
I 

Logistyka 
 

 

   

12/2017 AUTOBUSY 1573 
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SYSTEMY LOGISTYCZNE - 

WYKORZYSTANIE ROZSZERZONEJ RZECZYWISTOŚCI 

 

W artykule przedstawiony został zarys rozszerzonej rzeczywistości, która jest technologią informatyczną należącą do jed-

nych z najbardziej efektywnych sposobów podnoszenia, jakości i sprawności zarządzania systemami wykorzystywanymi 

 w logistyce. Umożliwiają sprawniejsze wyszukiwanie oraz zarządzanie materiałami oraz szybkiemu zebraniu informacji poprzez 

użycie  nowoczesnej technologii. 

 

WSTĘP 

Rozszerzona Rzeczywistość (Augmented Reality-AR) należy do 
obszaru informatyki, który łączy w sobie świat rzeczywisty dodając do 
niego elementy świata wirtualnego, zapewnia interaktywność w cza-
sie rzeczywistym oraz umożliwia użytkownikowi swobodę ruchów. 
Ponadto wzbogaca otaczające środowisko przydatnymi informa-
cjami, dzięki którym w krótszym czasie możemy wykonać daną czyn-
ność. 

Nazwa „Rozszerzona rzeczywistość” została wprowadzona 
przez naukowców Boeinga, którzy to skonstruowali eksperymentalny 
system ułatwiający odnalezienie się w skomplikowanej instalacji elek-
trycznej urządzeń oraz maszyn. 

  System AR z powodzeniem może być też użyty do wykorzysta-
nia w łańcuchu dostaw. Na rysunku 1 przedstawione są przykładowe 
informacje, jakie mogą być wyświetlane na inteligentnych okula-
rach   w celu szybszego zlokalizowania poszukiwanej pozycji na ma-
gazynie. 

 

 
Rys. 1. Wykorzystanie inteligentnych okularów w celu sprawniej-
szego i szybszego odnalezienia towaru[6] 
 

W ostatnim czasie wykorzystanie systemów AR w logistyce 
znacznie wzrosło.  Firma  DHL wprowadziła pilotowany w Europie  
i Stanach Zjednoczonych eksperymentalny projekt wyposażając pra-
cowników magazynowych z AR inteligentne okulary, które kierują ich 

poprzez magazyn w celu kompletacji zamówień. Korzyści, jakie nie-
sie za sobą takie rozwiązanie obejmują: 
– Wyższą wydajność; 
– Zmniejszają potencjalną liczba błędów; 
– Spada liczba godzin potrzebnego szkolenia; 
– Optymalizują wykorzystanie siły roboczej.  

Podstawowym wyzwaniem technicznym AR są: 
– Wydajność oraz żywotność baterii; 
– Wielkość i ciężar (praktyczność);  
– Zasięg bezawaryjnego działania. 

Większość analityków zgadza się, że bariery techniczne zostaną 
rozwiązane w przeciągu najbliższych kilku lat.  

1. WPROWADZENIE DO RZECZYWISTOŚCI  
ROZSZERZONEJ 

Wyobraźmy sobie, że jesteśmy na zakupach i chcemy wiedzieć 
więcej na temat towaru, który zamierzamy kupić. Spoglądając na pro-
dukt w naszych inteligentnych okularach (rysunek 2) od razu pojawią 
się dodatkowe informacje na jego temat - oceny użytkowników, za-
kres cen, dostępność itp.  

 

 
Rys. 2. Wyświetlanie dodatkowych informacji danych towarów przy 
pomocy inteligentnych okularów [6] 

 
Wszystkie te informacje wpłyną na podjęcie decyzji o zakupie. 

To jest właśnie zarys Augmented Reality (AR) - gdzie każdy widoczny 
obiekt, może zostać wzbogacony o dodatkowe cenne dane. Informa-
cje takie mogą być dowolnym rodzajem wirtualnego obiektu lub za-
wartości, w tym: tekst, grafika, wideo, dźwięk, dane GPS. AR jest 
czymś więcej niż prostą wyświetlaną technologią. Jest to również 
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nowy rodzaj czasu rzeczywistego, naturalny interfejs użytkownika do 
interakcji obiektów z ludźmi i urządzeń cyfrowych. 

AR jest możliwe dzięki wykonaniu czterech podstawowych za-
dań i połączeniu wyników w użyteczny sposób. Rozróżniamy cztery 
podstawowe składowe systemu AR, które zostały pokazane na ry-
sunku 3: 
1. Ujęcie obiektu (Scene Capture): Rzeczywistość, która powinna 

zostać rozszerzona jest przechwytywana przy pomocy urządze-
nia wideo takiego, jak aparat fotograficzny, smartfon lub innego 
podobnego. 

2. Identyfikacja obiektu (Scene Identyfikation): Uchwycona rzeczy-
wistość musi zostać zeskanowana w celu określenia dokładnej 
pozycji, w której wirtualna treść powinna być osadzona. Ta pozy-
cja może być identyfikowana poprzez znaczniki (wizualne) bądź 
poprzez śledzenie przy wykorzystaniu technologii, takich jak 
GPS, czujniki, podczerwień lub laser. 

3. Przetworzenie obiektu (Scene Processing): Gdy obraz zostaje 
rozpoznany i zidentyfikowany wysyłane jest żądanie w celu na-
dania odpowiedzi do Internetu bądź innej przygotowanej bazy da-
nych. 

4. Wizualizacja obiektu (Scene Visualization): Na końcu system 
AR renderuje mieszany obraz przestrzeni rzeczywistej i wirtual-
nej. 

 

 
Rys. 3. Podstawowa funkcjonalność Rzeczywistości Rozszerzonej[4] 

 
Często Rzeczywistość Rozszerzona (Augmented Reality, AR) 

jest mylona z rzeczywistością wirtualną (Virtual Reality, VR). VR to 
komputerowo generowane trójwymiarowe środowisko wyświetlane 
na ekranie komputera lub za pośrednictwem specjalnych wyświetla-
czy stereoskopowych. AR łączy w sobie zarówno środowisko wirtu-
alne jak i rzeczywiste. Jego użytkownicy wciąż potrafią wyczuć praw-
dziwy świat wokół siebie, co nie jest możliwe, gdy ludzie są zanurzeni 
w VR. 

2. PRZEGLĄD PODSTAWOWYCH URZĄDZEŃ AR 

Zarówno rozwój, jak i wdrożenie rozwiązań AR oparte są na roz-
woju z odpowiednimi i solidnymi platformami sprzętowymi. I to  
z postępu technologicznego sprzętu wynika rozwój w dziedzinie kom-
puterowych procesorów, wyświetlaczy, czujników, mobilnego Inter-
netu, żywotność baterii itp. 

Sprzęt na platformę AR możemy podzielić na: 
– Urządzenia przenośne; 
– Stacjonarne systemy AR; 
– Systemy zwiększania świadomości przestrzennej (Spatial                        

Augmented Reality, SAR); 
– Wyświetlacze na głowicach (Head Mounted Display, HMD); 
– Inteligentne okulary (Smart Glasses); 

– Inteligentne soczewki. 

2.1. Urządzenia przenośne 

Obecnie mamy do czynienia z ogromną ilością dostępnych urzą-
dzeń przenośnych, takich jak smartfony czy tablety, co przyspiesza 
przyjęcie się systemów AR. Urządzenia te pojawiają się z coraz lep-
szymi funkcjonalnościami. Przykładem mogą być wyświetlacze o 
wyższej rozdzielczości, bardziej wydajne procesory i wbudowane wy-
sokiej jakości aparaty fotograficzne. Ponadto możemy odnaleźć w 
urządzeniu coraz większą liczbą czujników: akcelerometr, GPS i 
kompas. Dzięki temu można je szybko zaadoptować do platformy 
AR. Chociaż urządzenia przenośne są najprostszym sposobem, aby 
konsumenci mieli dostęp do aplikacji AR, choć większość z nich nie 
jest niestety tego świadoma.  

 

 
Rys. 4. Wykorzystanie smartfona, jako narzędzie systemu AR[4] 

2.2. Stacjonarne systemy AR 

Stacjonarne systemy AR są odpowiednie, gdy wymagany jest 
większy wyświetlacz lub wyższa rozdzielczość w stałym miejscu.  
W przeciwieństwie do przenośnych urządzeń AR, mogą być wyposa-
żone w bardziej zaawansowane systemy wizyjne zapewniając do-
kładniejsze rozpoznawanie ludzi i obiektów. 

 

 
Rys. 5. Stacjonarny system AR w sklepie odzieżowym [4] 

2.3. Wyświetlacze HMD 

Wyświetlacze na głowę (HMD) to kolejna pozycja reprezentu-
jąca sprzęt AR, która umożliwia obsługę stereoskopowych obrazów 
3D. W skład zestawu wchodzi hełm z zestawem słuchawkowym, 
który jest połączony z wyświetlaczem bądź wyświetlaczami. System 
HMD wyświetla obrazy zarówno fizycznych jak i wirtualnych  obiek-
tów w obrębie użytkownika. Innymi słowy, użytkownik nie widzi bez-
pośrednio rzeczywistości, ale widzi (powiększony) obraz wideo. Ten 
typ projekcji pozwala na całkowite odseparowanie użytkownika od 
otaczającej go rzeczywistości. 
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Rys. 6. Przykładowe urządzenie HMD firmy Canon[4] 

2.4. Inteligentne okulary 

Urządzenie AR w kształcie okularów, które wyposażone zostały 
w ekrany, kamery i mikrofony. W okularach tych widzimy świat rze-
czywisty wzbogacony o przydatne informacje, które pojawiają się na 
powierzchni soczewek okularów. Zastosowana jest w nich technolo-
gia „płynnych soczewek” dzięki której okulary ostrzą obraz na obiek-
cie widzianym przez noszącego. Oprócz tego okulary posiadają też 
wbudowaną kamerę która widzi dokładnie to samo, co użytkow-
nik.Okulary mogą się połaczyć z internetem (bądź inną bazą danych) 
poprzez połączenie Wi-Fi lub Bluetooth.  

 
Rys.7. Inteligentne okulary firmy Vuzix[4] 

2.5. Inteligentne soczewki 

Oprócz inteligentnych okularów w trakcie badań znajdują się in-
teligentne soczewki, które mogą wyświetlać informacje wprost na po-
wierzni oka. 

 

 

 
Rys.8. Inteligentna soczewka kontaktowa wraz z obwodem elektro-
nicznym[4] 

 
Ideą jest przekształcenie konwencjonalnych soczewek w funk-

cjonalny system AR. 

W małej soczewce kontaktowej ma się znaleźć się wyświetlacz, 
kamerka, kilka czujników oraz antena. Będzie ją mozna sparować ze  
smartfonem bądź innym urządzeniem do odbioru i przetwarzania da-
nych. Przewagą inteligentnych soczewek ma być lepsza jakość ob-
razu i większe kąty widzenia niż w inteligentnych okalarach. Ma to 
pozytywnie wpłynąć na odbiór wspomaganej rzeczywistości. 

3. RZECZYWISTOŚĆ ROZSZERZONA W LOGISTYCE  

Chociaż AR jest w stosunkowo wczesnym stadium rozwoju  
w logistyce, może przynieść znaczne korzyści. Na przykład może za-
pewnić szybki dostęp dostawcom usług logistycznych do odczytu in-
formacji w dowolnym miejscu i czasie. To jest niezbędnych dla przy-
szłego i dokładnego planowania i obsługi takich zadań jak optymali-
zacja dostaw i optymalizacja obciążenia. Jest to kluczowe zadanie 
dla zapewnienia obsługi klientom wyższego poziomu. 

3.1. Operacje magazynowania 

AR ma potencjał znacznego obniżenia kosztów poprzez po-
prawę procesu zbierania informacji. Może również pomóc w szkole-
niu nowych i tymczasowych pracowników magazynowych poprzez 
skrócenie czasu szkolenia oraz poprawę planowania magazynów. 

Pick-by-Vision: Optymalizacja zbierania informacji 

Najbardziej namacalnymi rozwiązaniami AR systemach logi-
stycznych w są zoptymalizowane procesy zbierania informacji. Więk-
szość magazynów w krajach rozwiniętych nadal stosują podejście se-
lektywnie. Ale podejście to oparte na papierze jest bardzo powolne i 
większą podatność na błędy. Co więcej, praca zbierającego często 
podejmowana jest poprzez pracowników czasowych. Osoby takie 
zwykle wymagają kosztownych szkoleń, aby zapewnić sprawne ich 
zebranie bez popełnienia błędów.  

W obecnej chwili systemy Knapp, SAP i Ubimax są w końcowej 
fazie testowej do obsługi AR. Składają się z HMD, kamery, noszo-
nego komputera oraz akumulatorów, które dostarczają energii, na co 
najmniej jedną zmianę pracy. Oferuje to rozpoznawanie obiektów w 
czasie rzeczywistym i zbieranie informacji poprzez odczytywanie ko-
dów kreskowych Ponadto zapewnia nawigacje wewnątrz budynków i 
bezproblemową integracja informacji z Systemem Zarządzania Ma-
gazynem (Warehouse Management System, WMS). Kluczową ko-
rzyścią tego rozwiązania jest to, iż samo zebranie danych odbywa się 
bez użycia rąk. Używając takiego systemu, każdy pracownik może 
zobaczyć cyfrowy zapis listy w polu widzenia i dzięki wewnętrznemu 
możliwości nawigacji zobaczyć najlepszą możliwą trasę, zmniejsza-
jąc czas podróży dzięki efektywnemu planowaniu trasy. Korzystanie 
z automatycznego skanowania kodów kreskowych, oprogramowanie 
rozpoznawania obrazu systemu możemy sprawdzić, czy pracownik 
przybył do właściwej lokalizacji, i poprowadzić pracownika, aby 
szybko zlokalizował właściwy element. Pracownik może następnie 
zeskanować dany element i zarejestrować ten proces jednocześnie 
w systemie WMS, co umożliwia aktualizacje magazynowania w cza-
sie rzeczywistym. Ponadto takie systemy mogą zmniejszyć ilość 
czasu potrzebnego na orientację i szkolenie nowych pracowników.  
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Rys. 9. Zbieranie informacji poprzez wykorzystanie systemu AR[4] 
 

Rysunek 9 pokazuje pracownika zbierającego informacje, który 
wyposażony jest w urządzenia AR do zbierania danych. Rozwiązanie 
takie oferuje nawigację cyfrową do odnalezienia prawidłowej trasy i 
poszukiwanego elementu redukując przy tym samym czas szkolenia. 
Głównym celem tego systemu jest zmniejszenie błędów podczas 
zbierania oraz skrócenie czasu wyszukiwania. 

Planowanie magazynowania  

AR może mieć również znaczący wpływ na proces planowania 
magazynowania (Warehouse Planning). Dzisiejsze magazyny wyko-
rzystywane są nie tylko, jako magazyny oraz węzły rozdzielcze. Co-
raz częściej wykorzystywane są do montażu produktów, etykietowa-
niu, przepakowywaniu bądź naprawe. Oznacza to, że węzły muszą 
być przeprojektowane tak, aby zorganizować miejsce dla tych usług. 
AR może zostać  użyte do wizualizacji dowolnej zaplanowanej 
zmiany w pełnej skali. Umożliwia to umieszczenie interaktywnego cy-
frowego widoku i przedstawienia proponowanej modyfikacji rzeczy-
wistego środowiska magazynowego. Planiści sprawdzić czy plano-
wana modyfikacja zmieści się w danym miejscu i zamodelować w ten 
sposób nowy przepływ pracy.  

 

 
Rys. 10. Planowanie modyfikacji magazynu poprzez wykorzystanie 
systemu AR[4] 
 

Rysunek 10 pokazuje tworzenie mieszanej rzeczywistości symu-
lacji magazynu procesów operacyjnych. Modyfikacje są nakładane w 
rzeczywistym środowisku do "testu terenowego" i dostosowane do 
planowanych środków przebudowy. Głównym celem takiego sys-
temu jest wsparcie oraz obniżenie kosztów przebudowy i planowania 
magazynu. 

3.2. Optymalizacja transportu 

W ciągu ostatniej dekady korzystanie z zaawansowanych tech-
nologii informacyjnych przez dostawców usług logistycznych znacz-
nie poprawiło sprawność, niezawodność oraz bezpieczeństwo trans-
portu towarów. AR ma potencjał do dalszego optymalizowania prze-
wozów transportowych w takich obszarach, jak kontrole kompletno-
ści, handel międzynarodowy, nawigacja kierowców i załadunek towa-
rów. 

Sprawdzanie kompletności towarów 

 
Rys. 11. Przykład poszukiwania paczki bez wykorzystania systemu 
AR[4] 
 

AR może osiągnąć bardziej skuteczne odbiory towarów. Do-
stawca wyposażony w system AR mógłby szybko spojrzeć na zawar-
tość ładunku, aby sprawdzić, czy jest kompletne. Obecnie wymagane 
jest użycie ręcznego liczenia lub czasochłonne skanowanie kodów 
kreskowych przy użyciu urządzenia przenośnego.  

System ten mógłby również skanując elementy wykryć uszko-
dzenia lub usterki bądź poprzez przechwytywanie numerów palet i 
paczek sprawdzać ich objętości za pomocą znaczników lub za po-
mocą zaawansowanej technologia rozpoznawania obiektów automa-
tyczne potwierdzać odbiór paczki.  

Handel międzynarodowy 

Dla firmy, które rozwijają posiadają spółki w większej liczbie re-
gionów świata  system AR mógłby pomóc zapewniając szybkie 
sprawdzenie wysyłki czy jest zgodna z odpowiednim listem przewo-
zowym oraz przepisem eksportowym. Urządzenie AR mogłoby ska-
nować dokumenty handlowe lub towary i automatycznie zapropono-
wać zmiany lub poprawę klasyfikacji kodu towarowego. Wspierałby 
również tłumaczenia w czasie rzeczywistym etykiet paczek co znacz-
nie ułatwiłoby pracę w sytuacji kiedy opis byłby w innym nieznanym 
na nam języku. 

Wsparcie ruchu drogowego 

Zatorowość często uniemożliwia płynne działanie wielu proce-
sach gospodarczych, które w dużym stopniu zależą od płynnego 
przepływ towarów fizycznych. Szacuje się, że przeciążenia ruchu 
kosztują około 1% produktu PKB każdego roku. W miarę wzrostu na-
tężenia ruchu, istnieje duże zapotrzebowanie na rozwiązania popra-
wiające punktualność. W coraz większym stopniu  wykorzystywane 
są sposoby dynamicznego wsparcia ruchu w czasie rzeczywistym. 
System AR wspomagający kierowcę mógłby wyświetlać informacje w 
okularach, albo na szybie przedniej w czasie rzeczywistym w polu 
widzenia kierowcy. 

 

 
Rys. 12. Wspomaganie nawigacji poprzez system AR[1] 
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W efekcie systemy AR mogą stać się następcami dzisiejszych syste-
mów nawigacyjnych, z kluczową zaletą, że kierowca nie musiałby od-
rywać wzroku od drogi. Ponadto systemy AR mogłby dostarczyć kie-
rowcy krytycznych informacji dotyczących pojazdu oraz ładunku (np. 
potwierdzenie temperatury ładunku).  

Załadowanie towarów 

W obecnych czasach transport drogowy, wodny i lotniczy wyko-
rzystuje cyfrowe dane i oprogramowania do zoptymalizowanego pla-
nowania obciążenia oraz wykorzystania pojazdów. Problemy takie 
jak treść, waga, rozmiar, miejsce docelowe i dalsze przetwarzanie są 
brane pod uwagę dla każdego elementu. Nawet, jeśli istnieje jakiś 
potencjał do dalszej poprawy to wąskim gardłem często okazuje się 
proces ładowania. Urządzenia AR mogłyby pomóc w zastąpieniu po-
trzeby drukowania listów przewozowych i instrukcji ładowania. Przy-
kładowo na stacji transferowej operator wózka widłowego mógłby 
uzyskać informacje w czasie rzeczywistym poprzez urządzenie AR, 
z którą paletą ma się odbyć następny kursn a następnie gdzie do-
kładnie umieścić tę paletę w pojeździe. Urządzenie AR mogłyby wy-
świetlać instrukcje ładowania, ze strzałkami lub punktami wyróżnia-
jącymi odpowiednie obszary docelowe wewnątrz pojazdu. Informacje 
takie można by generować z wyprzedzeniem poprzez oprogramowa-
nie do planowania bądź na miejscu poprzez rozpoznanie obiektów. 
To drugie podejście można by porównać z popularną grą kompute-
rową Tetris. Gra ta ma za zadanie, aby umieścić następny losowy 
przedmiot według jego kształtu w celu maksymalizacji dostępnej 
przestrzeni i uniknięcia luk. Obsługiwane w ten sposób listy ładun-
kowe poprzez AR pozwoliłyby na bardziej optymalne działanie w cza-
sie rzeczywistym oraz maksymalne wykorzystanie przestrzeni ładun-
kowej.  

PODSUMOWANIE 

Wiele czynników wskazuje na to, że urządzenia AR będą kiedyś 
rozpowszechnione w takim samym stopniu jak dzisiejsze smartfony. 
Jeszcze parę lat temu można by pomyśleć, iż AR jest tylko w sferze 
science-fiction. System AR dostarcza już konkretnych korzyści w 
wielu branżach, w tym w logistyce. Ale przed urządzeniami AR 
(szczególnie noszonymi), aby zostały przyjęte w logistyce, jeszcze 
znaczna liczba wyzwań technicznych i społecznych, w tym żywot-
ność baterii, wysoki koszt inwestycji, wydajność sieci, kwestie pry-
watności oraz akceptacja społeczną. Niemniej jednak dostawcy logi-
styki i ich klienci powinni być świadomi korzyści, jakie AR może już 

teraz zaoferować w przyszłości. Powinni być gotowi do skorzystania 
możliwości ich powstania, z których wiele jest obecnie niewykorzy-
stywanych. Patrząc w przyszłość, AR jest w stanie zapewnić jeden z 
najbardziej intrygujących interfejsów użytkownika oraz technologii do 
wyświetlania danych. Wykorzystując ten potencjał zasadniczo zmie-
nimy sposób postrzegania informacji i interakcji w naszym profesjo-
nalnym i prywatnym życiu. W chwili obecnej jesteśmy wyraźnie na 
wczesnych etapach integracji AR do codziennego wykorzystania w 
logistyce. Niemniej jednak AR szybko staje się bardzo ważną tech-
nologią w przedsiębiorstwach i zmniejsza przepaść pomiędzy świa-
tem fizycznym a cyfrowym. 
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Logistic systems aided by augment reality 

The extended reality draft has been presented in the article 

which is an information technology belonging to one of the 

best ways of increasing quality and efficiency of managing sys-

tems used in logistics. They allow more efficient searching and 

materials management as well as quick information gathering 

through modern technology usage. 
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