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Henryk Franciszek TYLICKI 

OPTYMALIZACJA INFRASTRUKTURY MAGAZYNOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA 

 

W artykule omówiono procedurę, która umożliwia wybór elementów infrastruktury magazynowej. Algorytm wyznaczenia 

procedury przedstawiono na przykładzie wyboru regałów magazynowych, będących elementem infrastruktury magazynowej 

przedsiębiorstwa. 

 

WPROWADZENIE 

Jakość procesu magazynowego zależy od racjonalnego użyt-
kowania elementów infrastruktury magazynu w przedsiębiorstwie. 
Stąd jednym z problemów jest opracowanie procedury, która umoż-
liwia optymalne wyznaczenie elementów infrastruktury magazynu. 
Sposób ich wyznaczania za pomocą wielokryterialnej metody opty-
malizacji, problemy z tym związane oraz propozycje ich rozwiązania 
przedstawiono w niniejszym opracowaniu.  

1. CHARAKTERYSTYKA ZAGADNIENIA  

W przypadku optymalizacji wielokryterialnej należy sformuło-
wać zadanie optymalizacyjne z N wskaźnikami jakości w postaci 
funkcji kryterium F. Funkcja ta przyporządkowuje każdemu rozwią-

zaniu dopuszczalnemu  xX jego liczbową ocenę w postaci wekto-
ra [1,9]: 

 
N

Nn RxFxFxFxF  ))(),...,(),...,(()( 1  (1) 

 

gdzie: n  {1,..., i,..., N} - zbiór numerów wskaźników jakości, 
   Fn (x) - wartość n - tej funkcji kryterium dla  rozwiązania  

              xX). 
W przypadku optymalizacji wielokryterialnej zbiór rozwiązań 

dopuszczalnych X stanowi: 
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gdzie: X – zbiór obiektów. 

W przypadku możliwości określenia wskaźnika jakości F: 

 

gdzie:  fj - kryterium wyboru obiektów xi  X, 
rozwiązanie zadania optymalizacji wielokryterialnej realizuje się 
według następującego algorytmu [1,9]: 
1. Normalizacja przestrzeni kryterialnej - przestrzeń D*. 
2. Określenie współrzędnych punktu idealnego - d**: 

3. Obliczenie wartości normy z parametrem p = 2, ri (D*). Norma 

jest miarą odległości wyników d*  D* od punktu idealnego d**: 
4. Określenie wyniku optymalnego x1o: 
 

i
oo rdx min  (4) 

 

Oznacza to, że jeśli np. xo = x2 to oznacza to, że obiekt x2 jest 
najlepszy według wskaźnika jakości F. 

2. OPTYMALIZACJA ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY 
MAGAZYNOWEGEJ 

Magazyn jest jednostką organizacyjną przedsiębiorstwa, która 
zajmuje się magazynowaniem materiałów lub wyrobów czasowo 
wyłączonych z użycia zabezpieczanych przed naturalnymi i przy-
padkowymi stratami ilościowymi. Odpowiada za to infrastruktura 
magazynu, która umożliwia gromadzenie,  przechowywanie i ruch 
zapasów materiałów (surowce, półprodukty, produkty) oraz ich 
obsługiwanie w różnych etapach łańcucha dostaw. Infrastrukturę 
magazynową stanowi zbiór środków wyposażenia materialnego i 
wspomagania informatycznego, które jest niezbędny do prawidło-
wego funkcjonowania magazynu. Jako elementy tego zbioru można 
wyróżnić [2,5,6,7,11]:  
a) budowle magazynowe; 
b) techniczne wyposażenie magazynu i środki transportowe;  
c) urządzenia do składowania; 
d) urządzenia pomocnicze, wagowe i składowania; 
e) system informatyczny obsługi magazynu.  

Procedury uzyskiwania optymalnego zbioru Elementów  Infra-
struktury Magazynowej (EIMo), ze względu na konieczność wspo-
magania komputerowego tego procesu, poddaje się  algorytmizacji. 
W tym celu przedstawia się ogólny schemat algorytmizacji procedur 
oraz charakteryzuje się jego etapy. Podczas wyznaczania EIMo 
występują pewne czynności w odpowiedniej kolejności. Są to mię-
dzy innymi [3,6,7]:  
a) wyznaczenie optymalnego regału; 
b) wyznaczenie optymalnej technologii kompletacji ładunków; 
c) wyznaczenie optymalnego układu transportowego; 
d) wyznaczenie optymalnej technologii automatyzacji procesu 

magazynowego. 
Z tego względu, jak przedstawiono powyżej, algorytmizacja 

wyznaczania EIMo dla każdego, przedstawionego powyżej obszaru 
działania, zawiera następujące etapy: 

1. Wyznaczenie zbioru rozwiązań dopuszczalnych xX. 
2. Określenie funkcji kryterialnej dla każdego obszaru działania F. 
3. Wyznaczenie rozwiązań lokalnych zadań optymalizacji według 
metody „punktu idealnego” dla każdego obszaru działania. 
Ad 1. Algorytm przedstawiony w tym etapie jest związany 
z określeniem rozwiązań dopuszczalnych dla: 
a) regałów magazynowych X1 ; 
b) technologii kompletacji ładunków X2; 
c) układu transportowego X3; 
d) technologii automatyzacji procesu magazynowego X4 

},...,,...,,{ 21 kj ffffF   (3) 
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Ad 2. Algorytm przedstawiony w tym etapie jest związany 
z określeniem elementów funkcji kryterialnej dla: 
a) regałów magazynowych F1 ; 
b) technologii kompletacji ładunków F2; 
c) układu transportowego F3; 
d) technologii automatyzacji procesu magazynowego F4 
Elementy funkcji kryterialnej mogą mieć charakter zarówno jako-
ściowy (korzysta się wówczas z rachunku zbiorów rozmytych) jak i 
ilościowy. Powinny jednak posiadać określoną relację dominowania 

( = MAX lub MIN) dla odpowiednich elementów funkcji kryterial-
nej.  
Ad 3. Algorytm przedstawiony w tym etapie jest związany 
z sformułowaniem i rozwiązaniem zadań optymalizacyjnych dla: 

a) regałów magazynowych: < X1, F1,  1 >; 

b) technologii kompletacji ładunków < X2, F2,  2 >; 

c) układu transportowego < X3, F3,  3 >; 
d) technologii automatyzacji procesu magazynowego                   

< X4, F4,  4 >. 
Rozwiązanie zadań optymalizacyjnych, w przedstawionych ob-

szarach działania, proponuje się realizować według algorytmu: 
1. Normalizacja przestrzeni kryterialnej - przestrzeń D*. 
2. Określenie współrzędnych punktu idealnego - d**. 

3. Obliczenie wartości normy z parametrem p = 2,  ri (D*). 
4. Określenie wyniku optymalnego xo w zadaniu optymalizacji, np. 
działania wyboru układu transportowego - x3o. 

W wyniku realizacji powyższego algorytmu można otrzymać 
rozwiązania optymalne z określonymi odpowiednio wartościami wag 
wj zależnymi od odległości ri (D*). Wówczas optymalne rozwiązania 
dla poszczególnych obszarów działania, w zależności od przyjętej 
opcji, przyjmują postać [9,11]: 
a) dla  jednego rozwiązania:  

– optymalny regał magazynowy x1o, 
– optymalna technologia kompletacji ładunków x2o, 
– optymalny układ transportowy x3o,  
– optymalna  technologia automatyzacji procesu magazynowe 
   go x4o; 

b) dla rozwiązań optymalnych z odpowiednio przypisanymi 
funkcjami wagi Xw:  
– optymalne regały magazynowe {w1x1,1o, w2x1,2o , …, wkx1,ko }, 
– optymalne technologie kompletacji ładunków {w1x2,1o, w2x2,2o 

,…, wnx1,no }, 
– optymalne układy transportowe  

{w1x3,1o, w2x3,2o , …, wmx3,mo },  
– optymalne technologia automatyzacji procesu 

magazynowego  {w1x4,1o, w2x4,2o, …, wmx4,mo}. 

3. WYBÓR ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY 
MAGAZYNOWEJ 

Na podstawie wyróżnionych obszarów infrastruktury magazynu 
(regałów magazynowych, technologii kompletacji ładunków, układu 
transportowego, technologii automatyzacji procesu magazynowego)  
na przykładzie regałów magazynowych przedstawiono ogólny 
schemat algorytmizacji i scharakteryzowano szczegółowo poszcze-
gólne jego etapy:  
a) wyznaczenie zbioru rozwiązań dopuszczalnych X; 

b) określenie funkcji kryterialnej F wraz relacją dominowania  ; 
c) wyznaczenie optymalnego rozwiązania xo. 
1. Etap 1. 

Przykładowo zbiór X może zawierać następujące elementy 
[2,3,4]: 
a) x1 – regały półkowe; 
b) x2 – regały paletowe; 

c) x3 – regały przepływowe; 
d) x4 – regały wjezdne ramowe; 
e) x5 – regały okrężne  
f) x6 – regały automatyczne Lean Lift;  
g) x7 – regały tunelowe. 
2. Etap 2. 

Dla uproszczenia rozważań przyjęto, że elementy zbioru F po-
siadają miary ilościowe z przedziału (0, 1). Poniżej, na podstawie 
analizy literatury [3,4,5] oraz badań własnych [10,11] przedstawiono 
przykładowo zbiór F wraz relacją dominowania zadania optymaliza-

cyjnego  = < MIN lub MAX >:  
a) f1 - kryterium możliwości składowania różnego asortymentu 

ładunku, relacja dominowania  1 = < MAX >; 

b) f2 - kryterium kosztu regału, relacja dominowania 2 = < MIN>; 
c) f3 - kryterium możliwości stosowania zasady FIFO, relacja 

dominowania 3=<MAX>; 
d) f4 - kryterium podatności na automatyzację procesu 

magazynowego, relacja dominowania  6 = < MAX >; 
e) f5 - kryterium możliwości użycia komunikacji głosowej lub 

komunikacji RFID, relacja dominowania  7 = < MAX >; 
Alternatywą dla tego podejścia jest formułowanie i obliczanie 
wartości elementów funkcji kryterialnej F. 
3. Etap 3. 

Algorytm przedstawiony w tym etapie jest związany 
z sformułowaniem i rozwiązaniem zadania  optymalizacyjnego dla 

regałów magazynowych  < X1, F1,  1 >. Rozwiązanie zadania 
optymalizacyjnego proponuje się, zgodnie z przedstawiona powyżej 
procedurą,  realizować według algorytmu: 
1. Normalizacja przestrzeni kryterialnej - przestrzeń D*. 
2. Określenie współrzędnych punktu idealnego - d**. 

3. Obliczenie wartości normy z parametrem p = 2,  ri (D*). 
4. Określenie wyniku optymalnego xo w zadaniu optymalizacji, 

tzn. wyboru optymalnego regału - xo. 
W wyniku realizacji powyższego algorytmu można otrzymać 

rozwiązania optymalne z określonymi odpowiednio wartościami wag 
wj zależnymi od odległości ri (D*). Wówczas optymalne rozwiązania 
dla poszczególnych obszarów działania, w zależności od przyjętej 
opcji, przyjmują postać: 
a) dla  jednego rozwiązania - optymalny regał xo; 
b) dla rozwiązań optymalnych z odpowiednio przypisanymi 

funkcjami wagi Xw - optymalne regały {w1x1o, w2x2o , …, wkxko }. 

4. PRZYKŁAD REALIZACJI PROCEDURY WYBORU 
INFRASTRUKTURY MAGAZYNOWEJ 

W przykładzie przedstawiono implementację procedury opty-
malizacji zbioru elementów  infrastruktury magazynowej. Zakres 
implementacji został sformułowany na podstawie opracowanego 
powyżej algorytmu i zawiera dla regałów magazynowych [8,11]: 
a) określenie wartości funkcji kryterialnej F(X) i określenie relacji 

dominowania ; 
b) rozwiązanie zadania optymalizacji wielokryterialnej; 
c) wizualizacja rozwiązania. 

Opierając się na powyższych ustaleniach przedstawiono poni-

żej wartości kryteriów fj  F wartości kryteriów dla regałów magazy-

nowych xj  X oraz relacje dominowania   [3,4,5,10,11]. 
1. Dla f1: f1(x1)=0,9; f1(x2)=0,8; f1(x3)=0,8; f1(x4)=0,5; f1(x5)=0,4; 
f1(x6)=0,4; f1(x7)=0,4. 
3. Dla f2: f2(x1)=0,2; f2(x2)=0,3; f2(x3)=0,8; f2(x4)=0,4; f2(x5)=0,9; 
f2(x6)=1,0; f2(x7)=0,9. 
4. Dla f3: f3(x1)=1; f3(x2)=1; f3(x3)=0; f3(x4)=1; f3(x5)=0; f3(x6)=1; 
f3(x7)=1. 
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5. Dla f4: f4(x1)=0,3; f4(x2)=0,3; f4(x3)=0,4; f4(x4)=0,4; f4(x5)=0,2; 
f4(x6)=0,1; f4(x7)=0,1. 
7. Dla f5: f5(x1)=0,8; f5(x2)=0,6; f5(x3)=0,5; f5(x4)=0,4; f5(x5)=0,2; 
f5(x6)=0,2; f5(x7)=0,2. 
8. Dla f6: f6(x1)=0,1; f6(x2)=0,5; f6(x3)=0,6; f6(x4)=0,6; f6(x5)=0,8; 
f6(x6)=0,9; f6(x7)=0,9. 
9. Dla f7: f7(x1)=0,1; f7(x2)=0,4; f7(x3)=0,6; f7(x4)=0,6; f7(x5)=0,8; 
f7(x6)=0,9; f7(x8)=0,9. 

Relacja dominowania  = {  1 = < MAX >,   2 = < MAX >,    

 3 = < MAX >,  4 = < MAX >,  5 = < MAX > }. 
W celu rozwiązania zadania optymalizacji wielokryterialnej 

opracowany został program komputerowy „Zadanie Optymalizacji 
Wielokryterialnej” w pakiecie Excel [8,11]. Zawiera on: 
a) obliczenia i raportowanie – tabela 1 (dla kryteriów f1 – f5) oraz 

tabela 2 (dla kombinacji  kryteriów f1 – f5), przy czym czcionką 
pogrubioną zaznaczono optymalne rozwiązanie; 

b) wizualizacja rozwiązania zadania optymalizacyjnego. 
 
Tab. 1.  Wartości odległości ri i wartości wagi  wi dla kryteriów f1 – f5 

xi ri wi 

x1 1,490 0,130 

x2 1,004 0,142 

x3 1,129 0,139 

x4 0,883 0,145 

x5 1,159 0,138 

x6 0,556 0,153 

x7 0,564 0,152 

 
Tab. 2.  Wartości odległości ri i wartości wagi  wi dla kryteriów f1, f2 

xi f1 f2 ri wi 

x1 0,9 0,2 0,800 0,135 

x2 0,8 0,3 0,709 0,139 

x3 0,8 0,8 0,389 0,151 

x4 0,5 0,4 0,747 0,138 

x5 0,4 0,9 0,564 0,144 

x6 0,4 1 0,556 0,145 

x7 0,4 0,9 0,564 0,144 

 
Tab. 3.  Wartości odległości ri i wartości wagi  wi dla kryteriów f1, f3 

xi f1 f3 ri wi 

x1 0,9 1 0,001 0,166 

x2 0,8 1 0,111 0,161 

x3 0,8 0 1,054 0,121 

x4 0,5 1 0,444 0,147 

x5 0,4 0 1,144 0,117 

x6 0,4 1 0,556 0,142 

x7 0,4 1 0,556 0,142 

 
Tab. 4.  Wartości odległości ri i wartości wagi  wi dla kryteriów f1, f4 

xi f1 f4 ri wi 

x1 0,9 0,1 0,889 0130 

x2 0,8 0,5 0,458 0,148 

x3 0,8 0,6 0,471 0,147 

x4 0,5 0,6 0,556 0,143 

x5 0,4 0,8 0,567 0,144 

x6 0,4 0,9 0,556 0,143 

x7 0,4 0,9 0,556 0,143 

 
Tab. 5.  Wartości odległości ri i wartości wagi  wi dla kryteriów f1, f5 

xi f1 f5 ri wi 

x1 0,9 0,1 0,889 0,131 

x2 0,8 0,4 0,567 0,144 

x3 0,8 0,6 0,471 0,147 

x4 0,5 0,6 0,556 0,144 

x5 0,4 0,8 0,567 0,143 

x6 0,4 0,9 0,556 0,144 

x7 0,4 0,9 0,556 0,144 

 

 

Tab. 6.  Wartości odległości ri i wartości wagi  wi dla kryteriów f2, f3 

xi f2 f3 ri wi 

x1 0,2 1 0,800 0,135 

x2 0,3 1 0,700 0,139 

x3 0,8 0 1,020 0,126 

x4 0,4 1 0,600 0,142 

x5 0,9 0 1,005 0,127 

x6 1 1 0,000 0,166 

x7 0,9 1 0,100 0,162 

 

Tab. 7.  Wartości odległości ri i wartości wagi  wi dla kryteriów f2, f4 

xi f2 f4 ri wi 

x1 0,2 0,1 1,196 0,107 

x2 0,3 0,5 0,829 0,125 

x3 0,8 0,6 0,389 0,147 

x4 0,4 0,6 0,686 0,132 

x5 0,9 0,8 0,149 0,159 

x6 1 0,9 0,001 0,166 

x7 0,9 0,9 0,100 0,161 

 

Tab. 8.  Wartości odległości ri i wartości wagi  wi dla kryteriów f2, f5 

xi f2 f5 ri wi 

x1 0,2 0,1 0,196 0,108 

x2 0,3 0,4 0,894 0,123 

x3 0,8 0,6 0,389 0,147 

x4 0,4 0,6 0,686 0,133 

x5 0,9 0,8 0,149 0,159 

x6 1 0,9 0,001 0,166 

x7 0,9 0,9 0,100 0,161 

 
Tab. 9.  Wartości odległości ri i wartości wagi  wi dla kryteriów f3, f4 

xi f3 f4 ri wi 

x1 1 0,1 0,889 0,126 

x2 1 0,5 0,444 0,146 

x3 0 0,6 1,054 0,119 

x4 1 0,6 0,333 0,151 

x5 0 0,8 1,006 0,121 

x6 1 0,9 0,001 0,166 

x7 1 0,9 0,001 0,166 

 

Tab. 10.  Wartości odległości ri i wartości wagi  wi dla kryteriów f3, f5 

xi f3 f5 ri wi 

x1 1 0,1 0,889 0,128 

x2 1 0,4 0,556 0,142 

x3 0 0,6 1,054 0,120 

x4 1 0,6 0,333 0,152 

x5 0 0,8 1,006 0,122 

x6 1 0,9 0,001 0,166 

x7 1 0,9 0,001 0,166 

 
Tab. 11.  Wartości odległości ri i wartości wagi  wi dla kryteriów f4, f5 

xi f4 f5 ri wi 

x1 0,1 0,1 1,257 0,098 

x2 0,5 0,4 0,711 0,128 

x3 0,6 0,6 0,471 0,141 

x4 0,6 0,6 0,471 0,141 

x5 0,8 0,8 0,157 0,158 

x6 0,9 0,9 0,005 0,166 

x7 0,9 0,9 0,005 0,166 

PODSUMOWANIE 

Przedstawiona metodyka wykorzystania procedur optymalizacji 
wielokryterialnej przedstawia sposób doboru, na przykładzie rega-
łów magazynowych, najlepszych (według odpowiednich kryteriów) 
elementów infrastruktury magazynowej. Stwarza także pewne moż-
liwości zastosowania procedur metodyki w sytuacji, gdy elementy 
funkcji kryterialnej mają charakter ilościowy jak i jakościowy (w tym 
przypadku można wykorzystać rachunek zbiorów rozmytych lub 
przyjąć na podstawie opinii ekspertów wartości funkcji z przedziału 
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(0, 1)) z określoną jednak jednoznacznie relacją dominowania . 
Alternatywą dla tego podejścia jest możliwość formułowania i obli-
czania wartości elementów funkcji kryterialnej F wraz z relacją 

dominowania  . 
Wstępna analiza przedstawionej aplikacji metodyki rozwiązania 

zadania optymalizacyjnego wyboru elementów infrastruktury maga-
zynowej wykazała pewne braki, są to: 
a) brak wprowadzenia wag kryteriów eliminuje możliwość okre-

ślenia ważności kryteriów oceny procesu magazynowego; 
b) brak narzędzia umożliwiającego redukcję liczby kryteriów po-

przez zakwalifikowanie części z nich jako ograniczeń 
i wyznaczenie na ich podstawie zbioru rozwiązań dopuszczal-

nych xX. 
Poszukiwanie nowych rozwiązań w tym zakresie, np. formuło-

wanie i obliczanie wartości elementów funkcji kryterialnej F, oraz 
usunięcie powyższych braków stanowi przedmiot dalszych prac 
autora. 
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Warehouse process optimization  

The article focuses on procedures used for selection of 

warehouse infrastructure. The algorithm used to set relevant 

procedures has been depicted based on an example of the 

selection process for warehouse racks, which are an element 

of storage infrastructure in an. 
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