 8–2–1 = 5,
2
ezért χ elm
= 11.07-re adódik). Az általam kifejlesztett VBA program futásának eredményeit
szemlélteti a 15. melléklet, amelyben az elsı grafikon a háromszög H1, H2, valamint a H3
25

VBA = Visual Basic Application, a MS Excel mögötti Visual Basic által támogatott fejlesztı környezet.
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csúcspontjainak vándorlását szemlélteti a keresési téren, a második grafikon a hibafüggvény
háromszög csúcspontonkénti változását mutatja, a harmadik grafikon pedig a háromszög
területének változását szemlélteti az iterációs lépések függvényében. A futtatások összesített
eredményeit a 16. és a 17. mellékletben látható táblázatokban foglaltam össze. Az optimált
„ α opt ” és „ β opt ” paraméterekkel elıálló Weibull-eloszlásokat pedig a 18. mellékletben,
valamint a 19. mellékletben látható diagrammon jelenítettem meg.
Összességében elmondható, hogy az algoritmus gyorsan és hatékonyan dolgozott, és igen kicsi
(kb. 2% körüli) volt azoknak a mintavételeknek az aránya, amikor a validálás során a hipotézist
el kellett vetni – vagyis megismételt mintavételt kellett kezdeményezni –. Az LSM-DSA
algoritmus tehát viszonylag széles spektrumban képes volt hatékonyan felkutatni az optimális
illesztéshez szükséges „ α opt ” és „ β opt ” paramétereket. Bár az algoritmus viszonylag könnyen
programozható, kezelése fıképp az alapvetı paraméter beállítások (pl. mintavétel száma, minta
nagysága, osztályközözés) miatt mindenképpen emberi erıforrást igényel, hiszen az algoritmus
hatékony mőködtetésében elég nagy jelentısége van annak, hogy ezeket a beállításokat jól
állapítsuk meg. Mindettıl eltekintve elınyös tulajdonságai miatt az LSM-DSA algoritmus az
adaptív készletszabályozó rendszerek INPUT oldali részében korábban már definiált
adatkonverziós részrendszerben a sztochasztikus folyamatok modellezéséhez szükséges adatok
elıállításában jól felhasználható.

6.

A VIZSGÁLT KÉSZLETEZÉSI PROBLÉMA MODELLJÉNEK KIALAKÍTÁSA

6.1 A szimulátor helye, szerepe a kifejlesztett kísérleti eszközben
A szimulációval támogatott optimum számítás készletezési rendszerek és folyamatok
optimálásában történı felhasználásának, valamint a 3. fejezetben bemutatott adaptív dinamikus
készletszabályozó rendszerbe való integrálhatóságának lehetıségeit egy általam – VBA
környezetben – kifejlesztett kísérleti eszköz segítségével vizsgáltam. Ez a kísérleti eszköz, egy
olyan szimulátort, és egy optimalizátort tartalmaz, amely mindenben igazodik azokhoz az
alapelvekhez, amelyeket az adaptív rendszerek kapcsán a 3. fejezetben tárgyaltam. Ebben a
fejezetben a kifejlesztett rendszermodellt és annak mőködési logikáját mutatom be. A szimulátor
feladata a kísérleti eszközben – az adaptív rendszerek mőködését modellezve – az optimum
számítás során az optimalizátor mőködtetéséhez szükséges adatok elıállítása, a kísérletezés
során pedig az optimált paraméterek tesztelése lehetıségének biztosítása. A szimulátor a 4.
fejezetben ismertetett ital-nagykereskedelmi készletezési probléma kezelésére kifejlesztett
„optimális rendelési tételnagyság”, valamint „diszpozíciós” problémák hierarchikusan
egymásra épülı, kétszintő, 3.2.3 alfejezetben bemutatottakhoz igazodó készletezési
rendszermodelljét tartalmazza.
A szimulátor mőködtetéséhez bemeneti adatokra van szükség. A bemeneti adatok elıállítása
elıtt elsıként, a modellben vizsgálandó SKU-k számának szőkítése céljából, a 4.2.1 alfejezetben
bemutatott – az adott beszállítóra vonatkozóan elıállított – rendelésütemezési tervnek
megfelelıen meg kell vizsgálni, hogy a vizsgálat idıpontjában mely SKU-k megrendelése válik
esedékessé. Az „esedékesség” jelen esetben két módon értelmezhetı:
• csak azokat az SKU-kat vizsgáljuk, amelyeket a vizsgálat napján a rendelésütemezési
tervnek megfelelıen meg kell rendelni ( H = 0 ), vagy
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• definiálunk a vizsgálat idıpontjának egy olyan „ δ ” környezetét, amelybe ha a
rendelésütemezési tervnek megfelelıen beleesik egy megrendelési idıpont, akkor azt az
SKU-t meg kell vizsgálni ( H = δ ).
Fenti kigyőjtés eredménye tehát egy olyan „s” elemő halmaz, amellyel kezdeményezhetı a
szimulátor és az optimalizátor mőködtetéséhez szükséges – a valós rendszer mőködését leíró –
adatok, valamint az inicializáló adatok lekérdezése az összes vizsgálandó SKU-ra ( SKU = 1...s ),
továbbá a beszállítóra vonatkozóan. Az általam vizsgált konkrét ital-nagykereskedelmi
készletezési probléma kezelésére kifejlesztett kétszintő modell a 20. és a 21. mellékletben
látható táblázatokban definiált bemeneti adatok alkalmazását teszi szükségessé. A modellben a
vizsgálandó SKU-k számának kijelölésekor a fent felsorolt két lehetıség közül a másodikat
alkalmaztam δ = τ paraméterezéssel, ahol τ a készletellenırzési idıköz hosszát jelenti. Az
SKU-k és a beszállító szükséges bemeneti adatainak megjelenítését a kifejlesztett kísérleti
eszköz kezelı felületén a 11. ábra szemlélteti.

a.) árucikkek

Optimálandó
paraméter

b.) beszállító

11. ábra: A bemeneti adatok megjelenítése a kísérleti eszközben

6.2 Az „optimális rendelési tételnagyság” probléma modellje
A probléma vizsgálatára kifejlesztett szimulációs modell alapvetı célja a fentebb ismertetett
bemenetek felhasználásával, a beszállító által megszabott idıbeli korlátokat leíró paraméterekbıl
meghatározható készletezési idıperiódusra vonatkozó készletezési folyamat „leutánzása” a
vizsgálatra – a fenti elvek szerint – kijelölt SKU-k esetében. A modell mőködését egy adott
SKU-ra vonatkozó példán keresztül a következı oldalon látható 12. ábra mutatja be.
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„x.” periódus
τ

Z+
QSKU
(t)

Z+
QSKU,4
(c 2 )
A SKU,4

„0”

t
0.

1.

2.

3.

(c 3 )
A SKU,3

τ
Hx
Q

Z−
SKU

(t)

Pl. τ = 1 nap

4.

5.

6.

7.

8.

9. 10. 11. 12.

Z−
QSKU,3

Px

Hx+1

Px+1

Cx
Készletellenırzési
idıköz sorszáma
0.
1.
4.
8.
9.
11.

Tranzakció
vizsgálat
rendelésfeladás
beérkezés
vizsgálat
rendelésfeladás
beérkezés

Melyik periódusra
vonatkozik?
„x.” periódus

„x + 1.” periódus

12. ábra: Az „optimális rendelési tételnagyság” probléma modellje adott SKU esetében

A tervezéshez elsıként tehát az adott SKU-ra vonatkozó vizsgálandó készletezési periódus
( TSKU ) hosszát kell meghatározni. Ennek elsı lépése a tervezett ciklusidı ( C x ) kalkulálása,
amelyhez a már korábban (lásd 4.2 alfejezet) ismertetett eljárás egyszerő algoritmusa
használható fel. Ezt számítást a szimulátorban egy ún. ciklusidı kalkulátor hajtja végre. A
második lépésben a tervezett periódusidıt a rendelésig hátralévı idınek ( H x ), és a következı
ciklusra vonatkozó utánpótlási idı Weibull-eloszlás szerint generált értékének ( W[PX +1 ] ) a
tervezett ciklusidıhöz való hozzáadásával lehet megkapni.
TSKU = H x + C x + W[Px +1 ]

(26.)

A periódus hosszának meghatározása után a készlettervezést, a folyamatoptimálást minden
esetben egy periódusra kell végrehajtani. Az elıbbi ábra jelöléseivel élve az „1.” sorszámú
készletellenırzési idıközben tehát úgy kell megállapítani a megrendelendı áru mennyiségét
( EOQ SKU ), hogy az a gazdaságossági, valamint a megbízhatósági szempontoknak eleget tegyen.
A gazdaságossági szempontokat („Mennyibe kerül a készletezés?”) a készletezési folyamattal
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kapcsolatos fajlagos költségekkel lehetne ideális esetben vizsgálni, azonban ezek – a 3.2.2.2
alfejezetben is bemutatott problémákból adódóan – jelen esetben nem elıállíthatók, ezért a
készletkiesési rátát célszerő alkalmazni. A megbízhatósági szempontok tekintetében a
döntéshozók céljai a felméréseim alapján az „ABC” analízis eredményei alapján
differenciálhatók. Az „A” kategóriás áruk esetében a cél az, hogy a megrendelt mennyiségő áru a
vizsgált periódus várható igényeinek (keresletének) kielégítésére legyen elegendı, a „B”
kategóriás áruk esetében kisebb mértékő és idıtartamú készlethiányt engedélyeznek, a „C”
kategóriás áruk esetében sok esetben akár a nagyobb mértékő és idıtartamú készlethiányt is
elképzelhetınek tartják, csökkentve ezzel a készletezési rendszer mőködtetésének költségeit. A
hiány a modell tulajdonságaiból adódóan általában a készletfeltöltés elıtt, továbbá periódusok
végén jelentkezhet. A készletkiesési rátával az elıbb megfogalmazott, sokszor számszerően nem
is értelmezett „kisebb, nagyobb” stb. kifejezések is könnyedén beépíthetık a modellbe.
Világosan látszik a gazdaságossági és a megbízhatósági szempontok közötti ellentmondás. Ebbıl
adódóan az optimális rendelési tételnagyság megállapításánál a cél a „középút” keresést leképzı
célfüggvény alkalmazása.
A modell kialakításakor a fıbb részfolyamatok modellezése tekintetében a vizsgált készletezési
probléma következı fıbb adottságait vettem figyelembe:
• A valós keresleti folyamat egyértelmően a „független keresleti folyamatok” kategóriájába
sorolható. A keresleti folyamatot leíró paraméterek sztochasztikus tulajdonságúak,
valószínőségi változók, és az 5. fejezetben bemutatott Weibull statisztika alkalmazásával
kielégítı pontossággal modellezhetık.
• A kereslet kielégítési folyamat logikája a következı elveket követi:
a.)

Ha a készletezési rendszerben az adott SKU-ból az igényelt volumennek megfelelı
mennyiségő szabad készlet rendelkezésre áll, akkor a készletezési rendszer az igényt
teljes egészében, egy tételben, az igény felmerülésének idıpontjában kielégíti.

b.)

Ha a készletezési rendszerben az adott árucikkbıl az igényelt volumennek megfelelı
mennyiségő szabad készlet csak részben áll rendelkezésre, továbbá ha ennek ellenére
az igény teljes egészében megmarad, akkor a készletezési rendszer az igényt részben,
egy tételben, az igény felmerülésének idıpontjában, maximum a rendelkezésre állás
felsı korlátjáig kielégíti, és a fennmaradó kielégítetlen igényt az újbóli rendelkezésre
állást követıen azonnal, prioritással, egy tételben elégíti ki. Ha az igény fennmaradó
része elvész, akkor a készletezési rendszer az igényt részben, egy tételben, az igény
felmerülésének idıpontjában, maximum a rendelkezésre állás felsı korlátjáig elégíti
ki. Ha a teljes igény elvész, akkor nem történik igény kielégítés.

c.)

Ha a készletezési rendszerben az adott árucikkbıl az igényelt volumennek megfelelı
mennyiségő szabad készlet egyáltalán nem áll rendelkezésre, továbbá ha ennek
ellenére az igény teljes egészében megmarad, akkor a készletezési rendszer az igényt
az újbóli rendelkezésre állást követıen azonnal, prioritással, egy tételben elégíti ki.
Ha a teljes igény elvész, akkor nem történik igény kielégítés.

• Az utánpótlási folyamat a 4.2 alfejezetben részletesen ismertetett racionalizált
rendelésütemezési logika alapján mőködtethetı. A periódusra vonatkozó megrendelés
feladása a beszállító felé egy tételben történik meg.
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• Az utánpótlási igény kielégítési folyamat tekintetében elmondható, hogy a
készletutánpótlási idık sztochasztikus tulajdonságúak, valószínőségi változók, és az 5.
fejezetben bemutatott Weibull statisztika alkalmazásával kielégítı pontossággal
modellezhetık. A beszállító a teljes megrendelt volument statisztikailag becsülhetı
megrendelés átfutási idı elteltével egy tételben bocsátja a kereskedı rendelkezésére.
• A készlet- és hiánykezelési folyamat diszkretizálása nem okoz lényegi torzítást a valós
folyamatokhoz képest, ha a modellezést célszerően τ = 1…5 napos készletellenırzési
idıközzel végezzük, továbbá a mőködés során keletkezı kielégítetlen igényeket az elıbb
ismertetett feltételek miatt minden esetben meg kell jegyezni.
Az elıbb ismertetett peremfeltételek mellett, az „x.” periódusra (lásd 12. ábra) vonatkozó összes
költséget, ha a megrendelés állandó költségétıl eltekintünk – vagyis csak a készlettartásból és a
készlethiányból adódó (optimálandó) változó költségeket vesszük figyelembe – akkor a
következıképpen lehet felírni:
(c3 )
(c 2 )
C SKU = C 2 + C 3 = c 2 ⋅ A SKU
+ c 3 ⋅ A SKU
= [Euro] , ahol

(27.)

c 2 és c 3 definíciói a 3. és 4. táblázatban olvashatók,

(c 2 )
A SKU
= [db ⋅ nap] a záró készlet görbe alatti („t” tengely feletti) terület,

(c3 )
A SKU
= [db ⋅ nap] a záró készlethiány görbe alatti („t” tengely alatti) terület.

A (27.) összefüggést ( c 2 + c 3 )-mal elosztva, továbbá a készletkiesési ráta (14.)-ben ismertetett
definícióját, valamint a (28.) összefüggést felhasználva a (29.) egyenlet írható fel:

c3
c2
+
=1;
c2 + c3 c 2 + c3

(28.)

(c3 )
(c 2 )
(c)
A SKU
= (1 − ρ SKU ) ⋅ A SKU
+ ρ SKU ⋅ A SKU
= [db ⋅ nap] . (29.)
(c3 )
(c 2 )
Felismerhetı, hogy a (29.)-ben szereplı területek ( A SKU
és A SKU
) egyértelmően a
részfolyamatok jellemzı paramétereinek függvényei, amelyek közül kiemelten fontos az
optimális rendelési tételnagyság ( EOQ SKU ). Ebbıl tehát az következik, hogy amennyiben a
területek számításához szükséges összefüggések felírhatók, abban az esetben a (29.) összefüggés
az „optimális rendelési tételnagyság” probléma célfüggvényeként az adott SKU esetében
megfelelıen alkalmazható. A vizsgált készletezési folyamat mőködési modelljében a következı
oldalon látható 10. táblázatban definiált állapotjellemzı paramétereket alkalmaztam. A
jelölésekben törekedtem arra, hogy a paraméterek beazonosíthatósága, értelmezhetısége
érdekében igazodjak a 4. mellékletben alkalmazottakhoz.

Az elızıekben ismertetett feltételek figyelembevételével a 22. mellékletben definiált
összefüggések felírására nyílik lehetıség. Ezek alkalmazásával egy adott SKU esetében a
vizsgált készletezési periódusban bármely készletellenırzési idıközre vonatkozóan
meghatározhatók az alapvetı állapotjellemzık aktuális értékei, amelyekbıl idısorok képezhetık.
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10. táblázat: A modellezés során alkalmazott állapotjellemzık

Részfolyamat

Jelölés

Keresleti folyamat

q SKU
KR

Raktári megrendelések nagysága.

t SKU
KR

Raktári megrendelések idıközeinek hossza.

SKU
KK

Kitárolt mennyiségek.

SKU
KK

Kitárolási idıközök.

SKU
KH

Kielégítetlen igények.

q
Keresleti igény
kielégítési folyamat

t

q
Utánpótlási folyamat

q SKU
BR

Beszállítói megrendelések nagysága.

t SKU
BR

Beszállítói megrendelések idıközeinek hossza.

t SKU
PBR

Készlet utánpótlási idı.

SKU
KB

Betárolt mennyiségek.

SKU
KB

Betárolási idıközök.

q

Utánpótlási igény
kielégítési folyamat

t

Q

Készletkezelési folyamat
Hiánykezelési folyamat

Rövid magyarázat

NY +
SKU

A készletellenırzési idıköz nyitó készlete.

Z+
Q SKU

A készletellenırzési idıköz záró készlete.

NY −
Q SKU

A készletellenırzési idıköz nyitó készlethiánya.

Z−
Q SKU

A készletellenırzési idıköz záró készlethiánya.

Véletlen szám generátorok alkalmazásával kialakítható tehát egy olyan szimulációs algoritmus,
amellyel „F” számú futtatást végezve elegendı mennyiségő adat állítható elı a (29.)-ben
definiált területfüggvény, továbbá a modellben szereplı állapotjellemzık bármely leíró
statisztikai jellemzıjének (pl. várható érték, szórás, konfidencia intervallum) kiszámításához. A
gyakorlatban általánosan elfogadott és alkalmazott 5%-os szignifikancia szinten – azaz 95%-os
megbízhatósággal – állítható tehát, hogy a területfüggvény várható értéke a

(

)

(c)
M A SKU
± 1.96 ⋅

(

(c)
D A SKU

) tartományba fog esni, ahol

(30.)
F
(c)
(c)
) a területfüggvény várható értéke, és D(A SKU
) a területfüggvény szórása.
M (A SKU
Fentiek miatt 95%-os megbízhatósággal állítható, hogy a területfüggvény várható értéke nem
(c) MAX
lesz nagyobb, mint A SKU
, ami a következıképpen számítható:

(

)

(c) MAX
(c)
A SKU
= M A SKU
+ 1.96 ⋅

(

(c)
D A SKU

F

).

(31.)

Mindezek figyelembevételével az „optimális rendelési tételnagyság” probléma célfüggvénye a
vizsgált SKU-ra az alábbi módon írható fel:
(c) MAX
A SKU
⇒ MIN!

(32.)

Figyelembe véve azonban azt, hogy az aktuális megrendelés idıpontjában a beszállító felé az
összes esedékesen rendelendı SKU-ra vonatkozó megrendelést fel kell adni, így a cél az ezekhez
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tartozó készletezési folyamatok együttes optimálása, amely legegyszerőbben az összesített
területfüggvény minimumának keresésében képezhetı le. Ez a következı egyszerő formulával
fejezhetı ki:

A (c) MAX =

s

∑A

SKU =1

(c) MAX
SKU

⇒ MIN!

(33.)

Az optimumkeresési feladat fentebb már definiált „elsı lépcsıjében” (lásd 4.2.3.1 alfejezet) tehát
keresendı az
EOQ = [EOQ1 ... EOQ SKU −1 EOQ SKU EOQ SKU +1 ... EOQ s ] (34.)
vektor, amelynek elemei a vizsgált SKU-k optimális rendelési tételnagyságai. Az általam
kifejlesztett szimulátor az elızıekben ismertetett ciklusidı kalkulátort, valamint készletezési
modellt tartalmazza, és arra képes, hogy egy elıre beállított EOQ paraméter vektorhoz tartozó
A (c) MAX értékét „F” számú futtatással meghatározza, vagyis a paraméter vektor elemeinek
változtatásával vizsgálható, hogy az A (c) MAX célfüggvény érték hogyan változik (másképpen
kifejezve a (33.)-ban definiált célfüggvény megengedett értelmezési tartományán vizsgálható a
célfüggvény értékkészlete). A 7. fejezetben ismertetett optimalizátor a szimulátornak ezt az
elınyös tulajdonságát fogja felhasználni. A készletezési rendszermodell korábban bemutatott
(lásd 11. ábra) felparaméterezése után következhet a modell mőködtetése, vagyis a szimuláció.
A szimuláció futtatási eredményei kétféle módon vizsgálhatók:
• a futtatás közben (az MS Excel munkalapokon SKU-ként folyamatosan megjelenített
számszerő és grafikus futtatási eredmények formájában), továbbá
• a futtatás után (a kezelı felületen a ciklusidı statisztika és az összesítı futtatási statisztika
eredményeinek utólagos értékelésével).

b.) futtatási statisztika

a.) ciklusidı statisztika

13. ábra: A szimulátor futtatása után vizsgálható statisztikák
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A 23. melléklet ábráin az „A0003” azonosítójú SKU-ra vonatkozó, a szimulátor futtatása közben
is vizsgálható táblázatos, illetve grafikus formában megjelenített eredmények láthatók. A fenti
13. ábra pedig a szimulátor futtatása után vizsgálható ciklusidı paramétereket (a.) rész),
valamint futtatási statisztikákat (b.) rész) mutatja be.

6.3 A „diszpozíciós” probléma modellje
A probléma vizsgálatára kifejlesztett modell alapvetı célja a fentebb ismertetett bemenetek
felhasználásával, a beszállító által megszabott korlátok figyelembevételével, valamint az
„optimális rendelési tételnagyság” probléma megoldásából kiindulva egy optimális jármő
diszpozíciós terv elıállításának megkönnyítése a vizsgálatra – a fenti elvek szerint – kijelölt
SKU-k esetében26. A diszpozíciós terv elkészítésével kapcsolatos problémákat a 4.2.3.2 alfejezet
ismerteti. A problémák kezelésére egy költségmodellt fejlesztettem ki, amelynek mőködése az
alábbiakban olvasható.

Az optimális rendelési tételnagyságok korrekciója a diszpozíciós terv elkészítése érdekében.
A modell a diszpozíciós terv elkészítésekor a (34.) optimális rendelési tételnagyság vektorból, az
OU = [OU 1 ... OU SKU −1

OU SKU

OU SKU +1 ... OU s ]

(35.)

rendelési egység vektorból, továbbá a „ C V ” alkalmazott szállítójármő kapacitás paraméterbıl
indul ki. Ezeknek a bemeneti adatoknak a felhasználásával a 24. mellékletben látható levezetés
alapján kiszámíthatók az egyes SKU-k tényleges (kétszeresen korrigált) rendelési mennyiségei.
Egy adott SKU-ra vonatkozó „ OQAA SKU ” kétszeresen korrigált mennyiség kiszámításakor tehát
minden esetben a
QDP = [QDP1 ... QDPSKU −1

QDPSKU

QDPSKU +1 ... QDPs ]

(36.)

vektor elemeinek optimált értékeit kell figyelembe venni. Az elemek optimáláshoz, vagyis a 24.
mellékletben használt „észszerő, költséghatékony” kifejezések célokká való formálásához a
probléma alábbi két aspektusát célszerő vizsgálni:
• a megrendelés beszállító által megadott prioritási lista szerinti összetételének olyan
módon történı meghatározása, hogy a logisztikai bonus minél jobban kihasználható
legyen, továbbá emellett
• az SKU-k sávos rendszerben megadott – megrendelt mennyiségtıl függı – beszerzési
költségeinek figyelembevétele.

A megrendelés összetételének kérdése.
A megrendelés összetételével kapcsolatos problémákat egy gyakorlati példán keresztül mutatom
be. Legyen egy adott diszpozíciós probléma esetében vizsgálandó öt egymástól eltérı SKU (s =
5), és ezeket jelöljék A1…A5 kódok olyan módon, hogy az öt árucikk közül a beszállító által

26

A diszpozíciós tervben tehát minden esetben kizárólag csak azok az SKU-k szerepelhetnek, amelyeket az
„optimális rendelési tételnagyság” problémánál is vizsgáltunk.
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legjobban preferált SKU legyen az A1-es, a legkevésbé preferált pedig az A5-ös jelő. Legyen
továbbá:
a beszállító jármő kapacitása:

C V = 30 egységrakomány;

az optimális rendelési tételnagyságok: EOQ = [3500 1950 5700 1400 900] darab;
a rendelési egységek:
OU = [800 750 750 600 650] darab.

A 24. mellékletben bemutatott logika alapján kiszámítható, hogy OQP = [5 3 8 3 2]
egységrakomány, vagyis SOQP = 21 egységrakomány, ebbıl VH = 1 jármő, vagyis
SOQPA = 30 egységrakomány, ezért SQDP = 9 egységrakomány.
Valamely optimumkeresési logika alapján legyen QDP = [8 1 0 0 0] egységrakomány!
Ebbıl kiszámítható
OQPAA = [OQPAA1 ... OQPAA SKU

... OQPAA S ]

(37.)

kétszeresen korrigált rendelési mennyiségeket egységrakományban tartalmazó vektor, amelyben
OQPAA SKU = OQPSKU + QDPSKU = [egységrakomány] ,

(38.)

továbbá az egységrakományban kifejezett korrigált összesített rendelendı mennyiségre érvényes,
hogy

SOQPA = SOQPAA =

s

∑ OQPAA

SKU =1

SKU

.

(39.)

A vizsgált példában tehát OQPAA = [13 4 8 3 2] egységrakomány.
Bármely diszpozíciós terv elkészítése során feltételezhetı, hogy az összeállított megrendelésben
a rendelésütemezési logika alapján mindegyik SKU-ból legalább egy darab egységrakománynak
lennie kell. Ennek megfelelıen a beszállító prioritási listáját vizsgálva az összeállított
megrendelésnek az áruösszetétel szempontjából két ún. határesete képzelhetı el. Öt SKU
esetében ezt szemlélteti a 11. táblázat.
11. táblázat: A beszállítói megrendelés összetételének határesetei

Prioritási Súly
„Legjobb” összetétel…
„Legrosszabb” összetétel…
lista
„fSKU” OQPAASKU fSKU· OQPAASKU OQPAASKU fSKU· OQPAASKU
A1
1
26
26
1
1
A2
2
1
2
1
2
A3
3
1
3
1
3
A4
4
1
4
1
4
A5
5
1
5
26
130
Σ
30
40
30
140
η max
(%)
η min
75
21.43
p
p (%)
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A beszállítói megrendelés összetétele hatékonysági fokának megállapítására bevezettem az ún.
prioritási fok (ηp) definícióját, amely megmutatja, hogy az összeállított megrendelés milyen
mértékben felel meg a beszállító prioritási elvárásainak. A prioritási fok számítási módja (a fenti
táblázat alapján):
s

ηp =

∑ OQPAA

SKU =1
s

∑f

SKU =1

SKU

SKU

⋅ OQPAA SKU

=

SOQPAA
s

∑f

SKU =1

SKU

(40.)

⋅ OQPAA SKU

Adott bemeneti paraméterek esetén a prioritási fok értéke tehát bármely módon összeállított
max
beszállítói megrendelés esetében a pontosan kalkulálható „ η min
” értékek között van.
p ” és „ η p
max
Az „ η min
” értékek változását 30, 60, 90, 120 valamint 150 egységrakományos (azaz 1,
p ” és „ η p

2, 3, 4 valamint 5 jármőves) rendelések, továbbá s = 1…25 fajta SKU függvényében a 25. és a
26. melléklet mutatja be. A prioritási foktól függı, ténylegesen megkapott „ L ′B ” logisztikai
bonus nagyságának kalkulálására egy ún. büntetı hatványfüggvényt vezettem be, amellyel egy
ún. bonus faktor ( BF ) kalkulálható, amellyel az adható „ L B ” logisztikai bonust beszorozva
megállapítható a ténylegesen megkapott logisztikai bonus nagysága. A hatványfüggvény
max
”, a „ hp ” valamint a
„ a + b ⋅ c x ” alakú, amelyben az „a” és a „b” paraméter az „ η min
p ”, az „ η p
„ BFmin ” paraméterektıl függı számítható konstans érték, a „c” tényezı segítségével pedig
paraméterezhetı, hogy a beszállító milyen mértékben büntet. Ha a „c” érték nagy, akkor a
nagyobb, ha „c” érték kicsi, akkor pedig kisebb mértékő a büntetés. A büntetı hatványfüggvény
fenti példára vonatkozó matematikai értelmezését a 27. és a 28. melléklet ismerteti. Ezek
függvényében a fenti példára vonatkozóan η p = 44.78% és c = 1.05 mellett megállapítható,
hogy BF = 50.92% , így L B = 15% esetén L ′B = 7.64% . Látható tehát, hogy a „ QDP ” vektor
elemeinek megválasztása nagymértékben befolyásolja a bonus faktor nagyságát, amely a
ténylegesen megkapott logisztikai bonust meghatározza.

A diszpozíciós tervhez rendelhetı beszerzési költség kérdése.
A logisztikai bonus, valamint a beszállítói megrendelés mennyiségi összetételének ismeretében a
diszpozíciós tervhez rendelhetı aggregált beszerzési költség értéke egyszerően kalkulálható,
hiszen a beszállító minden egyes SKU-ra vonatkozóan megadja azt a sávos árképzési rendszert,
amelybıl az adott rendelési volumenhez tartozó bekerülési költség számítható (lásd 4.1.1.1
alfejezet 7. ábra). A számításhoz nyilvánvalóan az
OQAA = [OQAA 1 ... OQAA SKU

... OQAA s ]

(41.)

vektor elemeit kell felhasználni, hiszen a sávos árképzési rendszert általában nem rendelési
egységre (egységrakományra), hanem darabra értelmezi a beszállító. Ennek megfelelıen
értelmezhetı minden egyes SKU-ra a „ g SKU ” sávos árképzési függvénybıl a
( b )∗
cSKU
= g SKU (OQAASKU )

bekerülési költség értéke. A „ g SKU ” függvényt a 14. ábra értelmezi.
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(42.)

(b)
cSKU

(b)
cSKU,1

q SKU,1 
 (b) 


cSKU,2  és q SKU,2 
(b)
c SKU,3

q SKU,3 



(b)
cSKU,1

(b)∗
(b)
c SKU
= c SKU,2

(b)
cSKU,2

(b)
cSKU,3

q SKU,1

q SKU,2

q SKU

q SKU,3
OQAA SKU

14. ábra: A sávos árképzési függvény matematikai értelmezése

Mivel a „ g SKU ” a gyakorlatban általában háromlépcsıs függvény, ezért a beszerzési érték,
valamint a beszerzési volumen vektorok is – a fenti ábrán látható módon – háromelemőek
lesznek. Az ábra logikáját követve a bekerülési költség értéke, ha
q SKU,i ≤ OQAASKU < q SKU,i +1 ; i = 1…2, akkor

(43.)

(b)∗
(b)
.
c SKU
= c SKU,
i

(44.)

A bekerülési költségek, a rendelt mennyiségek, továbbá megkapott logisztikai bonus ismeretében
felírható, hogy a diszpozíciós tervhez rendelhetı „ C ( b ) ” aggregált beszerzési költség értéke
C (b) =

(100 − L ′B ) s
(b)∗
⋅ ∑ OQAA SKU ⋅ c SKU
= [Euro] ,
100
SKU =1

(45.)

vagyis kézenfekvı a

C ( b ) ⇒ MIN!

(46.)

célfüggvény alkalmazása a diszpozíciós terv optimálásához. Az optimumkeresési feladat fentebb
már definiált „második lépcsıjében” (lásd 4.2.3.2 alfejezet) tehát keresendık a (36.)-ban
definiált „ QDP ” vektor elemeinek olyan módon optimált értékei, hogy a (46.)-ban definiált cél
teljesüljön. Az ilyen módon összeállított diszpozíciós tervhez rendelt „ OQAA ” vektor legyen
azonosan egyenlı az
OQ = [OQ1 ... OQ SKU

... OQ s ]

(47.)

vektorral, amelynek elemei az egyes SKU-k tényleges rendelési tételnagyságai lesznek.
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7.

GENETIKUS

ALGORITMUS KIFEJLESZTÉSE A VIZSGÁLT KÉSZLETEZÉSI
PROBLÉMA OPTIMUM SZÁMÍTÁSI FELADATAINAK MEGOLDÁSÁHOZ

7.1 Az optimalizátor helye, szerepe a kifejlesztett kísérleti eszközben
A korábban tárgyalt 3.2.4 alfejezetben foglaltak alapján állítható, hogy az adaptív dinamikus
készletszabályozó rendszer tervezett felépítését és mőködését tekintve az optimalizátornak
különösen fontos szerep jut, hiszen a benne kódolt optimumkeresı eljárásokkal lehet a
beavatkozó paraméterek optimális beállítási értékeit felkutatni. A készletezési problémát leíró
célfüggvények értelmezési tartományainak vizsgálandó pontjait az optimalizátorban kódolt
iterációs algoritmus határozza meg, a vizsgált pontokhoz tartozó célfüggvény értékeket pedig – a
probléma összetettségébıl adódóan – a szimulátor szimulációs futtatásokkal állapítja meg. Az
általam kifejlesztett kísérleti eszközben a célom az volt, hogy ezt az optimum számítási
folyamatot modellezzem, továbbá a kísérleti eszközt felhasználva többszöri futtatást végezve
teszteljem a vázolt módszer hatékonyságát, alkalmazhatóságát egy konkrét készletezési
problémára adaptálva. A teszteléshez felhasznált sokváltozós gyakorlati készletezési problémát,
valamint az azt leképzı rendszermodellt az elızı fejezet részletesen ismertette. A 3.2.4
alfejezetben bemutattam az optimalizátorban kódolt, lokális kereséssel, valamint referencia
memóriával kombinált genetikus algoritmus mőködésének egyszerősített modelljét. Ez a fejezet
az optimumkeresı algoritmus vizsgált készletezési probléma megoldására adaptált matematikai
logikai felépítését ismerteti. Az optimumkeresı algoritmus bemutatása során a 12. táblázatban
látható rövidítéseket alkalmazom:
12. táblázat: A fejezetben alkalmazott rövidítések magyarázata

Rövidítés

Angol megfogalmazás

BGA

Binary Genetic Algorithm

FPGA

Floating Point Genetic Algorithm

EOQP

Economic Order Quantity Problem

DISP

DISposition Problem

Magyarázat
genetikus algoritmus
bitsoros ábrázolásmóddal
genetikus algoritmus valós
vektoros ábrázolásmóddal
gazdaságos rendelési
tételnagyság problémája
diszpozíciós terv
elkészítésének problémája

Ebben a fejezetben az optimalizátor technikai megvalósításával kapcsolatos részletkérdéseket
ismertetem, azaz a genetikus algoritmus fıbb elemeinek gyakorlati megvalósítását részletezem,
és ezen belül a két különbözı ábrázolásmóddal, valamint a két részproblémával kapcsolatos
specialitásokat tárgyalom.
A kifejlesztett kísérleti eszköz optimalizátorában kódolt két – egymástól eltérı ábrázolásmódú –
genetikus algoritmus a fentebb bemutatott kétszintő probléma mindkét szintjének megoldására
alkalmazható.
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7.2 Az egyedek reprezentációja, és a populáció
Az egyedek reprezentációjakor mindkét esetben a vizsgált problémák változóinak az alkalmazott
ábrázolásmódhoz illeszkedı, hatékonyan felhasználható megjelenítését kell megvalósítani.
Az EOQP esetén a változók értelmezése nem jelent komolyabb problémát. Alapvetıen két
megoldási módozat létezhet. Az egyik az, amikor minden egyes SKU-ra vonatkozóan különkülön optimáljuk az „ EOQ SKU ” értékeket, egymástól független futtatásokkal27, a másik pedig az,
amikor a fentebbi (34.)-ben definiált „ EOQ ” vektor elemeit együttesen optimáljuk28. Az általam
kifejlesztett algoritmus jelenleg az utóbbi megoldással dolgozik, ezért az egyedek
reprezentációjakor is ennek megfelelıen jártam el. Az alkalmazott kromoszóma felépítésekor
tehát célszerően az „ EOQ ” vektor elemeit egymás mellé helyezve alkottam meg az egyedek
genotípusát.
A DISP esetén kicsit bonyolultabb a probléma. Kézenfekvı megoldás a fentebbi (36.)-ban
definiált „ QDP ” vektor elemeinek együttes kezelése az optimum számítás során, ugyanis a
kérdés az, hogy a fennmaradó „ SQDP ” mennyiséget milyen arányban osszuk fel a „ QDP ”
vektor elemei között. Ennek érdekében egy ún. arányszámos felosztási technikát alkalmaztam
egy olyan
X = [X 1 ... X SKU -1

X SKU +1 ... X s ]

X SKU

(48.)

vektor bevezetésével, amelyben az „ X ” vektor elemei a 0…100 tartományba esı véletlen
értékek lehetnek, és a „ QDP ” vektor elemei ezekbıl a számokból a

QDPSKU = SQDP ⋅

X SKU
s

∑X

SKU =1

(49.)

SKU

összefüggéssel származtathatók.

7.2.1

Alkalmazás BGA setén

A BGA-ban EOQP esetén az „ EOQ ” vektor, DISP esetén az „ X ” vektor elemeit binárisan
kódolt formában kell kezelni, ezért a keresés közben számos esetben dekódolni kell a bitsort az
egyes változók aktuális értékének megállapítása érdekében. Az egy változó ábrázolásához
felhasználható gének száma az optimalizátorban paraméterezhetı, azaz a felhasználó állíthatja be
az általa alkalmazni kívánt génszámot a g max = 20...60 tartományban. A génszámtól függıen az
elérhetı pontosság változó, de mindkét probléma esetében pontosan meghatározható érték,
amely a
PEOQP

27
28

MAX
MIN
EOQ SKU
− EOQ SKU
=
;
2 g max − 1

(50.)

PDISP =

100
;
2
−1
g max

Ebben az esetben „s”-szer kell az optimalizáló algoritmust futtatni, mivel SKU = 1…s.
Ebben az esetben egyszeri futtatással fog mőködni az optimalizáló algoritmus.
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(51.)

összefüggésekkel számítható. Az egyes változók dekódolása pedig az
n2

MIN
EOQ SKU = EOQ SKU
+ PEOQP ⋅ ∑ g i ⋅ 2 i − n1 ;

n2

(52.)

i = n1

X SKU = PDISP ⋅ ∑ g i ⋅ 2 i −n1 ;

(53.)

i = n1

összefüggésekkel valósítható meg, ahol a vizsgált változó a kromoszómában az „ n 1 ...n 2 ”
szakaszon van kódolva, „ g i ” pedig az adott helyen elhelyezkedı gén értéke (0 vagy 1).

7.2.2

Alkalmazás FPGA esetén

Az FPGA-ban jóval egyszerőbb a helyzet, ugyanis a kromoszómában a gének a változók maguk
(EOQP esetén az „ EOQ ” vektor, DISP esetén az „ X ” vektor elemei), vagyis nem kell a
változókat dekódolni, hiszen nem kódolt formában találhatók meg a kromoszómában, hanem
valós számok formájában. Az egyedek reprezentációja során arra kell ügyelni, hogy a változók
minden esetben a keresési térnek megfelelıen definiált korlátok közötti számok legyenek.

7.2.3

A populáció felépítése

A populáció felépítése minden esetben adott számú, az alkalmazott eljárásnak, valamint a
vizsgált problémának (BGA vagy FPGA, valamint EOQP vagy DISP) megfelelıen felépített
kromoszómájú egyedek összességét jelenti ( P = E1 ,..., E h ,..., E x ). Az egyedek száma ( h = 1...x )
a döntéshozó által az x = 50...100 tartományban paraméterezhetı. Az elsı generációban a
populációt véletlenszerően kell felépíteni, majd a következı generációkban a populációt frissítı
különbözı operátorok és eljárások segítségével új egyedek létrehozása által újra és újra fel kell
építeni.

7.3 A fitness függvény és a szelekció kérdése
A BGA és az FPGA esetén egyaránt az ún. relatív fitness számítás technikáját alkalmaztam,
amelynek lényege az, hogy a legjobb (legnagyobb számított fitness-ő) egyedhez tartozó fitness
értékhez viszonyítjuk a többi egyed fitness-ét.
A számítási metodika az EOQP esetén a következı:
célfüggvény:

A

(c) MAX

=

s

∑A

SKU =1

{

(c) MAX
SKU

⇒ MIN!;

} (

(33. alapján)

{

}

{

legnagyobb fitness:

MAX
MAX
MAX
FITmax = min A (c)
+ max A (c)
− min A (c)
h
h
h

relatív fitness:

MAX
MAX
MAX
min A (c)
+ max A (c)
− A (c)
h
h
h
Φh =
FITmax

{

} (

{
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}

)

})

W

;

(54.)

W

;

(55.)

a DISP esetén pedig a
célfüggvény:

C (b) ⇒ MIN! ;

legnagyobb fitness:

FITmax = min C (b)
+ max C (b)
− min C (b)
h
h
h

relatív fitness:

min C (b)
+ max C (b)
− C (b)
h
h
h
Φh =
FITmax

{ } (

{ } (

(46. alapján)

{ }

{ }

{ })

)

W

;

(56.)

W

;

(57.)

összefüggések segítségével lehet az egyedek fitness értékét megállapítani, amelyekben a „ W ”
paraméter az ún. szelekciós nyomást kifejezı hatványozó tényezı. Ennek értéke szintén a
döntéshozó által paraméterezhetı érték a W = 5...10 tartományban. Az egyedekhez tartozó
célfüggvény értékek (33. és 46.) meghatározása a fentebb leírt módon szimulációs technikával
lehetséges.

7.3.1

A szelekció mőködése

Az egyedek fitness értékének vizsgálata után a következı generáció létrehozásához szükséges
szülı egyedek kiválasztására kerül sor, amelyekbıl utódokat kell képezni. Ha a létrehozandó
utódok száma „y”, akkor „y/2”–ször kell a szelekciós eljárást lefuttatni, hiszen minden
alkalommal két szülı egyedet választunk ki a szelekció során, továbbá minden esetben két szülı
két utódot hoz létre29. A szelekciós állomány mindkét módszer (BGA és FPGA) esetében a teljes
populáció, a szülı egyedek kiválasztása pedig rátermettség (relatív fitness) arányos szelekció
alapján rulettkerék szelekciós módszerrel történik. Az általam alkalmazott rulettkerék szelekciós
eljárás formális algoritmusa a 29. mellékletben ismertetett módon értelmezhetı. Az algoritmus
mind a BGA, mind pedig az FPGA esetében a mellékletben ismertetett módon mőködik. Az
utódok száma ( j = 1...y ) a döntéshozó által paraméterezhetı érték az y = 2...10 tartományban.

7.4 A keresztezı operátor mőködése
A keresztezés során két kiválasztott szülı egyedbıl két utódot kell létrehozni. A keresztezés az
eltérı ábrázolásmódból adódóan eltérı módon mőködik a BGA és az FPGA esetében. A BGAnál az „n”-pontos, az FPGA-nál pedig a heurisztikus keresztezés technikáját alkalmaztam. Az
eljárások formális algoritmusait a 30. és a 31. melléklet ismerteti. A mellékletekben ismertetett
algoritmusokban használt „ p k ” változó a keresztezés valószínőségét jelenti, vagyis nem minden
kiválasztott szülı-páros esetében történik keresztezés. Ha egy szülı-páros nem keresztezıdik,
akkor génjeik konzekvens módon tovább élnek a következı populációban. Az algoritmusokból
egyértelmően kiolvasható, hogy az FPGA esetében a keresztezés megvalósítása jóval egyszerőbb
feladat, mint a BGA esetében. Az utódok létrehozásánál ügyelni kell a korlátok kezelésére,
vagyis arra, hogy a létrehozott egyed által reprezentált változók minden esetben az elıre
beállított megengedett értelmezési tartományba essenek, ha a létrehozott utód a feltételt nem
teljesíti, abban az esetben a keresési tartomány határpontjával kell helyettesíteni. A keresztezési
valószínőség szintén a döntéshozó által paraméterezhetı érték a p k = 0.01...1 tartományban.

29

Az „y” paraméter mindig csak páros szám lehet!
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7.5 A mutációs operátor mőködése
A mutáció során a létrehozott utódok genotípusát kell megváltoztatni, ügyelve arra, hogy ez ne
túl gyakran forduljon elı, mert a mutációs operátor tulajdonképpen az utód egyedek
tulajdonságát megváltoztatja, vagyis bizonyos esetekben jó, bizonyos esetekben rossz irányba
befolyásolhatja az optimum számítási folyamatot, ezért nagyon óvatosan kell vele bánni. A
mutáció alkalmazásával a fı célom az volt, hogy megkíséreljem megelızni azt a fajta genetikus
sodródást, amelyrıl a 3.2.4 alfejezetben már volt szó30. Az eltérı ábrázolásmódból adódóan a
mutációs operátor mőködése a BGA és az FPGA esetében különbözik. A BGA-nál a véletlen
génenkénti, az FPGA-nál pedig a véletlen értékkel való torzításos mutáció technikáját
alkalmaztam. Az eljárás formális algoritmusát a 32. és a 33. melléklet ismerteti. A mutáció
megvalósításakor a korlátok kezelése a keresztezéshez hasonló módon értelmezendı. A mutáció
valószínőségének döntéshozó által paraméterezhetı értéke p m = 0.001...0.1 közé esik.

7.6 Elitizmus alkalmazásával kapcsolatos technikai kérdések
A genetikus sodródás megszőntetésének egyik preferált eszköze az elitizmus alkalmazása. Az
elitek állományának lényege, hogy bizonyos elıre definiált generációk populációjából szintén
elıre definiált számú „L” egyedet meg kell jegyezni, majd ezeket az egyedeket egy késıbbi
generációhoz tartozó valamely „E” egyedek helyett a populációba vissza kell helyezni. Mivel a
megjegyzett egyedeket ajánlatos az adott populáció legjobbjai (elitjei) közül kiválasztani, ezért
nevezik ezt az eljárást elitizmusnak. Egy másik konvenció, hogy az eliteket általában a populáció
legkevésbé rátermett egyedei helyére célszerő helyezni. Az elitizmus mőködtetéséhez a BGAban és az FPGA-ban két lényeges paramétert kell beállítani:
• az elitizmus ismétlıdési gyakoriságát (a döntéshozó által paraméterezhetı az f e = 5...10
tartományban), valamint
• az alkalmazott elit állomány méretét (a döntéshozó által paraméterezhetı a z = 2...10
tartományban).
Az elitizmus alkalmazása a BGA-ban és az FPGA-ban úgy történik, hogy az algoritmus az
elitizmus ismétlıdési gyakorisága által meghatározott generációnként a populáció legrosszabb
egyedeit az elit állomány tartalmával helyettesíti, az állományt pedig a legjobb egyedekkel
feltölti. Az így megjegyzett elit egyedeket értelemszerően a következı elit állomány frissítési
operáció alkalmával használja fel. A BGA-ban és az FPGA-ban a döntéshozó eldöntheti továbbá
azt is, hogy a keresés során kíván-e elitizmust alkalmazni.

7.7 A kifejlesztett lokális keresı algoritmusok
A genetikus sodródásból adódó konvergencia probléma megszőntetésének másik általam
alkalmazott eszköze a probléma specifikus lokális keresés. A BGA-ban és az FPGA-ban az
egyes generációk utód egyedein és/vagy bizonyos (az elitizmus ismétlıdési gyakorisága által
meghatározott) generációk elit egyedein lehet a lokális keresés módszerét alkalmazni. A lokális
30

Sokak úgy gondolják, hogy a mutáció a genetikus sodródás megszőntetésére is használható (pl. a mutáció
növelése a genetikus sodródás észlelésekor), azonban az általam fejlesztett algoritmusokon (BGA, FPGA) végzett
tesztfuttatásaim ezt az állítást nem támasztották alá.
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keresés valamely kijelölt egyed tulajdonságának célzott javítását jelenti, tehát abban az esetben,
ha eredménye nem kedvezı – vagyis a létrejövı egyed rosszabb tulajdonságú lesz az eredeti
egyednél –, akkor az egyed tulajdonságát nem módosítja, így a konvergencia probléma
kezelésére jóval hatékonyabban használható, mint például a mutáció. A lokális keresés a BGAban és az FPGA-ban egy olyan beépített algoritmus elem, amely a keresést vezetı genetikus
algoritmus kijelölt egyede által a keresési téren reprezentált pont valamely környezetében egy
elıre definiált keresési stratégia szerint tovább vizsgálódik. Lényeges, hogy az alkalmazott
lokális keresı módszer ne legyen túlságosan „bonyolult”, mert ez nagymértékben lelassíthatja az
iteráló genetikus algoritmust. Az általam alkalmazott probléma specifikus lokális keresı
eljárások a vizsgált környezetben nem iterálnak, csak a vizsgált egyed környezetének valamely –
lentebb definiált – logika alapján kijelölt pontjait vizsgálják, ezáltal viszonylag egyszerőek, így
csak kevéssé lassítják az optimum számítási folyamatot. A 7.7.1 és a 7.7.2 alfejezet ezeket a
kijelölési logikákat tárgyalja.

7.7.1

A lokális keresés során kiválasztott pontok kijelölése az EOQP esetében

Jelöljük az elit, vagy az utód állomány valamelyikébıl választott, vizsgálatra kijelölt egyedet
„ E h ”-val. Ebben az esetben az egyed által a keresési téren reprezentált pont koordinátái a
genetikus változókkal a következıképpen írhatók fel:

(

)

(h)
(h)
(h)
E h EOQ1(h) ; ... EOQ SKU
EOQ SKU
; EOQ SKU
EOQ s(h) .
−1 ;
+1 ; ...

(58.)

A lokális keresés fıbb lépései az EOQP esetében a következık:
1.)
2.)
3.)

4.)
5.)

A kijelölt „ E h ” egyed másolásával annyi ún. klón egyed készítése, ahány pontot a vizsgált
környezetben az alábbi logika alapján meg kell vizsgálni.
A „hogyan változna a klón fenotípusa, ha a genotípusát adott módon megváltoztatnánk”
jellegő vizsgálat végrehajtása31.
Ha az eredmények alapján a változtatás kedvezı eredményt ígér, akkor a vizsgált klón
egyed kromoszómája génjeinek módosítása, ha az eredmény kedvezıtlen, akkor pedig a
klón egyed megszüntetése.
A 2.) és 3.) lépések végrehajtása az összes klón egyedre.
A vizsgált „ E h ” egyed helyettesítése az életben maradt legkedvezıbb változást ígérı klón
egyeddel.

Az „ E h ” egyedhez tartozó célfüggvény értéket jelölje A (c) MAX (E h ) . Amennyiben a változók
száma (ami praktikusan az SKU-k számát jelenti) „ s ”, abban az esetben az általam alkalmazott
logika alapján „ 2 ⋅ s ” számú pontot kell az „ E h ” egyed környezetében megvizsgálni – vagyis
ennyi klónt kell létrehozni –, a vizsgálatra kijelölt pontokat pedig az alábbi módon kell
meghatározni:
31

Ez praktikusan azt jelenti, hogy meg kell vizsgálni a genetikus paraméterek célzott módosítása a célfüggvényben
mekkora, és milyen irányú változást eredményez. A változás akkor tekintendı kedvezınek, ha a célfüggvény értéke
csökken, vagyis kisebb, mint a vizsgált egyedhez tartozó célfüggvény érték. Minden egyéb esetben a klón
kedvezıtlennek minısítendı.
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(
K (EOQ

)
);

(h)
(h)
(h)
K 1 EOQ1(h) + R 1 ⋅ δ; ... EOQ SKU
EOQ SKU
; EOQ SKU
EOQ s(h) ;
−1 ;
+1 ; ...
2

(h)
1

(59.)

(h)
(h)
(h)
− R 2 ⋅ δ; ... EOQ SKU
EOQ SKU
; EOQ SKU
EOQ s(h)
−1 ;
+1 ; ...

…
(h)
(h)
(h)
K 2⋅SKU −1 EOQ1(h) ; ... EOQ SKU
EOQ SKU
+ R 2⋅SKU −1 ⋅ δ; EOQ SKU
EOQ s(h) ;
−1 ;
+1 ; ...

(

(

)

)

(h)
(h)
(h)
K 2⋅SKU EOQ1(h) ; ... EOQ SKU
EOQ SKU
− R 2⋅SKU ⋅ δ; EOQ SKU
EOQ s(h) ;
−1 ;
+1 ; ...
…
(h)
(h)
(h)
K 2⋅s −1 EOQ1(h) ; ... EOQ SKU
EOQ SKU
; EOQ SKU
EOQ s(h) + R 2⋅s −1 ⋅ δ ;
−1 ;
+1 ; ...

(

(

)

)

(h)
(h)
(h)
K 2⋅s EOQ1(h) ; ... EOQ SKU
EOQ SKU
; EOQ SKU
EOQ s(h) − R 2⋅s ⋅ δ , amelyekben
−1 ;
+1 ; ...

a „ δ ” paraméter a vizsgálódás környezetét definiáló bemeneti paraméter,
az „ R 1 ...R 2⋅s ” paraméterek pedig pszeudo véletlen változók a (0;1) tartományon.
Így (59.) alapján valamely SKU-hoz tartozó változó módosított értéke minden esetben kétféle
lehet:
MOD
(h)
egy növelt: EOQ SKU
= EOQ SKU
+ R 2⋅SKU −1 ⋅ δ , valamint

(60.)

MOD
(h)
egy csökkentett: EOQ SKU
= EOQ SKU
− R 2⋅SKU ⋅ δ érték.

(61.)

A fenti 2.) pontban definiált kvázi „mi lenne ha…” típusú vizsgálatot tulajdonképpen az (59.)ben definiált klónokhoz tartozó célfüggvény értékek szimulációs úton történı meghatározása
jelenti. A 3.) pont szerint elsıként tehát az ilyen módon elıálló A (c) MAX (K 1 ) … A (c) MAX (K 2⋅s )

függvényértékeket kell összevetni az A (c) MAX (E h ) értékkel, és amennyiben a klón nem ígér
kedvezı változást, akkor meg kell szüntetni.

A továbbiakban, ha valamelyik klón életben maradt, akkor a fenti 5.) pontban leírtak szerint a
legkedvezıbb változást ígérı klónnal az eredeti egyedet ki kell cserélni. Mivel az eredeti
egyedhez képest az (59.)-ben látható módon minden klónban csak egy változót módosít az
algoritmus, így ez a csere tulajdonképpen az „ E h ” egyed kromoszómája megfelelı szakaszának
módosítását (felülírását) jelenti. A különbség a BGA-ban és az FPGA-ban alkalmazott lokális
keresı algoritmus között – az ábrázolás technikájából adódóan – tulajdonképpen csak ebben a
fázisban jelentkezik. A BGA-ban alkalmazott módszerben egy járulékos átalakítási (bináris
kódolási) mőveletet kell elvégezni, ahol kiválasztott legkedvezıbb módosítás esetén a módosított
MOD
„ EOQSKU
” változó értékébıl a

(

MOD
MIN
2 g max −1 ⋅ EOQ SKU
− EOQ SKU
KÓDOLANDÓ =
MAX
MIN
EOQ SKU
− EOQ SKU

)

(62.)

képlettel számítható értéket kell bináris formában a kromoszóma azon részére bekódólni, ahol az
adott SKU-hoz tartozó EOQ génjei megtalálhatók. Az FPGA-ban alkalmazott módszer esetében
a módosítás jóval egyszerőbb, hiszen a valós ábrázolásmódból adódóan csak az adott SKU-hoz
MOD
tartozó EOQ gén értékét kell „ EOQSKU
”-ra átírni.
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7.7.2

A lokális keresés során kiválasztott pontok kijelölése a DISP esetében

Ennél a problémánál jóval összetettebb a feladat, mivel a BGA és az FPGA nem közvetlenül a
„ QDP ” vektor elemeivel dolgozik, hanem a (48.)-ban definiált „ X ” vektor elemeivel, továbbá
az „ X ” vektor elemeivel történı arányos felosztás miatt „ QDP ” vektor elemei egymástól nem
független változók. Az elızı problémához hasonlóan jelöljük az elit, vagy az utód állomány
valamelyikébıl választott, vizsgálatra kijelölt egyedet „ E h ”-val. Ebben az esetben az egyed által
a keresési téren reprezentált pont koordinátái a változókkal a következıképpen írhatók fel:

(

)

(h)
(h)
(h)
E h X 1(h) ; ... X SKU
X SKU
; X SKU
X s(h) .
−1 ;
+1 ; ...

(63.)

A lokális keresés fıbb lépései az DISP esetében a következık:
1.)

Az „ E h ” egyedhez tartozó „ QDP ” vektor elemeinek kiszámítása a (49.)-ben definiált
módon. Ennek eredménye, hogy az egyed által a keresési téren reprezentált pont
koordinátái már az alábbi formában is felírhatók

(

)

(h)
(h)
(h)
(h)
E h QDP1(h) ; ... QDPSKU
QDPSKU
; QDPSKU
.
−1 ;
+1 ; ... QDPs

(64.)

s -1

2.)

∑ SKU

SKU =1

3.)

számú klón egyed létrehozása az „ E h ” egyedbıl az összes lehetséges QDP

koordináta pár egyszerő felcserélésével, majd a klónok vizsgálata, hogy jobb eredményt
szolgáltatnak-e32.
A kedvezıtlen klónok megszüntetése, majd a vizsgált „ E h ” egyed helyettesítése a
legkedvezıbb eredményt szolgáltató klón egyeddel. Ennek a mőveletnek az eredménye az
„ E mod,1 ” egyed lesz.
s -1

4.)

∑ SKU

SKU =1

számú további klón egyed létrehozása az „ E mod,1 ” egyedbıl az összes lehetséges

koordináta pár módosításával úgy, hogy a kisebb koordináta legyen még kisebb, a nagyobb
legyen még nagyobb, majd a klónok vizsgálata, hogy jobb eredményt szolgáltatnak-e. A
koordinátákat elıbb definiált irányokba módosító érték legyen minden vizsgált QDPi és
QDPj koordináta pár esetében

∆ mod, 2 = R mod, 2 ⋅ min{QDPi ; QDPj }, ahol

(65.)

az „ R mod, 2 ” paraméter pszeudo véletlen változó a (0;1) tartományon.
5.)

A kedvezıtlen klónok megszüntetése, majd a vizsgált „ E mod,1 ” egyed helyettesítése a
legkedvezıbb eredményt szolgáltató klón egyeddel. Ennek a mőveletnek az eredménye az
„ E mod,2 ” egyed lesz.

32

Ez praktikusan azt jelenti, hogy meg kell vizsgálni a genetikus paraméterekbıl képzett QDP paraméterek célzott
módosítása a célfüggvényben mekkora, és milyen irányú változást eredményez. A változás akkor tekintendı
kedvezınek, ha a célfüggvény értéke csökken, vagyis kisebb, mint a vizsgált egyedhez tartozó célfüggvény érték.
Minden egyéb esetben a klón kedvezıtlennek minısítendı.
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s -1

6.)

∑ SKU

SKU =1

számú további klón egyed létrehozása az „ E mod,2 ” egyedbıl az összes lehetséges

QDP koordináta pár módosításával úgy, hogy a kisebb koordináta legyen nagyobb, a
nagyobb legyen kisebb, majd a klónok vizsgálata, hogy jobb eredményt szolgáltatnak-e. A
koordinátákat elıbb definiált irányokba módosító érték legyen minden vizsgált QDPi és
QDPj koordináta pár esetében
∆ mod,3 = R mod,3 ⋅ max{QDPi ; QDPj }, ahol

(66.)

az „ R mod,3 ” paraméter pszeudo véletlen változó a (0;1) tartományon.
7.)

A kedvezıtlen klónok megszüntetése, majd a vizsgált „ E mod,2 ” egyed helyettesítése a
legkedvezıbb eredményt szolgáltató klón egyeddel. Ennek a mőveletnek az eredménye az
„ E mod,3 ” egyed lesz.

Egy adott módosítás kedvezıségének – avagy kedvezıtlenségének – eldöntése érdekében
minden esetben a módosítást reprezentáló klónhoz tartozó, (45.)-ben definiált célfüggvény
értékét kell meghatározni. Amennyiben a három lehetséges módosítási lépés közül akadt
legalább egy olyan, amely során kedvezıbb klón egyed keletkezett a vizsgáltra kijelölt „ E h ”
egyednél, akkor az elıbb bemutatott módosítások legkedvezıbb egyede legyen „ E mod ” egyed. A
módosított „ E mod ” egyed által definiált „ QDP (mod) ” vektort vissza kell konvertálni a BGA-ban és
az FPGA-ban alkalmazott „ X (mod) ” arányvektor alakjára. Ez az átalakítás a 34. mellékletben
bemutatott módon lehetséges. Az ábrázolás technikájából adódó különbségek természetesen a
DISP esetében is megmutatkoznak, ezért a BGA-ban – hasonlóképpen az EOQP-hez – az
„ X (mod) ” arányvektor elemeit a bináris kódolás elıtt, az ábrázolási szabályrendszernek
megfelelıen át kell váltani, amelyhez a
KÓDOLANDÓ =

(mod)
2 g max −1 ⋅ X SKU
100

(67.)

összefüggés használható, majd a kódolandó érték kódolásával felépíthetı az egyed
kromoszómája. Az FPGA esetében a valós ábrázolásmódból adódóan ilyen járulékos kódolási
problémák nem jelentkeznek.

7.8 A futtatások eredményeinek vizsgálata, értékelése
A 7.1…7.7 alfejezetekben bemutatott genetikus optimalizáló rendszert VBA környezetben
fejlesztettem ki. Az EOQP, valamint a DISP optimum számítási feladatainak végrehajtására
kifejlesztett BGA-t és FPGA-t a szimulátorban a 15. ábra bal felsı képén látható interfészen
keresztül lehet elérni. A BGA és az FPGA kezelıfelülete három fı részbıl tevıdik össze:

• az alapbeállításokat (ALAPBEÁLLÍTÁSOK fül),
• az extrák paramétereit (EXTRÁK fül), valamint
• az eredményeket megjelenítı (EREDMÉNYEK fül) felületekbıl.
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INTERFÉSZ

15. ábra: Az optimalizátor interfész kialakítása a szimulátorban, valamint az alapbeállításokat tartalmazó
kezelı felületek a BGA-ban és az FPGA-ban

Ahogy ezt a 15. ábra is szemlélteti, a BGA és az FPGA kezelıfelületei tulajdonképpen csak a
kiinduló paramétereket tartalmazó ALAPBEÁLLÍTÁSOK fül tekintetében különböznek
egymástól, mivel a BGA-nak a kiinduló paraméterlistája több bemeneti adatot tartalmaz. Az
EXTRÁK fülön az elitizmus, valamint a lokális keresés paraméterei állíthatók be. A felhasználó
eldöntheti, hogy kíván-e az elitizmus, és/vagy a lokális keresés eszközrendszerével élni. Az
elitizmus paraméterei (elitizmus ismétlıdési gyakorisága, valamint az elit állomány mérete)
statikus paraméterek, vagyis az algoritmus futtatása során nem változnak. A lokális keresés
paraméterezése az EOQP és a DISP esetén eltérı. Az alapvetı állítható paraméterek az EOQP
esetében:
• mely egyedeken (utódok és/vagy elitek) kívánja célzottan alkalmazni a lokális keresést a
döntéshozó,
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• a kijelölt egyed mekkora környezetében vizsgálódjon az algoritmus (lásd fentebb „ δ ”
paraméter),
• a keresésben kíván-e véletlenszerőséget alkalmazni a döntéshozó (lásd fentebb
„ R 1 ...R 2⋅s ” paraméterek).
A vizsgálódás környezete dinamikus változó, ami azt jelenti, hogy generációk számának
növekedésével – a valószínősíthetı konvergencia miatt – az algoritmus a lokális keresés területét
egyre jobban beszőkíti. Amennyiben a döntéshozó nem kíván a véletlenszerő keresés
lehetıségével élni, úgy az R 1 ...R 2⋅s ≡ 1 érvényesül, vagyis minden esetben a vizsgált aktuális
lokális környezet határain keres az algoritmus.
A DISP esetében (a lokális keresés elvének különbözıségébıl adódóan) kizárólag csak az
állítható, hogy mely egyedeken (utódok és/vagy elitek) kívánja célzottan alkalmazni a lokális
keresést a döntéshozó.
Az EREDMÉNYEK fül a BGA és az FPGA futtatásakor az egyes generációkhoz tartozó
eredmények folyamatos megjelenítését végzi. Generációnként listázza a vizsgált paraméterek
aktuális optimális beállítási értékeit, az ehhez tartozó célfüggvény értéket, valamint az adott
„ G ”-dik generációra jellemzı – a célfüggvény, valamint a fitness értékekbıl számolt – várható
érték ( M ), szórás ( D ), szelekciós intenzitás ( SI ) és szelekciós változatosság ( SV )
paramétereit, amelyeket az alábbi összefüggések felhasználásával kalkulál:
(G )
SI CF
=
_ ÉRT

G)
SI (REL
_ FIT =

M (CF _ ÉRT ) ( G ) − M (CF _ ÉRT ) ( G −1)
;
D(CF _ ÉRT ) ( G )

(68.)

M (REL _ FIT) ( G ) − M (REL _ FIT) ( G −1)
;
D(REL _ FIT) ( G )

(69.)

(G )
CF _ ÉRT

SV

(G )
REL _ FIT

SV

D(CF _ ÉRT ) ( G −1)
=
;
D(CF _ ÉRT ) ( G )

(70.)

D(REL _ FIT) ( G −1)
=
, ahol
D(REL _ FIT) ( G )

(71.)

a „ CF _ ÉRT ” jelölés a „ G ”-dik generáció célfüggvény értékeinek, a „ REL _ FIT ” jelölés pedig
a „ G ”-dik generáció relatív fitness értékeinek vektorát szimbolizálja. A kezelıfelületeket a
következı oldalon látható 16. ábra utatja be.
A futtatások eredményeinek értékelése szempontjából további két fontos megjelenítı felület áll
rendelkezésre. Az egyik a BGA, a másik az FPGA futtatása során keletkezı iterációs adatokat
jeleníti meg számszerő és grafikus formában. Ezeket a felületeket a 35. és a 36. melléklet
mutatja be.
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16. ábra: Az EXTRÁK és az EREDMÉNYEK kezelıfelület a BGA-ban és az FPGA-ban

A kifejlesztett BGA és FPGA mőködési hatékonyságának általános értékelése meglehetısen
nehéz, hiszen a tapasztalataim alapján a hatékonyság általában probléma specifikus tulajdonsága
ezeknek az algoritmusoknak33, továbbá a problémák paraméterezésétıl is nagymértékben
függhet34. Leginkább az lenne célravezetı, ha valamely más típusú megoldási, optimum
számítási módszerrel lehetne összevetni a vizsgált problémák (EOQP és DISP) esetén a BGA-t
és az FPGA-t. A probléma összetettségébıl adódóan azonban az alkalmazható megoldások
száma igen csekély, sıt valószínőleg kimondható az is, hogy más módszerrel nem, vagy csak
igen körülményesen lehetne ezeket a problémákat kezelni. Ezek miatt ebben a részben
elsısorban az általam kifejlesztett genetikus algoritmusok tesztelése során szerzett alapvetı
tapasztalatokat ismertetem. A tesztelés során vizsgáltam az alap, az elit állománnyal (vagyis az
elitizmus tulajdonságával) bıvített, valamint az elit állománnyal és lokális kereséssel bıvített
algoritmusok mőködését a BGA és az FPGA esetében, mindkét vizsgált problémára. A
futtatások során az inicializáló paraméterlista egységesen a következı volt:
az egyedek száma:
az utódok száma:
a gének száma változónként:

x = 50 ;
y = 4;
g max = 30 ;35

a keresztezés valószínősége:
a keresztezési pontok száma:
a mutáció valószínősége:
a szelekciós nyomás hatványa:
a generációk maximális száma:

p k = 1 .0 ;
n = 6 ;36
p m = 0.05 ;
W =5;
G max = 5000 ;

33

Ez azt jelenti, hogy a hatékonyság az EOQP és a DISP esetén eltérı módon értelmezhetı.
Nem lényegtelen, hogy pl. egy EOQP esetén kevesebb (1…5), vagy több (10..15) SKU-t kell vizsgálni, továbbá
milyen algoritmus beállítások (keresztezés, mutáció stb.) mellett végezzük a futtatásokat.
35
Csak a BGA esetén.
36
Csak a BGA esetén.
34
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elitizmus alkalmazása esetén…
fe = 5 ;
az elitizmus ismétlıdési gyakorisága:
z = 4;
az elit állomány mérete:
lokális keresés alkalmazása esetén…
az EOQP esetében a vizsgált környezet:
δ = 150 ;
véletlenszerő kereséssel az elit egyedek és az utódok vonatkozásában egyaránt;
a DISP esetében nincsen járulékos paraméter.
Az optimumkeresı algoritmusok vizsgálata során öt, egymástól lényegesen eltérı tulajdonságú
SKU egyszerre történı megrendelésének esetét teszteltem (vagyis SKU = 1…5). Az összesítı
táblázatok (13. és 14. táblázat) mindkét probléma esetében – az általam leghatékonyabbnak vélt
– elit állomány, és lokális keresés (továbbiakban „extrák”) együttes alkalmazásával végzett
kísérletek statisztikai kiértékelésének eredményeit tartalmazza. Az „extrák” alkalmazása nélkül,
valamint a csak elit állománnyal végzett kísérleti futtatások eredményeit jelenleg csak az
összehasonlítás fıbb szempontjai (konvergencia kérdése, valószínősíthetı optimumtól való
eltérés, futási idı) alapján elemzem.

7.8.1

Az EOQP tesztelése

A tesztelés eredményei az alábbi táblázatban olvashatók.
13. táblázat: A BGA és az FPGA tesztelésének eredményei EOQP esetén

A VIZSGÁLT ISMÉRVEK

FPGA

Kísérletek száma:

BGA
25

A célfüggvény vártható értéke: M(A (c) MAX )

2471.26 dbnap

2509.74 dbnap

A célfüggvény vártható értékének szórása: D(M(A (c) MAX ))

88.30 dbnap

119.73 dbnap

„ EOQ1 ” vártható értéke: M(EOQ1 )

3530.41 db

3493.81 db

„ EOQ1 ” vártható értékének szórása: D(M(EOQ1 ))

101.88 db

76.02 db

„ EOQ 2 ” vártható értéke: M(EOQ 2 )

2505.94 db

2508.53 db

91.51 db

103.12 db

5900.28 db

5899.33 db

10.05 db

12.21 db

2187.80 db

2209.88 db

51.61 db

52.85 db

1290.12 db

1299.81 db

49.93 db

50.50 db

Az iterációs lépések várható értéke:

557

577

Az iterációs lépések szórása:

89

116

Futási idı várható értéke:

7.87 perc

11.70 perc

Futási idı várható értékének szórása:

1.38 perc

2.23 perc

„ EOQ 2 ” vártható értékének szórása: D(M(EOQ 2 ))
„ EOQ 3 ” vártható értéke: M(EOQ 3 )
„ EOQ 3 ” vártható értékének szórása: D(M(EOQ 3 ))
„ EOQ 4 ” vártható értéke: M(EOQ 4 )
„ EOQ 4 ” vártható értékének szórása: D(M(EOQ 4 ))
„ EOQ 5 ” vártható értéke: M(EOQ 5 )
„ EOQ 5 ” vártható értékének szórása: D(M(EOQ 5 ))
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Mivel jelen esetben egy sztochasztikus optimum számítási feladattal állunk szemben, ezért
várható volt hogy az egyes kísérletek végeredményei, a vizsgált fıbb ismérvek sztochasztikus
tulajdonságúak lesznek, ezért a kiértékelés során célszerő az egyes ismérvek várható értékének
és szórásának vizsgálata. A 13. táblázat alapján az alábbi fıbb következtetések vonhatók le:
1.)

2.)

3.)

4.)

5.)

6.)

Mivel az EOQP sztochasztikus probléma, ebbıl adódóan a célfüggvény, valamint az
optimált paraméterek (rendelési tételnagyságok) értéke is valószínőségi változóként
értelmezendı.
A célfüggvény értékek várható értéke 25 kísérlet alapján a BGA és az FPGA esetében
közel azonos, továbbá szórásuk a vizsgált SKU-k statisztikai tulajdonságait figyelembe
véve kielégítı, vagyis valószínősíthetı, hogy mindkét algoritmus kielégítıen pontos
eredményt szolgáltat.
Az optimált paraméterek értékei 25 kísérlet alapján, a BGA és az FPGA esetén is relatíve
kis szórással ingadoznak a várható érték körül, ezért (az elızı állítást is figyelembe véve) a
várható érték mindkét esetben elfogadható a paraméterek optimális beállítási értékének
becsléseként.
Bár az FPGA az eredmények alapján várhatóan kevesebb lépésben képes közelíteni az
optimumot, egyértelmően azonban nem állítható, hogy ez a kijelentés minden esetben igaz
lenne, mivel 25 kísérlet közül hat olyan eset is elıfordult, amikor a BGA kevesebb
lépésbıl szolgáltatott valószínősíthetı optimumot, mint az FPGA-hoz tartozó várható
iterációs lépésszám. Ennek valószínősíthetı oka az lehet, hogy az FPGA keresı operátorai
az EOQP esetében hatékonyabban mőködnek, mint a BGA operátorai.
Érdekes tény az is, hogy a BGA esetében az iterációs lépések számának szórása
érzékelhetıen nagyobb, és valószínősíthetı, hogy a kísérletek számának növelésével ez a
különbség jobban kimutatható lenne.
A futási idı várható értékét tekintve kimondható az a megállapítás, miszerint az FPGA a
vizsgált probléma esetében érzékelhetıen gyorsabban mőködtethetı, mint a BGA. Ennek
valószínősíthetı oka az, hogy az FPGA-ban jónéhány olyan járulékos – a számábrázolási
konvenciókból adódó – átalakítási mőveletet nem kell elvégezni, amely által futási idıt
lehet megtakarítani. A futási idı természetesen számítógép és fejlesztı környezet függı
jellemzı is, hiszen a gép paraméterei, valamint a fejlesztı környezet bizonyos adottságai az
algoritmus gyorsaságát nagymértékben befolyásolják.

A teszteléssel kapcsolatos további megállapítások:
Az EOQP esetében, amennyiben „extrákat” egyáltalán nem alkalmaztam az algoritmusok
futtatása során, gyakorlatilag megállapítható, hogy az algoritmusok ugyan konvergensek voltak,
de egyetlen esetben sem a valószínősíthetı optimumhoz konvergáltak, hanem valamely attól
lényegesen eltérı37 (értelemszerően nagyobb) értékhez. Az ilyen módon történı futtatások esetén
a legközelebbi optimum érték FPGA esetén 25%-os, BGA esetén pedig közel 30%-os eltéréssel
közelítette csak meg a valószínősíthetı optimumot. Érdekes azonban, hogy ezeket az
eredményeket mindkét algoritmus közel ugyanolyan iterációs lépésszám után érte el, mint az
„extrákat” együttesen alkalmazó algoritmus változatok. Ez az eredmény véleményem szerint azt
bizonyítja, hogy a vizsgált probléma esetében az alap – „extráktól” mentes – genetikus
algoritmus a konvergencia szempontjából nem eléggé hatékony. Ennek oka vélhetıen a
genetikus sodródásból adódó populáció ellaposodás problémája lehet, ezért valamilyen, a
konvergenciát elısegítı eljárással mindenképpen védekezni kell az elıbb definiált probléma
ellen. Összességében azonban az is elmondható, hogy az „extrákat” együttesen alkalmazó
37

Lényeges eltérésnek a valószínősíthetı optimumtól való 10%-nál nagyobb eltérést tekintettem.
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algoritmushoz képest az optimum számítás futási ideje kisebb, hiszen a végrehajtandó számítási
mőveletek száma is kevesebb, ezáltal futási idı takarítható meg, ami ilyen összetett probléma
esetében már érzékelhetı.
Amennyiben a futtatások során az elitizmus technikáját önállóan alkalmaztam, a konvergencia
tekintetében az elıbb bemutatott problémák általában nem voltak megfigyelhetık. Csupán az
esetek 8%-ában volt tapasztalható a valószínősíthetı optimumtól való lényeges eltérés, a legtöbb
esetben azonban az optimum értékek a valószínősíthetı optimum közelében helyezkedtek el. Az
iteráció futási ideje lényegesen nem növekedett meg, mivel az elitizmus alkalmazása
különösebben összetett számításokat nem igényel, azonban szinte minden esetben elmondható
volt, hogy a konvergencia az „extrákat” együttesen alkalmazó algoritmushoz képest érezhetıen
lassabban (több iterációs lépés után) következett be, mint a fenti táblázatban számszerően is
bemutatott, statisztikailag elemzett futtatások esetében. Elızı megállapítások mind a BGA, mind
az FPGA esetében helytállók. A konvergálás folyamatának különbségeit a 37. és a 38.
mellékletben látható grafikonok szemléltetik.
Összességében elmondható, hogy bár a BGA és az FPGA egyaránt jól közelíti a valószínősíthetı
optimumot, a tesztelések eredményeit globálisan értékelve az FPGA hatékonyabbnak bizonyult
az EOQP esetében.

7.8.2

A DISP tesztelése

Ebben az esetben egy determinisztikus optimum számítási feladatot kell megoldani, mivel
minden bemenet determinált és a célfüggvényben nincsenek sztochasztikus befolyásoló
tényezık. A DISP tesztelésekor a vizsgált készletezési probléma hierarchikus jellegébıl adódóan
az elıbbi EOQP teszt adott SKU-hoz tartozó várható értékeibıl – M(EOQ SKU ) – indultam ki. A
tesztelés eredményei az alábbi táblázatban olvashatók.
14. táblázat: A BGA és az FPGA tesztelésének eredményei DISP esetén

A VIZSGÁLT ISMÉRVEK

FPGA

BGA

Kísérletek száma:

25

A célfüggvény értéke: C (b)

3 872 561.43 Ft

Összes raklapszám / jármőszám:

30 ER / 1 jármő

OQP1

OQA1

QDP1

OQAA1

OQPAA1

5 ER

4000 db

0 ER

4000 db

5 ER

OQP2

OQA 2

QDP2

OQAA 2

OQPAA 2

4 ER

3000 db

0 ER

3000 db

4 ER

OQP3

OQA 3

QDP3

OQAA 3

OQPAA 3

8 ER

6000 db

2 ER

7500 db

10 ER

OQP4

OQA 4

QDP4

OQAA 4

OQPAA 4

4 ER

2400 db

5 ER

5400 db

9 ER

OQP5

OQA 5

QDP5

OQAA 5

OQPAA 5

2 ER

1300 db

0 ER

1300 db

2 ER

Az iterációs lépések várható értéke:

10

4

Az iterációs lépések szórása:

2

1

Futási idı várható értéke:

0.1166 perc

0.0510 perc

Futási idı várható értékének szórása:

0.0264 perc

0.0140 perc
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A fenti táblázatban a vizsgált fıbb ismérvek jelölése az elızıekhez igazodóan a következı:
OQPSKU : rendelési mennyiség egységrakományra kerekítve az M(EOQ SKU ) -ból számítva,
OQA SKU : elsı korrekció végeredménye darabban.
QDPSKU : mennyiségi differencia egységrakományban,
OQAA SKU : második korrekció végeredménye darabban.
OQPAA SKU : második korrekció végeredménye egységrakományban.
A 14. táblázat alapján a következı fıbb következtetések vonhatók le:
1.)

2.)

3.)

4.)

5.)

6.)

A célfüggvény 25 kísérlet alapján a BGA és az FPGA esetében egyaránt konvergensnek
bizonyult, és mindegyik futtatás során ugyanahhoz – a fenti táblázatban is látható –
minimális (legkisebb) értékhez konvergált.
Az optimálandó paraméterek ilyen módon számított beállítási értékei a BGA és az FPGA
esetében egyaránt minden futtatás alkalmával azonosak voltak. Alternatív optimális
megoldásokat38 egyetlen futtatás és egyik algoritmus esetében sem tapasztaltam.
Az eredmények alapján egyértelmően állítható, hogy a BGA várhatóan kevesebb lépésben
képes közelíteni az optimumot, mivel minden egyes BGA futtatás kevesebb lépésben
szolgáltatott optimumot, mint bármelyik FPGA futtatás. Ennek valószínősíthetı oka az
lehet, hogy a BGA keresı operátorai az DISP esetében hatékonyabban mőködnek, mint az
FPGA operátorai. A kísérletek számának növelésével azonban valószínősíthetı, hogy
elıfordulhat olyan eset is, amely az elızı állítást „gyengíti”, azonban ezek száma
vélhetıen elenyészı.
A BGA és az FPGA esetében egyaránt elmondható, hogy az iterációs lépések számának
szórása viszonylag csekély, továbbá a BGA ebben a tekintetben is kedvezıbb
eredményeket produkált.
A futási idı várható értéke a BGA esetében kb. a fele az FPGA-hoz tartozó futási idı
várható értékének, szórásuk közel megegyezı, továbbá mivel a probléma kevésbé
összetett, és determinált, ebbıl adódóan mindkét algoritmus relatíve kis futási idı alatt
képes az optimum felkutatására. Természetesen azonban ebben az esetben is igaz a
számítógép és a fejlesztı környezet teljesítıképességére vonatkozó – elızı probléma
esetében tett – megállapítás.
Eddigieket összefoglaló összegzı megállapításként fontos megjegyeznem, hogy a várthoz
képest pont az ellenkezıje igazodott be a feltételezéseimnek, miszerint az FPGA-nak egy
determinált, matematikailag jóval egyszerőbben kezelhetı probléma esetében lényegesen
kedvezıbb tulajdonságokkal kellett volna rendelkezni, mint a BGA.

A teszteléssel kapcsolatos további megállapítások:
A DISP esetében, amennyiben „extrákat” egyáltalán nem alkalmaztam az algoritmusok futtatása
során, megállapítható, hogy a BGA az esetek 80%-ában még így is beletalált az optimumba, az
FPGA azonban egyszer sem találta meg az optimumot. A maradék esetekben – vagyis amikor
nem találták meg az optimumot – az algoritmusok konvergensek voltak, és mindkét algoritmus
esetében 1%-on belüli volt a hiba. Amennyiben az algoritmusok megtalálták az optimumot,
abban az esetben az „extrákat” együttesen alkalmazó algoritmushoz képest átlagban 15-ször
38

Ha felfedezhetı legalább két egymástól eltérı olyan megoldás, amelyhez tartozó paraméter beállítások ugyan
eltérıek, de ugyanazt a minimális (legkisebb) célfüggvény értéket produkálják, akkor ezeket a megoldásokat
alternatív optimális megoldásoknak nevezzük.
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lassabban (értve ez alatt az iterációs lépések számát) érte el mind a BGA, mind az FPGA az
optimum állapotot. Így tehát véleményem szerint levonható az a következtetés, hogy a vizsgált
probléma esetében az alap – „extráktól” mentes – genetikus algoritmus is viszonylag hatékonyan
alkalmazható, azonban az iterációs lépések számának radikális növekedése miatt az optimum
számítás ideje is érzékelhetıen növekszik.
Amennyiben a futtatások során az elitizmus technikáját önállóan alkalmaztam, úgy mindkét
algoritmus esetében 95% feletti volt az olyan futtatások aránya, amelyek megtalálták az
optimumot. A maradék esetekben az elızıhöz hasonlóan 1% alatti hibát tapasztaltam. Az
algoritmusok az elızıhöz képest lényegesen kevesebb iterációs lépés után voltak eredményesek,
de még ezekben az esetekben is 5…8-szorosa volt az iterációs lépések száma az „extrákat”
együttesen alkalmazó algoritmusokhoz képest, vagyis még mindig viszonylag lassan találtak
optimumot. A futási idı kisebb lett, mivel az elızı megoldáshoz képest az iterációs lépések
száma nagymértékben csökkent, azonban még mindig érezhetıen nagyobb, mint a mindkét
„extrát” együttesen alkalmazó algoritmusoké. Elızı megállapítások mind a BGA, mind az
FPGA esetében helytállók. A konvergálás folyamatának különbségeit a három különbözı
beállítás mellett futtatott BGA és FPGA tekintetében a 39. és a 40. mellékletben látható
grafikonok szemléltetik.
Összességében elmondható, hogy bár a BGA és az FPGA egyaránt jól közelíti a valószínősíthetı
optimumot, a tesztelések eredményeit globálisan értékelve a BGA hatékonyabbnak bizonyult az
DISP esetében.

8.

A FİBB TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA

A doktori értekezésemben kidolgozott új tudományos eredményeket az alábbi tézisekben
foglalom össze:

1.)

Megállapítottam, hogy a szakirodalomban rendelkezésre álló dokumentált,
készletezési, rendelésütemezési folyamatok optimálására kifejlesztett, matematikai
alapokon nyugvó modellek gyakorlati alkalmazásának hiánya a vállalati készletezési
folyamatok korszerő, szabályozó rendszerként való értelmezésének módszertani
problémáira vezethetı vissza. ([BK1.], [BK5.], [BK11.], [BK15.], [BK17.])
Intenzív kutatásokat végeztem a készletezési rendszerek és folyamtok mőködtetésével
kapcsolatos tudományos eredmények minél szélesebb körő megismerése, valamint ezek
vállalati gyakorlatban történı alkalmazásának vizsgálata érdekében. Megállapítottam, hogy
bár a rendelkezésre álló dokumentált készletezési modellek tárháza rendkívül nagy, ennek
ellenére a gyakorlati alkalmazások terén igen komoly lemaradások vannak. Az ipari,
kereskedelmi és szolgáltató szférában végzett vizsgálataim azt támasztották alá, hogy a
készletezési folyamatok szabályozó rendszerként való értelmezése (így az ilyen módon
megvalósított készletszabályozás is) sajnos sok esetben a vállalati gyakorlatban csak
elviekben létezik. Általában hiányoznak az olyan vállalat- és folyamatspecifikus,
készletszabályozó rendszerbe integrált módon mőködı korszerő és megbízható döntési
modellek amelyek lehetıvé teszik a készletezési rendszerek elıre meghatározott
szempontok szerinti optimálását. Az elıbb leírt hiányosságokkal összhangban tehát:
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(a.) Kibıvítettem a készletszabályozás rendszerszemlélető értelmezésének módszertanát,
megalapozva ezzel a valós készletezési rendszerek mőködésének korszerő, döntési
modellek által támogatott folyamatorientált modellezését és optimalizálását.
Megállapítottam, hogy a hatékonyan alkalmazható döntési modellek kialakításának
egyik fı gátló tényezıje a folyamatorientált alkalmazott modellezési módszertan
hiánya, amelynek segítségével az amúgy logikailag általában jól modellezhetı
készletezési, rendelésütemezési problémák formalizálhatóvá válnak. Az ilyen módon
kialakítható formalizmusok olyan matematikai – logikai modellek, amelyeken
tetszıleges számú kísérletet lehet végezni a valós készletezési rendszer
viselkedésének, valamint fıbb mőködési paramétereinek, állapotváltozóinak
vizsgálata érdekében. A másik feltárt alapvetı probléma a döntési modelleket
leképzı formalizmusok felhasználásával mőködtethetı olyan optimumkeresı
háttérrendszerek hiánya, amelyekkel sokszor akár egy bizonytalan összefüggés
rendszer esetében is hatékonyan meghatározhatók a döntési modellek elıre definiált
szabályozó paramétereinek aktuális beállítási értékei. Fentiek miatt a
készletszabályozásban alkalmazható korszerő döntési modellek alapvetı összetevıit
a folyamatmodellel és az optimum-keresı algoritmussal bıvítettem ki. Ezt a
módszertant alkalmazva lehetıség nyílhat olyan célspecifikus korszerő
készletszabályozó rendszerek kifejlesztésére, amellyel növelhetı a vállalati
készletezési rendszerek adaptivitása, ezáltal fokozódhat mőködési hatékonysága.
(3.1 alfejezet)

(b.) Létrehoztam az adaptív, dinamikus készletszabályozás általánosan értelmezett, az
1.(a.) altézisben megfogalmazott elveken alapuló modelljének koncepció szintő
rendszertervét.
Az 1.(a.) altézisben definiált elvek felhasználásával, valamint a gyakorlati
tapasztalatok ismeretében elsı lépésben definiáltam azokat az alapfeltételeket,
amelyekkel a készletezési folyamatok adaptív, dinamikus szabályozása
megvalósítható, majd kialakítottam egy általánosan értelmezett szabályozó rendszer
belsı elvi felépítésének koncepció szintő modelljét. Definiáltam a szabályozó
rendszer alapvetı részrendszereit és információs alrendszerét, valamint az ezek
közötti funkcionális kapcsolatokat, továbbá a szabályozási folyamat mőködési elvét.
Második lépésben specifikáltam a szabályozó rendszer mőködtetéséhez szükséges,
illetve a mőködtetés során keletkezı azon adatcsoportokat, amelyek kezelését a belsı
információs alrendszer látja el. Definiáltam azt a kapcsolódási felületet, amelyen
keresztül a szabályozó rendszer szabványos integrált vállalatirányítási információs
rendszerekhez való illesztése megvalósítható, továbbá kialakítottam az adatcsere
logikáját is. Ezt követıen definiáltam az egyes (adatkonverziós, folyamatmodellezı,
szimulációs és optimalizáló) részrendszerek szükséges funkcionalitását, majd
részleteztem azok belsı felépítését, különös tekintettel azokra a szabályozó
rendszerbe integrált üzleti intelligencia módszertani megoldásokra, amelyek a
készletszabályozásban új megközelítésnek számító folyamatmodellezı, szimulációs
és optimalizáló részrendszerekben kerültek elhelyezésre. (3.2 alfejezet)
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2.)

Kísérleti úton igazoltam, hogy az 1. tézisben bemutatott kibıvített módszertan az italnagykereskedelemi készletezési rendszerek és folyamatok modellezésében, mőködési
jellemzıinek meghatározásában és elemzésében nagy hatékonysággal alkalmazható.
([BK2.], [BK3.], [BK4.], [BK6.], [BK8.], [BK9.], [BK12.], [BK17.])
Az adaptív, dinamikus készletszabályozó rendszerben definiált (lásd 1.(b.) altézis),
szimulációval támogatott optimum számításon alapuló elvi koncepció gyakorlati
megvalósíthatóságának tesztelése céljából az ital-nagykereskedelemben jelentkezı
készletezési problémákat vizsgáltam. Kutatásaim során tíz egymástól független
nagykereskedı készletezési alapfolyamatait, gyakorlati rendelésütemezési logikáját és
alkalmazott vállalati információs rendszerét vizsgáltam megfigyeléses folyamatanalitikai
technikával, az alkalmazott vállalati információs rendszerek funkcionális vizsgálatával,
valamint az azokból kinyerhetı adatok részletes statisztikai elemzésével. Megállapítottam,
hogy a készletezési folyamatok szabályozásában alkalmazott rendelésütemezési szokások
meglehetısen sokfélék (akár beszállítónként is eltérık) lehetnek. Ezek a logikák általában
csupán megszokásokon, gyakorlati tapasztalatokon alapuló elvek, amelyekkel bár valóban
lehet a rendeléseket ütemezni, de közvetlenül nem alkalmasak a folyamatok optimálására,
mivel nem klasszikus értelemben vett stratégiák, így nem teljesülnek az alapvetı
folyamatoptimálási alapelvek sem. Vizsgálataim alapján megállapítottam, hogy az
alkalmazott „eljárások” a készletezési folyamat hatékonysági vizsgálatok alapján
bizonyíthatóan nem adnak optimális megoldást. Fenti megállapításokat szem elıtt tartva
kísérletet tettem az 1. tézisben ismertetett modellezési módszertant felhasználva az
alkalmazott módszerek számának csökkentésére a korrekt rendelésütemezési stratégia
kialakítására és a folyamat optimálása érdekében a megszokásokon alapuló logikák
racionalizálására.

(a.) Egy kísérleti jelleggel vizsgált, ital-nagykereskedelemben jelentkezı készletezési
probléma rendelésütemezési folyamatainak racionalizálására és hatékonyságának
vizsgálatára alkalmas kétszintő, hierarchikus folyamatmodellt és optimum számítási
logikát fejlesztettem ki.
További vizsgálataim során a söripari beszállítókra fókuszáltam, és elemzéseim
eredményeire támaszkodva kialakítottam a leginkább preferálható készletezési,
rendelésütemezési stratégiát, valamint létrehoztam az ilyen módon racionalizált
folyamatot modellezni képes kétszintő, hierarchikus folyamatmodellt és optimum
számítási logikát.
A modell elsı hierarchia szintje az ún. EOQP modellezési szint. Ennek célja egy
adott beszállítótól egyszerre (azaz egy adott idıpontban) rendelendı SKU-k
tapasztalati készletforgási sebességein, valamint a készlettartási, és a készlethiány
költségek egymáshoz viszonyított arányából képzett készletkiesési rátán alapuló
olyan matematikai – logikai algoritmus formalizálása, amellyel a rendelésütemezési
stratégia hatékonyságát meghatározó állapotváltozók szimulációs technika
alkalmazásával vizsgálhatók. A modell második hierarchia szintje az ún. DISP
modellezési szint, amelynek szükségessége azzal igazolható, hogy a beszállítók a
megrendelési tranzakciók bonifikálása érdekében elıre specifikált logisztikai
feltételrendszert alakítanak ki, amelyet a beszerzınek a megrendelés végsı
összeállításakor (diszponálásakor) célszerő betartani. Ennek érdekében ezen a szinten
egy olyan modellt hoztam létre, amellyel kimutatható a beszállító által megadott
logisztikai feltételrendszerhez igazodó végleges diszpozíciós terv hatékonysága. A
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folyamatmodell két szintje közötti kapcsolódás úgy valósul meg, hogy az elsı
szinten kalkulált rendelési tételnagyságok a második szint bemeneteként
értelmezhetık, amely során a mennyiségek korrigálása révén lehet eljutni a végleges
diszpozíciós tervhez. (4. fejezet)

(b.) VBA fejlesztıkörnyezetben kifejlesztettem a kísérleti jelleggel vizsgált készletezési
folyamat racionalizált (2.(a.) altézisben ismertetett) rendelésütemezési stratégiája
mőködési jellemzıinek meghatározására és elemzésére alkalmas szimulációs kísérleti
eszközt.
A 2.(a.) altézisben bemutatott kísérleti jelleggel vizsgált folyamatra a tapasztalatok
alapján specifikáltam a 1.(b.) altézisben ismertetett készletszabályozó rendszer
folyamatmodellezı és szimulációs részrendszerét. A létrehozott szimulátor egy
összetett (a késıbbi 4. tézisben is bemutatásra kerülı) kísérleti eszköz része. A
szimulátor feladata a kísérleti eszközben – az adaptív rendszerek mőködését
modellezve – az optimum számítás során az optimalizátor mőködtetéséhez szükséges
adatok elıállítása, a kísérletezés során pedig annak a lehetıségnek a biztosítása, hogy
a modellezett készletezési rendszer racionalizált rendelésütemezési stratégiájának
mőködési hatékonysága tesztelhetı legyen. A szimulátor a 2.(a.) altézisben
ismertetett ital-nagykereskedelmi készletezési probléma kezelésére kifejlesztett
optimális rendelési tételnagyság (EOQP), valamint diszpozíciós (DISP) problémák
hierarchikusan egymásra épülı, kétszintő készletezési rendszermodelljét tartalmazza.
A szimulátor segítségével tetszıleges számú kísérletet lehet végrehajtani. Lehetıség
nyílik a modellezett rendszer mőködési jellemzıinek (az állapotváltozók várható
értékeinek, egyéb statisztikai paramétereinek) meghatározására, a rendelésütemezési
stratégia beavatkozó paramétereinek, illetve az egyéb befolyásoló paraméternek akár
egészen extrém beállításai mellett is. Ezáltal nagy hatékonysággal vizsgálható a
készletezési rendszer érzékenysége különbözı modellezett szituációk esetén. (6.
fejezet)
3.)

Derivált független paraméter keresı eljárást fejlesztettem ki a Weibull-eloszlás alak
és skála paramétereinek becslésére, a készletmodellezésben jelentkezı keresleti és
utánpótlási folyamatok Weibull statisztikával való modellezési lehetıségeinek
megteremtése érdekében. ([BK12.], [BK17.])
A kísérleti jelleggel vizsgált ital-nagykereskedelmi készletezési gyakorlat megismerése
céljából megfigyeléseket, méréseket és elemzéseket végeztem a készletezési,
rendelésütemezési modellek kialakítása során alapvetı fontosságú keresleti és utánpótlási
folyamatok statisztikai stabilitásának vizsgálata és értékelése érdekében. Az
eredményekbıl arra a következtetésre jutottam, hogy a szimulációs modell és algoritmus
kialakítása a keresleti és az utánpótlási folyamatok statisztikai alapokon nyugvó
matematikai modellezésével oldható csak meg. Az illeszkedésvizsgálatok során 5%-os
szignifikancia szinten a Weibull-eloszlás egyértelmő dominanciáját lehetett kimutatni.
Beigazolódott tehát, hogy a vizsgált ágazatban hibás feltételezés a keresleti és az
utánpótlási folyamatok modellezése során gyakran használt közelítı normális eloszlás
alkalmazása, mivel az esetek nagy részében erıs bal oldali aszimmetria volt tapasztalható.
A továbbiakban a Weibull statisztika teljeskörő alkalmazásának lehetıségét vizsgáltam, és
megállapítottam, hogy erre hatékony (skála és alak) paraméterbecslés mellett van reális
esély. Kiértékeltem az ismert paraméterbecslı eljárásokat, és arra a következtetésre
jutottam, hogy ezek meglehetısen bonyolult, jellemzıen a derivált függvényekbıl kiinduló
rekurzív numerikus eljárásokat alkalmaznak a skála és alak paraméterek meghatározására,
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ezért létrehoztam egy olyan a legkisebb négyzetek módszerére (LSM) épülı, derivált
független, direkt szimplex algoritmuson (DSA) alapuló ún. LSM-DSA eljárást, amellyel a
paraméterbecslést gyorsítani és relatíve egyszerősíteni lehet. Az eljárás tesztelésére VBA
környezetben kifejlesztettem egy olyan felületet, amelyben az LSM-DSA
paraméterbecslést egy χ 2 -próba validálja. A tesztelési eredmények alapján elmondható,
hogy mind a keresleti, mind az utánpótlási folyamatok esetében az LSM-DSA algoritmus
széles spektrumban képes volt hatékonyan felkutatni a Weibull-eloszlás optimális
illesztéshez szükséges paramétereket. (5. fejezet)

4.)

Kísérleti úton igazoltam, hogy a korszerő, optimumkeresési hatékonyságot fokozó
eljárásokkal kombinált genetikus algoritmusok az ital-nagykereskedelemi készletezési
rendszerek és folyamatok komplex, sokváltozós és sokszor meglehetısen bizonytalan
célrendszerében jelentkezı optimum számítási feladatok végrehajtására hatékonyan
alkalmazhatók. ([BK2.], [BK3.], [BK4.], [BK6.], [BK7.], [BK17.])
Megállapítottam, hogy a 2.(a.) altézisben ismertetett rendelésütemezési modell elsı
(EOQP), valamint második (DISP) hierarchiaszintjén definiált beavatkozó paraméterek
optimális értékeinek kalkulálása nem triviális optimum számítási feladatként
értelmezendı. Az EOQP esetében egy sztochasztikus, a DISP esetében pedig egy
determinisztikus optimum számítási feladatot kell megoldani. Mivel a 2.(b.) altézisben
ismertetett szimulátor önmagában kísérletezésre és célfüggvény kalkulációra jól
használható, de optimumkeresésre nem alkalmas, ezért a beavatkozó paraméterek
optimális beállítási értékeinek felkutatása érdekében az alábbi fejlesztéseket hajtottam
végre.

(a.) Lokális kereséssel, valamint az elitizmus technikájával kombinált, a bitsoros
számábrázolás (BGA), valamint a valós vektoros számábrázolás (FPGA) elvén
alapuló genetikus optimumkeresı algoritmust fejlesztettem ki a gazdaságos rendelési
tételnagyság probléma (EOQP), valamint a diszpozíciós probléma (DISP)
megoldására.
A genetikus algoritmusokat alkalmassá tettem mindkét vizsgált modellezési szint
optimum számítási feladatainak megoldására. A különbözı típusú algoritmusok
fejlesztése során definiáltam az egyedek problémaspecifikus kódolási technikáit, a
fitness számításnak és a szelekciónak a módszerét, valamint megállapítottam a
különbözı rekombinációs operátorok közül a problémák szempontjából célszerően
alkalmazandó megoldásokat, végül felépítettem az egyszerő algoritmusok (BGA és
FPGA) vázát. Az optimum felkeresési megbízhatóság és a konvergencia
gyorsaságának fokozása érdekében kifejlesztettem két problémaspecifikus lokális
keresı algoritmust, amelyek a vizsgált egyedek által meghatározott keresési
pontokban további vizsgálatokat hajtanak végre, ezzel gyorsítják az iterációs
folyamatot, és megakadályozzák a genetikus sodródásból adódó problémákat. Az
egyszerő genetikus algoritmusok mőködési logikáját ezzel a két problémaspecifikus
lokális keresı módszerrel, valamint az elitizmus technikájával kombináltam. A
kifejlesztett kombinált algoritmusok az egyedek rátermettségének vizsgálatakor a
szimulátorban kódolt szimulációs rendszermodell többszöri futtatása által generált
eredményeket használják fel a célfüggvény aktuális értékének, illetve a fitness
értékének a kalkulálására. (7.2…7.7 alfejezetek)
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(b.) VBA fejlesztıkörnyezetben kifejlesztettem a kísérleti jelleggel vizsgált (4.(a.)
altézisben ismertetett) kombinált genetikus algoritmusok tulajdonságainak
tesztelésére alkalmas optimumkeresı kísérleti eszközt.
A 4.(a.) altézisben bemutatott kísérleti jelleggel kialakított optimum számítási
folyamatra a tapasztalatok alapján specifikáltam a 1.(b.) altézisben ismertetett
készletszabályozó rendszer optimalizáló részrendszerét. A már korábban (lásd 2.(b.)
altézis) bemutatott, VBA fejlesztıkörnyezetben kifejlesztett kísérleti eszköz másik
része tehát az optimalizátor, amelyben a 4.(a) altézisben kifejtett kombinált genetikus
algoritmusok kerültek implementálásra. A fejlesztés célja a két egymástól eltérı
számábrázolási elven mőködı genetikus algoritmus fentebb definiált problémák
megoldására való gyakorlati alkalmazhatóságának tesztelése volt. A tesztelések során
mindkét algoritmus tekintetében bebizonyítottam, hogy amennyiben a hatékonyság
fokozó eljárásokat nem alkalmazzuk sok esetben nem, vagy csak nagyon hosszú idı
után képesek az optimum pont felkutatására. Megállapítottam, hogy a megbízhatóság
és a konvergencia gyorsaságának fokozása érdekében az alapvetı algoritmusok
mőködési logikáját lokális kereséssel, valamint az elitizmus tulajdonságával célszerő
kombinálni, amelynek hatására (a vizsgált esetekben) a felkeresési pontosság és
gyorsaság egyaránt nagymértékben javult.
A tesztfuttatások során továbbá az igazolódott, hogy a rendelésütemezési probléma
elsı hierarchiaszintjén definiált EOQP sztochasztikus optimum számítási feladat
esetében a valós vektoros számábrázolású kombinált FPGA, a második
hierarchiaszintjén definiált DISP determinisztikus optimum számítási feladat
esetében pedig a bitsoros ábrázolásmódú kombinált BGA optimumkeresı algoritmus
bizonyult egyértelmően hatékonyabbnak. Megállapítható továbbá, hogy az egyes
optimumkeresı algoritmusok futási ideje és felkeresési pontossága nagymértékben
függ a probléma bonyolultságától (pl. hány SKU-t kell egyszerre megrendelni), az
inicializálás során beállított kiinduló paraméterektıl (pl. bitsoros ábrázolásmód
esetén a kromoszóma hossza, mutációs valószínőség), a szimulációs futtatások
idıigényétıl (ez a legmarkánsabb tényezı), továbbá az alkalmazott számítástechnikai
eszközrendszer teljesítıképességétıl. A vizsgálatokból egyértelmően levonható az a
következtetés, hogy a kifejlesztett kísérleti eszköz adta lehetıségek felhasználásával
a szimulációval támogatott optimum számítás a vizsgált készletezési,
rendelésütemezési probléma megoldására hatékonyan alkalmazható. (7.8 alfejezet)

9.

A

TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK GYAKORLATI
TOVÁBBFEJLESZTÉSI LEHETİSÉGEK

ALKALMAZHATÓSÁGA,

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a jelenleg alkalmazott vállalati információs rendszerek a
gyakorlatban kevéssé támogatják hatékonyan a készletezési folyamatok és rendszerek
optimálását. Sokkal inkább alkalmazhatók a napra- és percrekész folyamat monitoring
megvalósítására, mintsem különbözı döntési modellek és üzleti intelligencia logikák
implementálására. Bár a különféle informatikai megoldások tárháza a viszonylag olcsóbb
eszközöktıl kezdve egészen a nagyon drága szabványos integrált vállalatirányítási rendszerekig
kétségkívül nagy, igazán jól mőködı, a napi gyakorlatban is jól alkalmazható integrált
megoldásokkal a kutatásaim során nem találkoztam. Részmegoldások ugyan léteznek, de az
ilyen jellegő feladatok átfogó és komplex kezelését sokkal inkább a feladatorientált,
célspecifikus operatív irányítási rendszerek tudják megvalósítani, amelyeket a tapasztalataim
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alapján minden esetben egy adott optimumkeresési probléma megoldására fejlesztenek ki. A
nemcsak kizárólag a készletezési folyamatok területén jelentkezı, hanem az általános értelembe
vett egyéb vállalati logisztikai optimumkeresési feladatokat (pl. a járatszerkesztést, a
komissiózást) vizsgálva az eredmények egyre inkább azt sejtetik, hogy nem létezik, és vélhetıen
még hosszú ideig nem is fog létezni olyan informatikai megoldás, amely egy adott vállalatnál
jelentkezı minden típusú logisztikai probléma optimalizált kezelésére hatékonyan megoldásokat
fog tudni nyújtani. A vállalatok viszont már felismerték, hogy hatékony logisztikai
folyamatoptimálás nélkül nem létezhet a vállalatirányítás. Ennek eredménye, hogy egyre
nagyobb lehetıségek nyílhatnak az olyan típusú céleszközök, célalkalmazások elıtt, amelyek
külsı integráció révén – interfészek segítségével kapcsolódva a szabványos vállalati információs
rendszerekhez – ezt a hiányzó tudás pótolni tudják. Gyakorlati tapasztalataim azt mutatják, hogy
mindenfajta olyan típusú logika, vagy algoritmus, amely ezeknek az igényeknek a kielégítésére
bizonyítottan hatékonyan alkalmazható jó eséllyel piacképes szoftverré fejleszthetı. Az optimum
számítási módszerekkel támogatott újszerő felfogásokon alapuló eljárásokat felhasználó cél
alkalmazások, különös tekintettel a szimulációval támogatott optimumkeresés elıtt a logisztikai
rendszerek tervezése és üzemeltetése tekintetében mindenképpen nagy jövı áll. Vajon ez-e a jó
irány, vagy sokkal hatékonyabb lenne ezeket az alkalmazásokat és a bennük rejlı tudást
közvetlenül beleintegrálni a „nagymérető” alkalmazásokba? Erre a kérdésre a jövıben minél
hamarabb meg kell találni a választ, hiszen gyakorlatban jelentkezı igények egyre nagyobbak.
Egy biztos: a jövı mindenképpen a szabványos integrált vállalatirányítási rendszereké, mivel a
külsı alkalmazások hatékony kapcsolódását (vagyis az optimumkereséshez szükséges adatok
kiolvasását, valamint az optimálás során keletkezı adatcsoportok visszaírását) csak az ilyen
típusú rendszerekkel lehet megbízhatóan megvalósítani, valamint a továbbfejlesztés tekintetében
is csak ezek a rendszerek szolgáltathatnak garantáltan hatékony megoldásokat.
Véleményem szerint az általam kifejlesztett készletszabályozási mintarendszer koncepció szintő
rendszerterve is egy a fentiekhez hasonló módon értelmezhetı célspecifikus, jelenleg külsı
integráció segítségével egy szabványos vállalatirányítási rendszerhez kapcsolódni képes
alkalmazássá fejleszthetı. Az elvi alapok a vizsgált iparágra vonatkozóan alapjában véve
letisztultak, de a szoftveres megvalósítás tekintetében mindenképpen professzionálisabb
megközelítést igényel, mint a jelenleg általam VBA-ban kifejlesztett kísérleti eszköz. Mivel a
készletezési rendszerek és folyamatok meglehetısen iparág és ezen belül is probléma
specifikusak, fontos megjegyeznem, hogy az általam fejlesztett rendelésütemezési logika és
kísérleti eszköz a kereskedelmi raktárak, ezen belül is az italipar tulajdonságaira lett
specializálva. Lényeges továbbfejlesztési lehetıség tehát a más típusú kereskedelmi tevékenység,
valamint a termelés területén való alkalmazhatóságnak a tesztelése is további kísérleti
algoritmusok, logikák és az ezeket megvalósító kísérleti eszközök kifejlesztésével. Rendkívül
lényegesnek tartom továbbá, hogy az optimumkeresés elméletében elért egyéb kutatási
eredmények gyakorlati alkalmazását is érdemes lehet megvizsgálni és modell szinten
implementálni. A teljesség igénye nélkül ilyen lehetıség akár: a többkritériumos pareto
optimalizálási módszerek, a fuzzy logika, a multipopulációs genetikus algoritmusok alkalmazása
a szabályzó paraméterek optimális beállítási értékének meghatározásában, a neurális rendszerek
felhasználása az osztályozó algoritmusok megvalósításában, vagy a lokális keresés segítésében,
illetve ezek tetszıleges kombinált eljárásainak további vizsgálata is. További fejlesztési
irányként értelmezhetı, hogy a kutatás során felépített szabályozási koncepció a napjainkban
egyre inkább elıtérbe kerülı ellátási lánc szintő problémák tekintetében is ideális megoldást
nyújthat, hiszen a folyamatmodell és az optimumkeresı rendszer egy adott vállalat teljes ellátási
láncára kiterjedı szabályozó rendszerré terjeszthetı ki, ami további lehetıségeket nyithat a
gyakorlati kutatásoknak.
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3. melléklet: A megrendelések és a fizikai folyamatok fıbb típusai a termelési, valamint a kereskedelmi
rendszerekben

BR – Beszállítói
megrendelések

AR – Alapanyag raktári
megrendelések

Alapanyag
raktár

BESZÁLLÍTÓ
AB – Alapanyag raktári
betárolások

TR – Termelési
megrendelések

KR – Készáru raktári
megrendelések

Készáru
raktár

Termelés

AK – Alapanyag raktári
kitárolások

KB – Készáru raktári
betárolások

MK – Mőveletközi
raktári kitárolások
MR – Mőveletközi
raktári megrendelések

megrendelések és
visszaigazolások

MB – Mőveletközi
raktári betárolások

Mőveletközi raktár

TR – Termelési
megrendelések

a.) termelési rendszerek esetében

igények
kielégítése
KR – Kereskedelmi
raktári megrendelések

BR – Beszállítói
megrendelések

Kereskedelmi raktár

BESZÁLLÍTÓ
KB – Kereskedelmi
raktári betárolások

VEVİ
KK – Kereskedelmi
raktári kitárolások

b.) kereskedelmi rendszerek esetében

VEVİ
KK – Készáru raktári
kitárolások

Jelölés
Megnevezés
q KR
A készáru (kereskedelmi) raktári megrendelések nagysága.
Két egymást követı készáru (kereskedelmi) raktári megrendelés
t KR
beérkezése között eltelt idı.
q AR
Az alapanyag raktári megrendelések nagysága.
Két egymást követı alapanyag raktári megrendelés beérkezése
t AR
között eltelt idı.
q MR
A mőveletközi raktári megrendelések nagysága.
Két egymást követı mőveletközi raktári megrendelés beérkezése
t MR
között eltelt idı.
q KK
A készáru (kereskedelmi) raktári kitárolások nagysága.
Két egymást követı készáru (kereskedelmi) raktári kitárolás között
t KK
eltelt idı.
Az igény kielégíthetetlenségébıl fakadó készáru (kereskedelmi)
q KH
raktári hiány nagysága.
q AK
Az alapanyag raktári kitárolások nagysága.
t AK
q AH
q MK

t MK

Két egymást követı alapanyag raktári kitárolás között eltelt idı.
Az igény kielégíthetetlenségébıl fakadó alapanyag raktári hiány
nagysága.
A mőveletközi raktári kitárolások nagysága.

q AB

Két egymást követı mőveletközi raktári kitárolás között eltelt idı.
Az igény kielégíthetetlenségébıl fakadó mőveletközi raktári hiány
nagysága.
A termelési rendszer felé feladott termelési megrendelések
nagysága.
Két egymást követı termelési megrendelés feladása között eltelt
idı.
Termelési megrendelés átfutási ideje, vagyis a rendelés feladásától
a megrendelés teljesítéséig (készletre vétel) eltelt idı.
A beszállító felé feladott beszállítói megrendelések nagysága.
Két egymást követı beszállítói megrendelés feladása között eltelt
idı.
A beszállítói megrendelés átfutási ideje, vagyis a rendelés
feladásától a megrendelés teljesítéséig (készletre vétel) eltelt idı.
A készáru (kereskedelmi) raktári betárolások nagysága.
Két egymást követı készáru (kereskedelmi) raktári betárolás között
eltelt idı.
Az alapanyag raktári betárolások nagysága.

t AB

Két egymást követı alapanyag raktári betárolás között eltelt idı.

q MB

A mőveletközi raktári betárolások nagysága.

t MB

Két egymást követı mőveletközi raktári betárolás között eltelt idı.

q MH

q TR
t TR

t PTR
q BR
t BR
t PBR
q KB
t KB

Dimenzió pl.
[db]

4. melléklet: A folyamatmodellezés során célszerően alkalmazandó állapotjellemzık
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[nap]
[db]
[nap]

[db]
[nap]
[db]
[nap]
[db]
[db]
[nap]
[db]
[db]
[nap]
[db]
[db]
[nap]

[nap]
[db]
[nap]
[nap]
[db]
[nap]
[db]
[nap]
[db]
[nap]

START

Konvertált
adatok

Valós rendszer
mőködését
leíró adatok
elıkészítése

Inicializáló
adatok
beállítása
F=1

A KÉSZLETEZÉSI RENDSZERMODELL MŐKÖDTETÉSE
Start

T=1

Események generálása

Matematikai-logikai
modell mőködtetése
A szimulációs
adatok tárolása

nem

T=T+1

T = vizsgálati
idıszak?

Szimulációs
adatok
igen

Stop

Szimulációs adatok
megjelenítése
A SZIMULÁCIÓS ADATOK
KIÉRTÉKELÉSE,
FUTTATÁSI EREDMÉNYEK

igen

F = futtatások
száma?

Futtatási eredmények
megjelenítése

nem

F=F+1

STOP

5. melléklet: A szimulációs algoritmus mőködésének nagyvonalú folyamatábrája
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START

Lokális keresés
paramétereinek
beállítása

GA futtatásához
szükséges paraméterek beállítása
Elitizmus
paramétereinek
beállítása

A POPULÁCIÓ KEZDETI
GÉNÁLLOMÁNYÁNAK
RANDOM INICIALIZÁLÁSA

G=1

ELSİ GENERÁCIÓ (1.)

G: a generáció sorszáma

CÉLFÜGGVÉNY
ÉRTÉKEK
KISZÁMÍTÁSA

FITNESS ÉRTÉKEK
KISZÁMÍTÁSA FITNESS
FÜGGVÉNNYEL

EGYEDEK CSÖKKENİ
SORRENDBE RENDEZÉSE A FITNESS
ÉRTÉKEK ALAPJÁN

1

6. melléklet: A genetikus algoritmus mőködésének nagyvonalú folyamatábrája (1. rész)
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1

fe: az elitizmus ismétlıdési gyakorisága
igen

G mod fe = 0 ?

G=G+1

nem

ELITIZMUS
UTÓDOK
LOKÁLIS KERESÉS

GENERÁLÁSA

CÉLFÜGGVÉNY
ÉRTÉKEK
KISZÁMÍTÁSA

LOKÁLIS KERESÉS

ÚJ GENERÁCIÓ
LÉTREHOZÁSA

ÚJ GENERÁCIÓ (G + 1.)

FITNESS ÉRTÉKEK
KISZÁMÍTÁSA FITNESS
FÜGGVÉNNYEL

EGYEDEK CSÖKKENİ
SORRENDBE RENDEZÉSE A FITNESS
ÉRTÉKEK ALAPJÁN

nem

Kilépési feltétel
teljesül?
igen

STOP
7. melléklet: A genetikus algoritmus mőködésének nagyvonalú folyamatábrája (2. rész)
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Egyedek → E = E1…Ex;
CF: a célfüggvény aktuális értéke;

Utódok → U = U1…Uy;

CÉLFÜGGVÉNY ÉRTÉKEK KISZÁMÍTÁSA
Start
igen

nem

G = 1?

j=1

i=1

Célfüggvény
kalkuláció
j=j+1

CF(U(j))

CF(E(i))

i=i+1

nem

nem
igen

nem

j = Uy ?

i = Ex ?

G = 1?

igen

igen

Stop
a.)

Φ: a relatív fitness aktuális értéke;

RÁTERMETTSÉG VIZSGÁLATA FITNESS FÜGGVÉNNYEL
Start

i=1

Relatív fitness
kalkuláció Φ(E(i))
nem

i= i+1

i = Ex ?

igen

Stop

b.)

8. melléklet: Genetikus algoritmus – mőveleti egységek részletezése (1. rész)
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UTÓDOK GENERÁLÁSA
Start

j=1
j=j+2

SZÜLİK

Rátermettség arányos
szelekció
S(j) ; S(j+1)

UTÓDOK

Keresztezés
U(j) = K( S(j);S(j+1) )
U(j+1) = K( S(j);S(j+1)
)

MUTÁNSOK

Mutáció
U(j) = M( U(j) )
U(j+1) = M( U(j+1) )

nem
igen

j = Uy–1 ?

Stop
a.)
Elitek → L = L1…Lz;

EA: az elitek állománya;

ELITIZMUS
Start

i2 = 1

i1 = Ex–Lz+1
i2 = i2 + 1

i1 = i1 + 1
j1 = i1–Lz–1

Elitek hozzáadása
az elitek
állományához
EA(i2) = E(i2)

Populációba másolás az elitek
állományából
E(i1) = EA(j1)
nem

i1 = Ex ?

nem

igen

igen

i2 = Lz ?

b.)
9. melléklet: Genetikus algoritmus – mőveleti egységek részletezése (2. rész)

-131-

Stop

LOKÁLIS KERESÉS
Start

nem

LK az
utódoknál

utódok

Elitek /
utódok ?

elitek

nem

LK az
eliteknél?

igen

igen

j=1

k=1
Génállomány
javítása
LK(U(j)) LK(L(k))

j= j+1

k=k+1

nem

nem
utódok

Elitek /
utódok ?

j = Uy ?

elitek

k = Lz ?
igen

igen

Stop
a.)
ÚJ GENERÁCIÓ LÉTREHOZÁSA
Start

i = Ex–Uy+1

j = i–Uy–1

Az utódok populációba másolása
E(i) = U(j)
nem

i=i+1

igen

i = Ex ?

Stop

b.)

10. melléklet: Genetikus algoritmus – mőveleti egységek részletezése (3. rész)
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Weibull-eloszlás: W(x) = 1 − e

x
− 
β

α

, ahol

α > 0 ; β > 0 ; x > 0 , továbbá W(x) ∈ (0;1) .

β
βmax
keresési terület
tiltott terület

βmin
α
αmin

αmax

A.) ábra: A keresési felület definíciója

Negatív tartomány

–c2

Pozitív tartomány

–1 –c1 0 c1 1
308

c2
308

–c2 = –1.79·10
–c1 = –4.94·10–324

c2 = 1.79·10
c1 = 4.94·10–324

B.) ábra: A számábrázolási korlátok szemléltetése

Adott {x j } j = 1…m minta esetén az alkalmazott osztályközözés legyen {o i } i = 1…n, vagyis az

osztályköz közepek (vizsgált illesztési pontok) legyenek: {k i } i = 1…n. Fentieknek megfelelıen
a „ β ” paraméter korlátjainak közelítésére alkalmazzuk a β min = min{x j }, valamint a

β max = max{x j } összefüggéseket. Legyen továbbá k min = min{k i }, valamint k max = max{k i }.

Ebben az esetben igaz, hogy
k min > β min és k max > β min , valamint k min < β max és k max < β max .
A

x
hányados szélsıértékei tehát:
β

k max
k
> 1 , valamint min < 1 .
β min
β max

11. melléklet: Az LSM-DSA algoritmus korlátainak számítására alkalmas formulák levezetése (1.rész)
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Elsıként vizsgáljuk meg „ α max ” korlátot!
a.) eset: x > β
Ebben az esetben a vizsgálandó számábrázolási tartomány (−c 2 ;−1) , vagyis:
α

x
ln(c2 )
x
− c 2 = −  , ebbıl levezethetı α =
egyenlıség, továbbá figyelembe véve, hogy az
β
x
β
ln 
β
k max
> 1 vizsgálandó, ezért
hányados lehetséges szélsıértéke közül jelen esetben
β min
ln(c 2 )
ln(c 2 )
2
2
, másképpen α cmax
.
α cmax
=
=
 k max 
 max{k i } 


ln
ln
 min{x } 
 β min 
j 

b.) eset: x = β
α

x
Ebben az esetben −   = −1 , vagyis nem ütközünk számábrázolási korlátba.
β
c.) eset: x < β

Ebben az esetben a vizsgálandó tartomány (−1;−c1 ) , vagyis:
α

x
ln(c1 )
x
− c1 = −  , ebbıl levezethetı α =
egyenlıség, továbbá figyelembe véve, hogy az
β
x
β
ln 
β
k min
hányados lehetséges szélsıértéke közül jelen esetben
< 1 vizsgálandó, ezért
β max
ln(c1 )
ln(c1 )
1
1
, másképpen α cmax
.
α cmax
=
=
 k min 
 min{k i } 


ln
ln
 max{x }
 β max 
j 


Fentiekbıl az α max



 ln( c1 )
= min 
 ln  k min
  β max




ln( c 2 ) 
;
 összefüggés következik.
  k max  

 ln 
β
  min  

12. melléklet: Az LSM-DSA algoritmus korlátainak számítására alkalmas formulák levezetése (2.rész)
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A következı lépésben vizsgáljuk meg „ α min ” korlátot!
ln ( − ln( VSZ ))
α

Ismert
és
paraméterő Weibull-eloszlás szerinti számok az x = β ⋅ e
formula
segítségével elvégezhetı transzformációval állíthatók elı, amelyben a „VSZ” változó egy (0;1)
tartományba esı véletlen számot jelöl.
A számábrázolási korlátokból adódóan azonban csak a VSZ ∈ (c1;1) tartomány értelmezhetı,
amelyben a problémát a VSZ = c1 határeset jelenti.

További korlát, hogy a generált „x” változó sem lehet nagyobb „ c1 ”-nél még akkor sem, ha
elvégezzük a β = β max behelyettesítést.

Elvégezve a behelyettesítéseket a következı egyenlıség adódik: c 2 = β max ⋅ e
levezethetı, hogy

α min =

ln ( − ln( c1 ))
α

, amibıl

ln(− ln(c1 ))
.
 c2 

ln
β
 max 

13. melléklet: Az LSM-DSA algoritmus korlátainak számítására alkalmas formulák levezetése (3.rész)
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START

A vizsgálandó statisztikai sokaság kijelölése

f=1

f: hányadik mintavétel?

MINTAVÉTEL
VÉGREHAJTÁSA

LEÍRÓ STATISZTIKA
KÉSZÍTÉSE

LSM-DSA
FUTTATÁSA

VALIDÁLÁS
2
PRÓBÁVAL

Χ

hamis

Hipotézis ?
igaz

EREDMÉNYEK ÍRÁSA
SZÖVEGFÁJLBA

nem

f=f+1

f = M?

M: mintavételi szám

igen

αopt
βopt

KIÉRTÉKELÉS

STOP

14. melléklet: Az „α” és a „β” paraméterek becslésének folyamata
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1000
H1
H2

999

H3
998
997

béta

996
995
994
993
992
991
0

5000

10000

15000

20000

25000

alfa

1,4
H1 - LSM
H2 - LSM
1,2

H3 - LSM

1,0

LSM

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0
0

20

40

60
Lépés

80

100

35000
T erület
30000

25000

Terület

20000

15000

10000

5000

0
0

20

40

60

80

100

Lépés

15. melléklet: Egy futtatási kísérlet eredményei a VBA-ban kifejlesztett programban
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Tesztelt
statisztikai
sokaság

Várható
érték

Medián Módusz

Szórás

Standard
hiba

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

1670.509
1445.894
1169.766
1312.788
974.405
988.291
846.003
881.540
879.376
923.873
944.174
948.318
935.930
944.974
949.281
973.909
982.940
986.769
990.544
991.690
992.916
994.196
993.602
993.686
997.594
998.109
998.205
999.004
998.769
999.110
999.374
999.551

465.945
69.020
565.445 176.960
643.915 432.560
565.405 382.400
659.070 414.470
673.985 561.380
786.880 705.590
848.975 731.330
895.255 760.870
918.570 882.810
970.340 917.060
960.560 911.340
945.005 856.420
954.005 919.050
961.230 953.480
978.630 978.300
988.535 994.630
990.415 990.400
995.290 1001.800
995.500 996.660
995.840 994.420
997.610 999.520
995.885 996.850
996.265 998.580
998.580 999.100
998.845 999.410
998.710 999.450
999.380 1000.010
999.005 999.480
999.030 999.370
999.795 999.870
1000.000 1000.020

3121.598
2386.627
1464.136
1779.028
1075.402
957.222
447.758
322.544
265.210
215.633
179.045
152.492
124.107
124.727
115.673
55.934
41.753
29.057
25.549
20.332
17.206
15.246
13.686
13.474
6.089
3.762
3.212
2.507
2.171
1.729
1.520
1.423

220.730
168.760
103.530
125.796
76.042
67.685
31.661
22.807
18.753
15.247
12.660
10.782
8.775
8.819
8.179
3.955
2.952
2.054
1.806
1.437
1.216
1.078
0.967
0.952
0.430
0.266
0.227
0.177
0.153
0.122
0.107
0.100

Csúcsosság Ferdeség
10.521
12.005
7.321
9.423
8.144
2.288
0.486
-0.465
-0.536
-0.352
-0.161
0.008
-0.194
-0.029
0.155
1.077
1.029
1.860
2.144
2.501
1.361
0.738
0.583
1.959
0.442
1.612
0.621
4.521
0.503
2.017
3.738
1.342

16. melléklet: Az LSM-DSA eljárás futtatása során keletkezett eredmények (1. rész)
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3.082
3.098
2.302
2.560
2.395
1.545
0.706
0.141
-0.170
0.000
-0.552
-0.303
-0.193
-0.424
-0.550
-0.733
-0.931
-1.066
-1.069
-1.207
-0.962
-0.908
-0.763
-1.198
-0.741
-0.907
-0.809
-1.458
-0.735
-0.795
-1.353
-1.029

Tesztelt
Konfidenstatisztikai Minimum Maximum
ciaszint
sokaság
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

0.040
0.120
1.370
0.530
3.240
6.790
35.960
172.250
194.960
388.480
451.900
514.340
630.940
590.010
631.820
762.560
832.130
872.120
878.800
906.280
926.630
944.100
948.180
942.940
977.010
982.820
988.520
985.970
992.230
991.910
992.270
994.460

17372.250
15045.880
8788.570
11578.450
6816.650
4673.300
2385.590
1682.510
1450.790
1464.720
1270.960
1295.510
1249.270
1239.330
1206.840
1089.080
1055.720
1042.670
1042.490
1030.880
1021.410
1019.920
1019.610
1017.440
1007.550
1005.100
1003.930
1003.350
1002.840
1003.000
1002.000
1002.000

432.631
330.769
202.919
246.560
149.043
132.664
62.056
44.702
36.756
29.885
24.814
21.134
17.200
17.286
16.031
7.752
5.786
4.027
3.541
2.817
2.384
2.113
1.896
1.867
0.843
0.521
0.445
0.347
0.300
0.239
0.210
0.197

h

α

β

LSM

2171.528
1880.722
1098.402
1447.242
851.678
583.316
293.706
188.785
156.981
134.532
102.385
97.648
77.293
81.167
71.880
40.817
27.951
21.321
20.463
15.577
11.850
9.479
8.931
9.314
3.820
2.787
1.928
2.175
1.328
1.388
1.218
0.944

0.339
0.416
0.561
0.562
0.676
0.712
1.602
2.640
3.311
4.431
5.800
6.979
8.326
8.469
9.494
20.781
28.701
44.674
49.106
63.938
73.434
81.189
90.808
97.604
205.135
319.985
411.922
505.810
569.678
694.244
762.883
1003.664

278.075
369.973
531.714
568.470
517.177
636.218
780.271
893.480
897.932
934.514
966.871
959.644
946.967
956.346
962.681
977.994
987.290
988.667
991.656
992.825
994.914
996.154
995.040
994.864
998.172
998.210
998.311
999.104
999.103
999.238
999.507
999.356

0.0006
0.0003
0.0007
0.0003
0.0002
0.0015
0.0008
0.0016
0.0018
0.0015
0.0023
0.0010
0.0009
0.0010
0.0009
0.0008
0.0011
0.0010
0.0007
0.0005
0.0008
0.0013
0.0009
0.0011
0.0016
0.0010
0.0010
0.0010
0.0021
0.0011
0.0014
0.0007

DSA
χ 2
Lépés emp
92
87
68
68
67
63
64
69
68
80
90
86
75
68
83
110
122
108
104
117
134
108
91
114
128
123
111
132
77
121
98
127

17. melléklet: Az LSM-DSA eljárás futtatása során keletkezett eredmények (2. rész)
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7.733
6.838
7.569
5.300
6.262
7.620
6.612
7.451
6.522
6.894
7.202
6.549
7.342
6.720
5.901
6.718
6.029
7.673
6.683
6.514
6.385
6.865
5.962
6.827
6.982
8.172
6.964
7.296
8.264
6.999
6.290
6.430

25
22
21
20

18
16

15
vi
9

10
7

4
1

1

939,89

949,69

5

1
1028,11

1018,31

1008,51

998,70

988,90

979,10

969,30

959,50

0

1,0
0,9
0,8
0,7
vri

0,6

W(ki)
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
939,89

959,89

979,89

999,89

αopt = 66.025

1019,89

βopt = 993.591

18. melléklet: Az egyik tesztelt statisztikai sokaság vizsgálatakor az LSM-DSA algoritmus segítségével az
empirikus eloszlásra illesztett, jobboldali aszimmetriával rendelkezı Weibull-eloszlás

-140-

1
0,9
0,8

0,7
0,6
0,5
0,4
0,3

0,2
0,1
0
0

1000

2000

3000

4000

5000

19. melléklet: A tesztelt statisztikai sokaságokra illesztett Weibull-eloszlások különbözı „αopt” és „βopt”
paraméterek mellett
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Jelölés

Megnevezés

Megjegyzés

τ

A készletellenırzési idıközök hossza.

F

A szimulációs futtatások száma.

VSKU
TSKU

MIN
EOQ SKU

MAX
EOQ SKU

OU SKU
(b)
 c SKU

,1
 ( b) 
c SKU , 2 
(b)
c SKU

,3 


 q SKU ,1 


q SKU , 2 
q SKU ,3 
NY +
Q SKU,
−1
NY −
Q SKU,
−1

q KR
α SKU

q KR
βSKU

A készletezési folyamat diszkretizálásának idıosztása.
Adott beállítások mellett hány
kísérletet
végezzen
el
a
szimulációs
algoritmus
a
rendszermodellen.

A vizsgált SKU-ra a beszállító által
elıírt forgási sebesség.
Rendelésütemezési tervbıl számíA
vizsgált
SKU-hoz
tartozó
tott bemeneti paraméter. A készletszimulációs idıhorizont – más néven a
ellenırzési idıközök egységében
vizsgált készletperiódus – hossza .
kifejezve.
optimumkeresés
elsı
A
vizsgált
SKU-ra
vonatkozó Az
gazdaságos rendelési tételnagyság lépcsıjében az EOQ paraméter
minimuma.
keresési terét alulról korlátozza.
Az
optimumkeresés
elsı
A
vizsgált
SKU-ra
vonatkozó
gazdaságos rendelési tételnagyság lépcsıjében az EOQ paraméter
maximuma.
keresési terét felülrıl korlátozza.
A vizsgált SKU-ra a beszállító által
elıírt rendelési egység.
A vizsgált SKU beszerzési érték
vektora a háromsávos árképzési rendszer leképzéséhez.
E kettı a 4.1.1.1 alfejezetben
bemutatott módon csak együttesen
A vizsgált SKU beszerzési volumen értelmezhetı.
vektora a háromsávos árképzési rendszer leképzéséhez.
A vizsgált SKU-ra vonatkozó nyitó
készlet a készletperiódus elején.
A vizsgált SKU-ra vonatkozó nyitó
készlethiány a készletperiódus elején.
A
vizsgált
SKU-ra
vonatkozó
kereskedelmi raktári megrendelések
mennyiségeinek Weibull statisztika
alapján számított „ α ” paramétere.
LSM-DSA eljárással becsülhetı
A
vizsgált
SKU-ra
vonatkozó paraméterek.
kereskedelmi raktári megrendelések
mennyiségeinek Weibull statisztika
alapján számított „ β ” paramétere.

20. melléklet: A kétszintő szimulációs modell által felhasznált bemeneti paraméterek egy vizsgálatra kijelölt
SKU esetében (1. rész)
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Jelölés

α

t KR
SKU

t KR
βSKU

ρSKU

[RF]
CV
LB

BFmin

hp

c

P
α SKU

P
βSKU

Megnevezés

Megjegyzés

A
vizsgált
SKU-ra
vonatkozó
kereskedelmi raktári megrendelések
idıközeinek Weibull statisztika alapján
számított „ α ” paramétere.
A
vizsgált
SKU-ra
vonatkozó
kereskedelmi raktári megrendelések
idıközeinek Weibull statisztika alapján
számított „ β ” paramétere.
A vizsgált SKU-ra vonatkozó elıre
megállapított készletkiesési ráta.
A beszállító által elıírt rendelés
feladási napokat leképzı bináris vektor.
A beszállító által alkalmazott szállító
jármő kapacitása.
A beszállító által felajánlott logisztikai
bonus nagysága.

LSM-DSA eljárással becsülhetı
paraméterek.

Az összesített beszerzési értékbıl
adott százalékos kedvezmény.
A bonus faktor minimuma
megmutatja, hogy a logisztikai
bonus hány százalékát kapja meg
A beszállító által garantált ún. bonus biztosan a nagykereskedı, amenyfaktor minimális nagysága.
nyiben rendelést ad fel. A BF
tényleges értéke a beszállító által
megszabott feltételek nagykereskedı általi teljesítési fokától függ.
A prioritási fok határértéke ( η határ
)
p
A diszpozíciós terv ún. prioritási foka
határértékének kalkulációjához szüksé- azt jelenti, hogyha olyan diszpoges érték (a kalkuláció módját lásd zíciós tervet készít a nagykereskedı, amellyel ezt eléri, akkor a
késıbb).
BF = 100%.
Annak paraméterezésére, hogy a
A bonus faktor számításához szükséges BF = f(η p ) büntetı hatványfüggbüntetıfüggvény „c” paramétere.
vény milyen mértékben büntet egy
adott diszpozíciós tervet.
A beszállítóra vonatkozó készlet
utánpótlási idık Weibull statisztika
alapján számított „ α ” paramétere.
LSM-DSA eljárással becsülhetı
A beszállítóra vonatkozó készlet paraméterek.
utánpótlási idık Weibull statisztika
alapján számított „ β ” paramétere.

21. melléklet: A kétszintő szimulációs modell által felhasznált bemeneti paraméterek egy vizsgálatra kijelölt
SKU esetében (2. rész)
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TSKU = H x + C x + W[Px +1 ] , a példában TSKU = 11 nap.

A vizsgált „x.” periódus hossza:
(c 2 )
A SKU
=

TSKU

TSKU

TSKU

TSKU

i =0

i =0

i =0

i =0

(c 2 )
∑ A SKU,
i =

(c3 )
Z+
∑ QSKU,
i ⋅ τ , valamint A SKU =

i

i

j= 0

j= 0

(c3 )
∑ A SKU,
i =

∑Q

Z−
SKU,i

i

i

j= 0

j= 0

⋅ τ , ahol

Z+
NY +
SKU
SKU
Z−
NY −
SKU
SKU
Q SKU,
i = Q SKU, −1 + ∑ q KB, j − ∑ q KK, j , valamint Q SKU,i = Q SKU, −1 + ∑ q KR, j − ∑ q KK, j , ahol

Q

NY +
SKU, −1

: a vizsgált periódus nyitó készlete, Q

Az elızı összefüggésekben definiált

NY −
SKU, −1

: a vizsgált periódus nyitó hiánya.

q SKU
KB, j ,

q SKU
KK, j ,

q SKU
KR, j

paraméterek adott „j-dik”

készletellenırzési idıközre vonatkozó értékei felírhatók a következıképpen:
SKU
q SKU
KB, j = q KR,H x ⋅ (1 − sgn(j − ( H x + W[Px ])) ) , ahol
SKU
q SKU
KR, H x = EOQ SKU , egyébként q KR, j = 0 , mivel egyszer (csak a (j = Hx) -dik készletellenırzési

idıközben, egy tételben) történik rendelésfeladás a vizsgált készletezési periódusban, továbbá
ln( − ln(VSZ))
P

Px = β ⋅ e αSKU , mivel ismert „α” és „β” paraméterő, Weibull-eloszlás szerinti számok az
elıbbi transzformációval állíthatók elı, amelyben a „VSZ” változó egy (0;1) tartományba esı
ún. pszeudo véletlen számot jelöl.
P
SKU

(

)

NY +
SKU
q SKU
KK, j = Q SKU, j + q KB, j − s1 ⋅ d1 , ahol

 sgn(d1 ) + 1
NY +
SKU
NY −
SKU
d1 = QSKU,
s1 = 
j + q KB, j − Q SKU, j + q KR, j , valamint
 , továbbá minden egyes
2

INT
NY +
NY +
NY −
NY −
készletellenırzési idıköz esetében igaz, hogy QSKU, j ≡ QSKU, j-1 és QSKU,
j ≡ Q SKU, j-1 .

(

) (

)

ln ( − ln(VSZ ))

q

SKU
KR, j

=β

q KR
SKU

⋅e

q KR
αSKU

, mivel

ismert „α” és „β” paraméterő, Weibull-eloszlás szerinti számok az elıbbi transzformációval
állíthatók elı, amelyben a „VSZ” változó egy (0;1) tartományba esı ún. pszeudo véletlen számot
jelöl.
q SKU
KH, j = s 2 ⋅ d 2 , ahol
 sgn(d 2 ) + 1
SKU
d 2 = q SKU
KR, j − q KK, j , valamint s 2 = 
 .
2

INT

22. melléklet: Az

(c3 )
(c 2 )
A SKU
és az A SKU
területek számításához szükséges összefüggések
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Megnevezés:
QNY+ (db)

0
0
0
0
159
470
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
401
704
995

AC (dbnap)=
qKB (db)

Árucikk3

qBR (db)

1000
714
407
141
0
0
4932
4618
4319
4027
3733
3462
3169
2853
2561
2267
1972
1663
1356
1059
754
458
155
0
0
0
0

0
5700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4533,91

qKR (db)

0
0
0
0
0
5700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

qKK (db)

286
307
266
300
311
298
314
299
292
294
271
293
316
292
294
295
309
307
297
305
296
303
255
301
303
291
305

qKH (db)

286
307
266
141
0
768
314
299
292
294
271
293
316
292
294
295
309
307
297
305
296
303
155
0
0
0
0

QZ- (db)

0
0
0
159
311
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
301
303
291
305

QZ+ (db)

0
0
0
159
470
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
401
704
995
1300

Ac2 (dbnap) Ac3 (dbnap)

714
407
141
0
0
4932
4618
4319
4027
3733
3462
3169
2853
2561
2267
1972
1663
1356
1059
754
458
155
0
0
0
0
0

714
407
141
0
0
4932
4618
4319
4027
3733
3462
3169
2853
2561
2267
1972
1663
1356
1059
754
458
155
0
0
0
0
0

a.) az eredmények táblázatos megjelenítése

QZ- (db)
QZ+ (db)

A0003-Árucikk3

46
18

49
32

6000

40
27

43
19

5000

készlethiány

37
33
34
62

28
53

31
69

4000

16
63

19
72

22
67

25
61

3000

99
5
0

29 - Cs

0

0 155
0 100
40
0
1

27 - Ke

0

70
4

75
4
45
8
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 - Pe

0 141
0 159
47
0
0

0

0

40
7

1000

71
4

10
59

13
00

13
56

2000

nap

b.) az eredmények grafikonos megjelenítése

23. melléklet: A szimulátor futtatásának eredményei
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31 - He

23 - Sz

21 - He

19 - Cs

17 - Ke

15 - Pe

13 - Sz

11 - He

9 - Cs

7 - Ke

0
5 - Pe

5 - Pe
6 - He
7 - Ke
8 - Sz
9 - Cs
10 - Pe
11 - He
12 - Ke
13 - Sz
14 - Cs
15 - Pe
16 - He
17 - Ke
18 - Sz
19 - Cs
20 - Pe
21 - He
22 - Ke
23 - Sz
24 - Cs
25 - Pe
26 - He
27 - Ke
28 - Sz
29 - Cs
30 - Pe
31 - He

A0003

QNY- (db)

darab

Cikkód:
Napok

0
0
0
159
470
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
401
704
995
1300

1. korrekció: a beszállító által megszabott rendelési egységre való kerekítés.

A vizsgált példában a rendelés egysége minden SKU esetében egy egységrakományt tesz ki,
ezért írható, hogy
 EOQ SKU

OQPSKU = 
+ 0.99 = [egységrakomány] , vagyis
 OU SKU
 INT
OQA SKU = OQPSKU ⋅ OU SKU = [darab] az elsı korrekció eredménye, ahol

OQPSKU : egy adott SKU-ra vonatkozó rendelési mennyiség egységrakományra kerekítve,
OQA SKU : egy adott SKU-ra vonatkozó elsı korrekció végeredménye darabban.
2. korrekció: a beszállító által alkalmazott jármő kapacitására való kerekítés.

A jármő kapacitására vonatkozó kerekítés a maradék rakodólap helyek észszerő feltöltését jelenti
a jármőben. A feltöltendı mennyiség kalkulálása a következıképpen történik:

SOQP =

s

∑ OQP

SKU =1

SKU

= [egységrakomány] ,

 SOQP

VH = 
+ 0.99 = [jármő ] ,
 CV
 INT
SOQPA = VH ⋅ C V = [egységrakomány] ,

SQDP = SOQPA − SOQP =

s

∑ QDP

SKU =1

SKU

= [egységrakomány] ,

QD SKU = QDPSKU ⋅ OU SKU = [darab] , vagyis
OQAA SKU = OQA SKU + QD SKU = [darab] a második korrekció eredménye, ahol

SOQP : az összesített rendelendı mennyiség egységrakományban,
VH : a beszállítási feladat végrehajtásához szükséges jármőszám,
SOQPA : a korrigált összesített rendelendı mennyiség egységrakományban,
SQDP : az összesített mennyiségi differencia egységrakományban (feltöltendı helyek),
QDPSKU : egy adott SKU-ra vonatkozó mennyiségi differencia egységrakományban,
QD SKU : egy adott SKU-ra vonatkozó mennyiségi differencia darabban,
OQAA SKU : egy adott SKU-ra vonatkozó második korrekció végeredménye darabban.
A késıbbi optimumkeresési feladatot tehát a
QDP = [QDP1 ... QDPSKU −1

QDPSKU

QDPSKU +1 ... QDPs ]

vektor elemeinek észszerő, költséghatékony feltöltése jelenti.

24. melléklet: Az optimális rendelési tételnagyságok korrekciója
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η min
p (%)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

30
60
90
120
150

100
100
100
100
100

50.85
50.42
50.28
50.21
50.17

34.48
33.9
33.71
33.61
33.56

26.32
25.64
25.42
25.32
25.25

21.43
20.69
20.45
20.34
20.27

18.18
17.39
17.14
17.02
16.95

15.87
15.04
14.78
14.65
14.58

14.15
13.27
13.01
12.88
12.8

12.82
11.9
11.63
11.49
11.42

11.76
10.81
10.53
10.39
10.31

10.91
9.917
9.626
9.486
9.404

10.2
9.174
8.876
8.734
8.651

η min
p (%)

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

30
60
90
120
150

9.61
8.54
8.24
8.09
8.01

9.11
8.01
7.69
7.55
7.46

8.69
7.54
7.22
7.08
6.99

8.33
7.14
6.81
6.66
6.57

8.02
6.78
6.45
6.30
6.21

7.75
6.47
6.13
5.97
5.88

7.51
6.19
5.84
5.69
5.59

7.31
5.94
5.59
5.43
5.33

7.14
5.71
5.35
5.19
5.10

6.99
5.51
5.14
4.98
4.88

6.86
5.32
4.95
4.78
4.69

6.75
5.15
4.77
4.60
4.51

6.66
5
4.61
4.44
4.34

Prioritási fok (minimum)
100

90

80

60

50

40

30

20

10

24

25

150

23

90

0
120

9 10 11
12 13
14 15
16 17
18 19
20 21
Összetétel
22

60

8

30

1 2 3
4 5 6
7

Volumen

25. melléklet: A prioritási fok minimumának változása
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Prioritási fok (%)

70

η max
(%)
p

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

30
60
90
120
150

100
100
100
100
100

96.77
98.36
98.90
99.17
99.34

90.91
95.24
96.77
97.56
98.04

83.33
90.91
93.75
95.24
96.15

75.00
85.71
90.00
92.31
93.75

66.67
80.00
85.71
88.89
90.91

58.82
74.07
81.08
85.11
87.72

51.72
68.18
76.27
81.08
84.27

45.45
62.50
71.43
76.92
80.65

40.00
57.14
66.67
72.73
76.92

35.29
52.17
62.07
68.57
73.17

31.25
47.62
57.69
64.52
69.44

η max
(%)
p

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

30
60
90
120
150

27.78
43.48
53.57
60.61
65.79

24.79
39.74
49.72
56.87
62.24

22.22
36.36
46.15
53.33
58.82

20.00
33.33
42.86
50.00
55.56

18.07
30.61
39.82
46.88
52.45

16.39
28.17
37.04
43.96
49.50

14.93
25.97
34.48
41.24
46.73

13.64
24.00
32.14
38.71
44.12

12.50
22.22
30.00
36.36
41.67

11.49
20.62
28.04
34.19
39.37

10.60
19.17
26.24
32.17
37.22

9.80
17.86
24.59
30.30
35.21

9.09
16.67
23.08
28.57
33.33

Prioritási fok (maximum)

100

90

80

60

50

40

30

20

10

24

25

150

23

90

0
120

9 10 11
12 13
14 15
16 17
18 19
20 21
Összetétel
22

60

8

30

1 2 3
4 5 6
7

Volumen

26. melléklet: A prioritási fok maximumának változása
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Prioritási fok (%)

70

A „BF” bonus faktor kalkulálását megvalósító hatványfüggvény értelmezése:
BF

BFmax = 100%

BFmin
η min
p

ηhatár
p

η max
p

ηp

; BFmin ) és ( η határ
; BFmax ) pontokra a
A fenti ábra alapján felírhatók a ( η min
p
p
a + b⋅c

η min
p

a + b⋅c

η határ
p

= BFmin , valamint a
hp , továbbá
= BFmax = 100% egyenletek, ahol η határ
= η max
⋅
p
p
100

a „c” paraméter a büntetés mértékétıl függı válaszható konstans (c > 1), az „a” és „b”
paraméterek pedig a kifejezendı konstansok. A változók kifejezése után megkaphatjuk az
a=

BFmax ⋅ c
c

b=

η min
p

− BFmin ⋅ c

η min
p

−c

BFmin − BFmax
c

η min
p

−c

η határ
p

η határ
p

η határ
p

=

=

100 ⋅ c

c

BFmin − 100
c

η min
p

η min
p

−c

η határ
p

− BFmin ⋅ c

η min
p

−c

η határ
p

η határ
p

, valamint a

egyenleteket,

amelyek segítségével bármely választott „c” paraméter (c > 1) esetén a büntetıfüggvény
paraméterei kalkulálhatók.

27. melléklet: A büntetı hatványfüggvény matematikai leírása
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BFmin =

10%

a

-252958 -9.26384 6.861424 9.862496 9.992036

=

57%

b

252914.1 6.771524 0.407143 0.002764 2.88E-05

=
η min
p

21.43%

c

1.00001

1.05

1.1

1.2

1.3

=
η max
p

75%

ηp(%)

BF(%)

BF(%)

BF(%)

BF(%)

BF(%)

21.43
23.21
25.00
26.79
28.57
32.14
33.93
35.71
41.07
42.86
44.64
46.43
48.21
50.00
51.79
53.57
55.36
57.14
71.43
75.00

10.00
14.52
19.03
23.55
28.07
37.11
41.62
46.14
59.69
64.21
68.73
73.25
77.77
82.29
86.81
91.32
95.84
100.00
100.00
100.00

10.00
11.75
13.67
15.75
18.03
23.23
26.19
29.41
40.97
45.54
50.53
55.97
61.91
68.39
75.46
83.17
91.58
100.00
100.00
100.00

10.00
10.58
11.27
12.09
13.06
15.58
17.19
19.11
27.27
31.06
35.55
40.87
47.18
54.66
63.52
74.04
86.50
100.00
100.00
100.00

10.00
10.05
10.13
10.23
10.37
10.83
11.21
11.72
14.80
16.70
19.33
22.98
28.03
35.02
44.70
58.10
76.67
100.00
100.00
100.00

10.00
10.00
10.01
10.02
10.04
10.12
10.20
10.33
11.37
12.19
13.51
15.61
18.97
24.34
32.91
46.60
68.48
100.00
100.00
100.00

45 50
ηp (%)

55

100,00
90,00
80,00
70,00
60,00
BF (%)

η

határ
p

50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
15

20

25

30

35

40

60

65

70

75

28. melléklet: Példa a büntetı hatványfüggvény alkalmazására
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80

Start
h=0
Amíg (h <> x)
h=h+1

Az egyedekhez tartozó fitness értékek összegzése…

Φ SUM = Φ SUM + Φ h
Amíg vége (h <> x)
Amíg (h1 <> h2)
kiválaszt = Φ SUM •RND

A szülık véletlenszerő kiválasztása…
1. SZÜLİ kiválasztása (SZ1)…

h= 0
rulett = 0
Amíg (kiválaszt < rulett)
h=h+1
rulett = rulett + Φ h
Amíg vége (kiválaszt < rulett)
h1 = h
kiválaszt = Φ SUM •RND

2. SZÜLİ kiválasztása (SZ2)…

h= 0
rulett = 0
Amíg (kiválaszt < rulett)
h=h+1
rulett = rulett + Φ h
Amíg vége (kiválaszt < rulett)
h2 = h
Amíg vége (h1 <> h2)
Ha Φ h1 ≥ Φ h2
akkor

SZ1 = E h1

A nagyobb fitness-ő egyed SZ1-be
a kisebb pedig SZ2-be töltendı be…

SZ2 = E h2
ellenben SZ1 = E h2
SZ2 = E h1

Stop

29. melléklet: A rulettkerék szelekció formális algoritmusa a BGA-ban és az FPGA-ban

-151-

Start
Ha RND < p k
RND < p k

akkor
i=0
Amíg (i <> k)
i=i+1
KP[i] = RND( g max ) + 1

A keresztezési pontok véletlenszerő megválasztása és
betöltése a „KP” vektorba…

Amíg vége (i <> k)
Sort (KP)

A „KP” vektor monoton növekvı sorrendbe rendezése…

i=0
Amíg (i <> g max )

Az „MA” maszk vektor elemeinek kinullázása…

i=i+1
MA[i] = 0
Amíg vége (i <> g max )
i=0
Amíg (i <> k)
i=i+1
j = KP[2•i–2]
Amíg (j <> KP[2•i])
j=j+1
MA[j] = 1
Amíg vége (j <> KP[2•i])
Amíg vége (i <> k)

Az „MA” maszk vektor bizonyos elemeinek egybe állítása…

i=0
Amíg (i <> g max )

Gyerekek elıállítása (GY1 és GY2)…

i=i+1
Ha MA[i] = 0
akkor GY1[i] = SZ1[i]
GY2[i] = SZ2[i]
ellenben GY1[i] = SZ2[i]
GY2[i] = SZ1[i]
Amíg vége (i <> g max )
ellenben
i=0
Amíg (i <> g max )

RND ≥ p k
A szülık tovább élnek, keresztezés nem történik…

i=i+1
GY1[i] = SZ1[i]
GY2[i] = SZ2[i]
Amíg vége (i <> g max )

Stop
30. melléklet: A keresztezés formális algoritmusa a BGA-ban
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Start
Ha RND < p k
RND < p k

akkor
i=0
Amíg (i <> g max )
i = i +1
a = RND

Keresztezéshez szükséges véletlen változó generálása…

GY1[i] = a • SZ1[i] + (1– a) • SZ2[i]
Ha GY1[i] > Vmax akkor GY1[i] = Vmax

Gyerekek elıállítása (GY1 és GY2)…

Ha GY1[i] < Vmin akkor GY1[i] = Vmin
GY2[i] = a • SZ2[i] + (1– a) • SZ1[i]
Ha GY2[i] > Vmax akkor GY2[i] = Vmax
Ha GY2[i] < Vmin akkor GY2[i] = Vmin
Amíg vége (i <> g max )
RND ≥ p k

ellenben
i=0
Amíg (i <> g max )

A szülık tovább élnek, keresztezés nem történik…

i=i+1
GY1[i] = SZ1[i]
GY2[i] = SZ2[i]
Amíg vége (i <> g max )

Stop

31. melléklet: A keresztezés formális algoritmusa az FPGA-ban
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Start
i=0
Amíg (i <> g max )
i=i+1
Ha RND < p m
akkor
Ha GY1[i] = 0 akkor GY1[i] = 1
ellenben GY1[i] = 0
ellenben GY1[i] = GY1[i]

RND < p m
1. GYEREK génjének mutációja
RND ≥ p m
1. GYEREK génje nem mutálódik

Ha RND < p m
akkor
Ha GY2[i] = 0 akkor GY2[i] = 1
ellenben GY2[i] = 0
ellenben GY2[i] = GY2[i]

RND < p m
2. GYEREK génjének mutációja
RND ≥ p m
2. GYEREK génje nem mutálódik

Amíg vége (i <> g max )

Stop

32. melléklet: A mutáció formális algoritmusa a BGA-ban
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Start
i=0
Amíg (i <> g max )
i=i+1
Ha RND < p m
RND < p m

akkor
D = RND• ( Vmax − Vmin )

1. GYEREK génjének mutációja

Ha RND < 0.5 akkor GY1[i] = GY1[i] + D
ellenben GY1[i] = GY1[i] – D
Ha GY1[i] > Vmax akkor GY1[i] = Vmax
Ha GY1[i] < Vmin akkor GY1[i] = Vmin
RND ≥ p m
1. GYEREK génje nem mutálódik

ellenben GY1[i] = GY1[i]
Ha RND < p m

RND < p m

akkor
D = RND• ( Vmax − Vmin )

2. GYEREK génjének mutációja

Ha RND < 0.5 akkor GY2[i] = GY2[i] + D
ellenben GY2[i] = GY2[i] – D
Ha GY2[i] > Vmax akkor GY2[i] = Vmax
Ha GY2[i] < Vmin akkor GY2[i] = Vmin
RND ≥ p m
2. GYEREK génje nem mutálódik

ellenben GY2[i] = GY2[i]
Amíg vége (i <> g max )

Stop

33. melléklet: A mutáció formális algoritmusa az FPGA-ban
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Minden egyes SKU tekintetében igaz, hogy
(mod)
(mod)
QDPSKU
= X SKU
⋅ a (mod) , továbbá

s

∑ QDP

SKU =1

(mod)
SKU

= SQDP , és a módosításokból adódó „ a (mod) ”

SQDP

megváltozott aránytényezı felírható a (mod) =

s

∑X

SKU =1

alakban. Ezeknek az összefüggéseknek a

(mod)
SKU

felhasználásával pl. SKU = 1…5 esetén képezhetı az
X (mod)
+ X 3(mod) + X (mod)
+ X 5(mod)
SQDP
2
4
=
− 1 = Y1 ;
(mod)
X1
QDP1(mod)
X 1(mod) + X 3(mod) + X (mod)
+ X 5(mod)
SQDP
4
=
− 1 = Y2 ;
(mod)
X2
QDP2(mod)
X 1(mod) + X (mod)
+ X (mod)
+ X 5(mod)
SQDP
2
4
=
− 1 = Y3 ;
(mod)
X3
QDP3(mod)
X 1(mod) + X (mod)
+ X 3(mod) + X 5(mod)
SQDP
2
=
− 1 = Y4 ;
(mod)
X4
QDP4(mod)
X 1(mod) + X (mod)
+ X 3(mod) + X (mod)
SQDP
2
4
=
− 1 = Y5 ;
(mod)
X5
QDP5(mod)
egyenletrendszer, amelybıl levezethetı, hogy

(1 + Y1 ) ⋅ X 1(mod) = (1 + Y2 ) ⋅ X (mod)
= (1 + Y3 ) ⋅ X 3(mod) = (1 + Y4 ) ⋅ X (mod)
= (1 + Y5 ) ⋅ X 5(mod) .
2
4
Ahol

X

(mod)
SKU

5
{YSKU }SKU
⇒ MAX! ,
=1

(mod)
(mod)
ott legyen X SKU
≡ 100 , mivel bármely X SKU

= 0...100 feltételnek teljesülni kell, így bármely másik X

egyenlıségbıl egyértelmően meghatározható, vagyis az „ X

(mod)

(mod)
SKU

érték az elıbbi

” vektor elemei számíthatók.

34. melléklet: Az „X(mod)” vektor elemeinek meghatározása a DISP esetén
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esetén az

35. melléklet: Az iterációs eredmények megjelenítése a BGA-ban EOQP esetén
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36. melléklet: Az iterációs eredmények megjelenítése az FPGA-ban DISP esetén
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EA+LK
EA
ALAP

581
561
541
521
501
481
461
441
421
401
381
341
321
301
281
261

Iterációs lépés

361

241
221
201
181
161
141
121
101
81
61
41
21
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

1

ALAP : genetikus algoritmus „extrák” alkalmazása nélkül
EA : genetikus algoritmus elit állomány alkalmazásával
EA+LK : genetikus algoritmus elit állomány és lokális keresés alkalmazásával

37. melléklet: A konvergencia folyamata EOQP esetén FPGA alkalmazásával, különbözı „extrák”
alkalmazása mellett
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EA+LK
EA
ALAP

581
561
541
521
501
481
461
441
421
401
381
341
321
301
281
261

Iterációs lépés

361

241
221
201
181
161
141
121
101
81
61
41
21
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

1

ALAP : genetikus algoritmus „extrák” alkalmazása nélkül
EA : genetikus algoritmus elit állomány alkalmazásával
EA+LK : genetikus algoritmus elit állomány és lokális keresés alkalmazásával

38. melléklet: A konvergencia folyamata EOQP esetén BGA alkalmazásával, különbözı „extrák”
alkalmazása mellett
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EA+LS
EA
ALAP

97
93
89
85
81
77
73
69
65

57
53
49
45
41

Iterációs lépés

61

37
33
29
25
21
17
13
9
5
3855000

3860000

3865000

3870000

3875000

3880000

3885000

3890000

3895000

3900000

1

ALAP : genetikus algoritmus „extrák” alkalmazása nélkül
EA : genetikus algoritmus elit állomány alkalmazásával
EA+LK : genetikus algoritmus elit állomány és lokális keresés alkalmazásával

39. melléklet: A konvergencia folyamata DISP esetén BGA alkalmazásával, különbözı „extrák” alkalmazása
mellett
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EA+LS
EA
ALAP

97
93
89
85
81
77
73
69
65

57
53
49
45
41

Iterációs lépés

61

37
33
29
25
21
17
13
9
5
3860000

3865000

3870000

3875000

3880000

3885000

3890000

3895000

3900000

1

ALAP : genetikus algoritmus „extrák” alkalmazása nélkül
EA : genetikus algoritmus elit állomány alkalmazásával
EA+LK : genetikus algoritmus elit állomány és lokális keresés alkalmazásával

40. melléklet: A konvergencia folyamata DISP esetén FPGA alkalmazásával, különbözı „extrák”
alkalmazása mellett
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