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Henryk Franciszek TYLICKI 

WYBRANE PROBLEMY OPTYMALIZACJI PROCESU MAGAZYNOWEGO 

 

 W artykule omówiono sposób opracowania procedury optymalizacyjnej, która umożliwia określenie elementów magazy-

nowego systemu logistycznego. Algorytm wyznaczenia procedury optymalizacyjnej przedstawiono na przykładzie wyboru rega-

łów magazynowych, będących elementem infrastruktury magazynu. 

 

 

WPROWADZENIE 

Efektywna realizacja procesu magazynowego zależy od 
racjonalnego użytkowania magazynowych systemów logistycznych. 
Możliwe jest to pod warunkiem, że znane są odpowiednie procedury 
zapewniające efektywność eksploatacji systemu. Stąd jednym 
z ważniejszych problemów jest opracowanie procedury, która 
umożliwia optymalne wyznaczenie elementów magazynowego 
systemu logistycznego. Sposoby ich wyznaczania, na przykładzie 
regałów magazynowych, za pomocą wielokryterialnej metody 
optymalizacji, problemy z tym związane oraz propozycje ich 
rozwiązania przedstawia się w niniejszym opracowaniu. 

1. CHARAKTERYSTYKA ZAGADNIENIA  

Formułując zadanie optymalizacyjne trudno jest określić jedną 
skalarną funkcję jakości F, bowiem rozwiązania dopuszczalne X 
mogą mieć wiele różnych właściwości, których wartości świadczą 
o jakości rozwiązania. Stąd też zachodzi konieczność 
sformułowania w tym przypadku zadania optymalizacyjnego z N 
wskaźnikami jakości w postaci funkcji kryterium F: 

 
NRXF :  (1) 

 
Funkcja ta przyporządkowuje każdemu rozwiązaniu 

dopuszczalnemu  xX jego liczbową ocenę w postaci wektora [1,9]: 
 

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

               kryterium dla  rozwiązania xX). 
Na przykład w przypadku optymalizacji wielokryterialnej 

dowolnych obiektów zbiór rozwiązań dopuszczalnych X stanowi: 
 

},...,,...,{ 1 mi xxxX   (3) 

 
gdzie: X – zbiór obiektów. 

W przypadku możliwości określenia wskaźnika jakości F 

wyboru obiektów xi  X: 

},{ 21 ffF   (4) 

 

gdzie:  f1 - pierwsze kryterium wyboru obiektów xi  X, 

    f2 - drugie kryterium wyboru obiektów xi  X; 

oraz możliwych relacji dominowania zadania optymalizacyjnego: 
 

 MAXMAX, ,  MINMAX,  

 MAXMIN, ,  MINMIN,  
(5) 

rozwiązanie zadania optymalizacji wielokryterialnej realizuje się 
według następującego algorytmu [1,9]: 
1. Normalizacja przestrzeni kryterialnej - przestrzeń D*. 
Zbiór wyników unormowanych D*:  
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2. Określenie współrzędnych punktu idealnego - d**: 
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3. Obliczenie wartości normy z parametrem p = 2  - ri (D*). 

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

i
oo rdx min  (9) 

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

2. OPTYMALIZACJA ELEMENTÓW MAGAZYNOWEGO 
SYSTEMU LOGISTYCZNEGO 

Problem zarządzania gospodarką zapasami dotyczy każdego 
przedsiębiorstwa, zaś procesy zaopatrywania stanowią istotną fazę 
procesów logistycznych zapewniających zasilanie przedsiębiorstw 
w maszyny, części zamienne i materiały eksploatacyjne. Zgodnie 
z zasadami modelowania działania prakseologicznego proces 
zaopatrywania jest realizowany przez system zaopatrzenia. System 
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ten tworzy odpowiedni zbiór komórek organizacyjnych oraz relacje 
występujące między nimi, zaś podstawowymi cząstkowymi 
zadaniami jest gromadzenie, utrzymywanie i dystrybucja zapasów. 
Dlatego też jednym z ważniejszych podsystemów systemu 
zaopatrzenia przedsiębiorstwa jest magazynowy system logistyczny 
(MSL) [2,3,4].  

Magazyn jest jednostką organizacyjną przedsiębiorstwa, która 
zajmuje się magazynowaniem materiałów czasowo wyłączonych 
z użycia zabezpieczanych są przed naturalnymi i przypadkowymi 
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 prawidłowego 
funkcjonowania magazynu. Jako elementy tego zbioru wyróżnia się 
[2,5,6,7]:  
a) budowle magazynowe; 
b) techniczne wyposażenie magazynu i środki transportowe;  
c) urządzenia do składowania (legary, klamry, podstawki, stojaki, 

regały); 
d) urządzenia pomocnicze, wagowe i składowania (rampy, 

pomosty, mostki ładunkowe, stanowiska przeładunkowe); 
e) system informatyczny obsługi magazynu (hardware i software).  

Procedury uzyskiwania optymalnego MSLo, ze względu na 
konieczność wspomagania komputerowego tego procesu, należy 
poddać algorytmizacji. W tym celu przedstawia się ogólny schemat 
algorytmizacji procedur i charakteryzuje się poszczególne jego 
etapy. Podczas wyznaczania MSLo występują pewne czynności w 
odpowiedniej kolejności. Są to np. odpowiednie obszary działania 
[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 MSLo 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. 
4. Wyznaczenie rozwiązania globalnego elementów rozwiązania 
optymalnego MSLo. 
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 

Elementy powyższych zbiorów określone są na podstawie 
rzeczywistości funkcjonalnej, rodzajowej i funkcjonalnej magazynu 
oraz wyróżnionych cech składowanych zapasów oraz technologii 
ich składowania.  
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 
jakościowy (korzysta się wówczas z rachunku zbiorów rozmytych) 

jak i ilościowy. Powinny jednak posiadać określoną relację 

dominowania ( = MAX lub MIN) dla odpowiednich elementów 
funkcji kryterialnej.  
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 proponuje się, zgodnie 

z przedstawioną 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, np. 
wyboru optymalnego układu transportowego - x3o. 

Oczywiście 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]: 
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}, gdzie: 
 





k

i

i

i

i

r

r
w

1

1  
(10) 

 
Ad 4. Algorytm przedstawiony w tym etapie związany jest 

z sformułowaniem i rozwiązaniem zadania optymalizacyjnego glo-
balnego dla: 
a) regałów magazynowych; 
b) technologii kompletacji ładunków; 
c) układu transportowych; 
d) technologii automatyzacji procesu magazynowego. 

Zadanie optymalizacyjne można wówczas sformułować dla 
dwóch opcji:  

a) dla pojedynczego rozwiązania optymalnego: < X, F,  >: 
– X = { x1o, x2o, x3o x4o}, 
– F = { f1,  f2,  f3 ,  f4 }, 

–  = {  1,   2,   3 ,  4};   

b) dla rozwiązań optymalnych ważonych: < Xw, Fg , g > 
Ich rozwiązanie realizowane jest wów3czas według algorytmu 

przedstawionego w etapie 3. Przykładowo dla globalnej funkcji 
kryterialnej Fg , która może np. zawierać dwa elementy: f1 – wydaj-
ność procesu magazynowego, f2 – efektywność wykorzystania 
strefy składowania). 
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3. WYBÓR REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH 

W wyróżnianych obszarach procesu magazynowego i 
infrastruktury magazynu (strefa składowa, strefa kompletacji, strefa 
przyjęć i wydań oraz strefa przestrzeni pomocniczych) jednym z 
ważniejszych obszarów są regały magazynowe. Stanowiło to 
przesłankę do podjęcia przedstawienia przykładowej możliwości 
optymalizacji magazynowego systemu logistycznego (MSL) na 
podstawie wyboru „najlepszych” regałów magazynowych, co 
stanowić będzie przedmiot dalszych rozważań. W tym celu 
przedstawia się ogólny schemat algorytmizacji i charakteryzuje się 
szczegółowo poszczególne jego etapy. Są to:  
a) wyznaczenie zbioru rozwiązań dopuszczalnych X; 

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

Elementy zbioru X określone są odpowiednimi cechami zwią-
zanymi z rzeczywistością funkcjonalną, rodzajową i funkcjonalną 
magazynu oraz wyróżnionych cech składowanych zapasów oraz 
technologii ich składowania. Przykładowo zbiór X może zawierać 
następujące elementy [2,3,4]: 
a) x1 – regały półkowe; 
b) x2 – regały paletowe gniazdowe; 
c) x3 – regały dynamicznego działania przepływowe przelotowe; 
d) x4 – regały dynamicznego działania przepływowe 

nieprzelotowe; 
e) x5 – regały przepływowe paletowe grawitacyjne; 
f) x6 – regały wjezdne ramowe paletowe przelotowe; 
g) x7 – regały wjezdne ramowe paletowe nieprzelotowe; 
h) x8 – regały przesuwne; 
i) x9 – regały wspornikowe zblokowane dwustronne; 
j) x10 – regały okrężne pionowe;  
k) x11 – regały okrężne poziome;  
l) x12 – regały automatyczne windowe Lean Lift;  
m) x13 – regały tunelowe. 
2. Etap 2. 

Elementy zbioru F związane są z rzeczywistością funkcjonalną 
magazynu, wyróżnionymi cech składowanych zapasów oraz 
technologią ich składowania. Dla uproszczenia rozważań przyjęto, 
że elementy zbioru F posiadają miary ilościowe z przedziału (0, 10). 
Poniżej, na podstawie analizy literatury [3,4,5] oraz badań własnych 
[10] przedstawiono przykładowo zbiór F wraz relacją dominowania 

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

ładunku, relacja dominowania  1 = < MAX >; 
b) f2 - kryterium wydajności procesu kompletacyjnego, relacja 

dominowania  2=<MAX>; 

c) f3 - kryterium kosztu regału, relacja dominowania 3 = < MIN>; 
d) f4 - kryterium możliwości stosowania zasady FIFO, relacja 

dominowania 1=<MAX>; 
e) f5 - kryterium czasu dostępu do składowanych jednostek 

magazynowych, relacja dominowania  5 = < MIN >; 
f) f6 - kryterium wykorzystania strefy składowania, relacja 

dominowania  6=<MAX>; 
g) f7 - kryterium długości dróg transportowych, relacja 

dominowania  7 = < MIN >; 
h) f8 - kryterium podatności na automatyzację procesu 

magazynowego, relacja dominowania  8 = < MAX >; 
i) f9 - kryterium możliwości użycia komunikacji głosowej lub 

komunikacji RFID, relacja dominowania  10 = < MAX >; 
3. Etap 3. 

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

regałów magazynowych  < X, F,  >. 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. 
Oczywiście 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 
REGAŁOW MAGAZYNOWYCH 

W przykładzie przedstawiono zakres implementacji procedury 
optymalizacji magazynowego systemu logistycznego oraz wyniki jej 
weryfikacji dla sformułowanego powyżej zadania optymalizacyjnego 
wyboru regałów magazynowych. Zakres implementacji został 
sformułowany na podstawie opracowanego powyżej algorytmu 
i zawiera [8]: 
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 

poniżej wartości kryteriów fj  F wartości kryteriów dla regałów 

magazynowych xj  X oraz relacje dominowania  [3,4,5,10]. 
1. Dla f1: f1(x1)=0,9; f1(x2)=0,8; f1(x3)=0,8; f1(x4)=0,8; f1(x5)=0,8; 

f1(x6)=0,5; f1(x7)=0,5; f1(x8)=0,8; f1(x9)=0,4; f1(x10)=0,4; 
f1(x11)=0,4; f1(x12)=0,4; f1(x13)=0,4. 

2. Dla f2: f2(x1)=0,6; f2(x2)=0,7; f2(x3)=0,7; f2(x4)=0,7; f2(x5)=0,7; 
f2(x6)=0,7; f2(x7)=0,7; f2(x8)=0,7; f2(x9)=0,9; f2(x10)=0,9; 
f2(x11)=0,9; f2(x12)=0,9; f2(x13)=0,9. 

3. Dla f3: f3(x1)=0,2; f3(x2)=0,3; f3(x3)=0,8; f3(x4)=0,8; f3(x5)=0,8; 
f3(x6)=0,4; f3(x7)=0,4; f3(x8)=0,8; f3(x9)=0,9; f3(x10)=0,9; 
f3(x11)=0,9; f3(x12)=1,0; f3(x13)=0,9. 

4. Dla f4: f4(x1)=1; f4(x2)=1; f4(x3)=1; f4(x4)=0; f4(x5)=0; f4(x6)=1; 
f4(x7)=0; f4(x8)=1; f4(x9)=1; f4(x10)=1; f4(x11)=1; f4(x12)=1; f4(x13)=1. 

5. Dla f5: f5(x1)=0,3; f5(x2)=0,3; f5(x3)=0,4; f5(x4)=0,4; f5(x5)=0,4; 
f5(x6)=0,4; f5(x7)=0,4; f5(x8)=0,3; f5(x9)=0,3; f5(x10)=0,2; 
f5(x11)=0,2; f5(x12)=0,1; f5(x13)=0,1. 

6. Dla f6: f6(x1)=0,4; f6(x2)=0,6; f6(x3)=0,8; f6(x4)=0,8; f6(x5)=0,8; 
f6(x6)=0,6; f6(x7)=0,6; f6(x8)=0,8; f6(x9)=0,6; f6(x10)=0,8; 
f6(x11)=0,8; f6(x12)=0,8; f6(x13)=0,8. 

7. Dla f7: f7(x1)=0,8; f7(x2)=0,6; f7(x3)=0,5; f7(x4)=0,5; f7(x5)=0,5; 
f7(x6)=0,4; f7(x7)=0,4; f7(x8)=0,2; f7(x9)=0,2; f7(x10)=0,2; 
f7(x11)=0,2; f7(x12)=0,2; f7(x13)=0,2. 

8. Dla f8: f8(x1)=0,1; f8(x2)=0,5; f8(x3)=0,5; f8(x4)=0,5; f8(x5)=0,6; 
f8(x6)=0,6; f8(x7)=0,6; f8(x8)=0,7; f8(x9)=0,7; f8(x10)=0,8; 
f8(x11)=0,8; f8(x12)=0,9; f8(x13)=0,9. 

9. Dla f9: f9(x1)=0,1; f9(x2)=0,4; f9(x3)=0,4; f9(x4)=0,4; f9(x5)=0,6; 
f9(x6)=0,6; f9(x7)=0,6; f9(x8)=0,7; f9(x9)=0,7; f9(x10)=0,8; 
f9(x11)=0,8; f9(x12)=0,9; f9(x13)=0,9. 

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

 3 = < MIN >,  4 = < MAX >,  5 = < MIN >,  6 = < MAX >,  7 

= < MIN >,  8 = < MAX >,  10 = < MAX >}. 
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W celu rozwiązania zadania optymalizacji wielokryterialnej 
opracowany został program komputerowy „Zadanie Optymalizacji 
Wielokryterialnej” w pakiecie Excel [8]. Zawiera on: 
a) obliczenia i raportowanie – tabela 1, 2; 
b) wizualizacja rozwiązania zadania optymalizacyjnego. 
 
Tab. 1.  Wartości odległości ri i wartości wagi  wi dla kryteriów f1 – f9 

xi ri wi 

x1 1,602 0,074 

x2 0,950 0,078 

x3 1,114 0,077 

x4 1,508 0,074 

x5 1,463 0,075 

x6 0,821 0,078 

x7 1,289 0,076 

x8 0,847 0,078 

x9 1,104 0,077 

x10 1,026 0,077 

x11 1,026 0,077 

x12 1,143 0,076 

x13 1,035 0,077 

 
Tab. 2.  Wartości odległości ri i wartości wagi  wi dla kryteriów f3, f6 

xi ri wi 

x1 0,500 0,078 

x2 0,280 0,081 

x3 0,750 0,076 

x4 0,750 0,076 

x5 0,750 0,076 

x6 0,354 0,080 

x7 0,354 0,080 

x8 0,750 0,076 

x9 0,910 0,074 

x10 0,875 0,075 

x11 0,875 0,075 

x12 1,000 0,074 

x13 0,875 0,075 

PODSUMOWANIE 

Przedstawiona powyżej metodyka wykorzystania procedur op-
tymalizacji wielokryterialnej w optymalizacji procesu magazynowego 
przedstawia sposób doboru, na przykładzie regałów magazyno-
wych, najlepszych (według odpowiednich kryteriów) jego elemen-
tów. Stwarza także pewne możliwości zastosowania procedur me-
todyki 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 eksper-
tów wartości funkcji z przedziału (0, 1)) z określoną jednak jedno-

znacznie relacją dominowania . Wstępna analiza przedstawionej 
metodyki rozwiązania zadania optymalizacyjnego procesu magazy-
nowego wykazała jednak pewne braki, są to: 
a) brak wprowadzenia wag kryteriów eliminuje możliwość 

określenia ważności kryteriów oceny procesu magazynowego; 
b) brak możliwości grupowania kryteriów ze względu konieczność 

oceny zakresu funkcjonowania procesu magazynowego, 
wynikającą np. z wyróżnionych cech składowanych zapasów 
oraz technologii ich składowania;  

c) brak narzędzia umożliwiającego redukcję liczby kryteriów 
poprzez zakwalifikowanie części z nich jako ograniczeń 

i wyznaczenie na ich podstawie zbioru rozwiązań 

dopuszczalnych xX. 
Poszukiwanie nowych rozwiązań w tym zakresie oraz 

usunięcie powyższych braków metodyki stanowi przedmiot dalszych 
prac autora. 
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The chosen problems of warehouse process optimization  

The article discusses the way of optimization procedure 

development that enables the establishment of warehouse 

logistic system units. The algorithm determining the optimi-

zation procedure is introduced on the example of warehouse 

shelves choice being the unit of warehouse infrastructure. 
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