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WYBRANE PROBLEMY OPTYMALIZACJI  

PROCESÓW LOGISTYCZNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA 

 

W artykule omówiono sposób wyznaczenia elementów procedury optymalizacyjnej, która umożliwia określenie  elementów 

procesu logistycznego przedsiębiorstwa. Algorytm realizacji procedury optymalizacyjnej przedstawiono na przykładzie wyboru 

regałów magazynowych w procesie logistycznym przedsiębiorstwa.  

 

WSTĘP 

Efektywna realizacja procesu magazynowego możliwa jest pod 
warunkiem, że znana jest realizowany proces logistyczny jest naj-
lepszy ze względu na określone wskaźniki ocenowe tego procesu. 
Stąd ważnym problemem jest opracowanie procedury, która umoż-
liwia optymalne wyznaczenie elementów magazynowego systemu 
logistycznego. Sposób wyznaczania procedury za pomocą wielokry-
terialnej metody optymalizacji, na przykładzie wyboru rodzaju rega-
łów magazynowych, problemy z tym związane oraz propozycje ich 
rozwiązania przedstawiono w niniejszym opracowaniu. 

1. CHARAKTERYSTYKA ZAGADNIENIA  

Formułując zadanie optymalizacyjne, jak  przedstawiono 
w opracowaniach [1,2,8]  trudno jest określić jedną skalarną funkcję 
jakości F, bowiem rozwiązania dopuszczalne X mogą mieć wiele 
różnych właściwości, których wartości świadczą o jakości rozwiąza-
nia. Stąd zachodzi konieczność sformułowania w tym przypadku 
zadania optymalizacyjnego z N wskaźnikami jakości w postaci 
funkcji kryterium F, która przyporządkowuje każdemu rozwiązaniu 

dopuszczalnemu xX jego liczbową ocenę w postaci wektora F(x) 
[1,8,9].  

W przypadku optymalizacji wielokryterialnej, jeśli istnieje zbiór 

rozwiązań dopuszczalnych xi  X oraz istnieje zbiór kryteriów fi  F 
i zbiór przyporządkowanych do kryteriów fi relacji dominowania 

i. rozwiązanie zadania optymalizacji wielokryterialnej realizuje 
się według następującego algorytmu [1,8,9]: 
1. Normalizacja przestrzeni kryterialnej (przestrzeń D*). 
2. Określenie współrzędnych punktu idealnego d**: 

3. Obliczenie wartości normy z parametrem p=2 (norma 

jest miarą odległości wyników d*D* od punktu idealnego 
d** ( ri (D*)).   

4. Określenie wyniku optymalnego xo (np. xo=x2 to oznacza to, że 
obiekt x2 jest najlepszy według funkcji kryterialnej F). 

2. OPTYMALIZACJA MAGAZYNOWEGO SYSTEMU 
LOGISTYCZNEGO 

Proces zaopatrywania stanowi istotny element procesu logi-
stycznego przedsiębiorstw w zakresie maszyn, części zamiennych i 
materiałów eksploatacyjnych. Proces zaopatrywania jest realizowa-
ny przez system zaopatrzenia, który jest utworzony przez zbiór 
komórek organizacyjnych oraz relacje występujące między nimi. 

Podstawowym zadaniem systemu logistycznego jest gromadzenie, 
utrzymywanie i dystrybucja zapasów, stąd jednym z ważniejszych 
podsystemów systemu zaopatrzenia przedsiębiorstwa jest magazy-
nowy system logistyczny MSL [2,3,4,5].  

Procedury wyznaczania optymalnego systemu magazynowego 
MSLo, ze względu na konieczność wspomagania komputerowego 
wykorzystują algorytm, którego głównymi elementami są poniższe 
obszary działania [4,5,6,8]:  
a) wyznaczenie optymalnego zbioru regałów; 
b) wyznaczenie optymalnej technologii kompletacji ładunków; 
c) wyznaczenie optymalnego układu transportowego; 
d) wyznaczenie optymalnej technologii automatyzacji procesu 

magazynowego. 
Algorytm uzyskiwania optymalnego systemu magazynowego 

MSLo, zgodnie z opracowaniami [8,9] 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. 
Schemat rozwiązania zadania optymalizacyjnego wyznaczenia  

optymalnego systemu magazynowego MSLo zaproponowano, 
zgodnie z przedstawioną powyżej procedurą,  realizować według 
algorytmu przedstawionego wczesniej, tzn.: 
1. Normalizacja przestrzeni kryterialnej.. 
2. Określenie współrzędnych punktu idealnego. 

3. Obliczenie wartości normy z parametrem p = 2. 
4. Określenie wyniku optymalnego xo w zadaniu optymalizacji. 

W wyniku powyższej realizacji otrzymuje się rozwiązania opty-
malne z określonymi odpowiednio wartościami wag wj zależnymi 
od odległości ri(D*). Odpowiednie rozwiązania w zależności 
od przyjętej opcji (rozwiązanie lokalne lub rozwiązanie globalne), 
przyjmują postać [1,8]: 
a) dla  jednego rozwiązania (rozwiązanie lokalne):  

 optymalny rodzaj regałów magazynowych x1o, 

 optymalna technologia kompletacji ładunków x2o, 

 optymalny układ transportowy x3o,  

 optymalna technologia automatyzacji procesu 
magazynowego x4o; 

b) dla rozwiązań optymalnych (rozwiązanie globalne)  
z przypisanymi funkcjami wagi Xw: 

 optymalne rodzaje regałów magazynowych {w1x1,1o, w2x1,2o , 
…, wkx1,ko }, 
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 optymalne technologie kompletacji ładunków {w1x2,1o, 
w2x2,2o,…, wnx1,no }, 

 optymalne układy transportowe {w1x3,1o, w2x3,2o , …, 
wmx3,mo },  

 optymalne technologie automatyzacji procesu 
magazynowego {w1x4,1o, w2x4,2o, …, wmx4,mo}. 

3. WYBÓR REGAŁOW MAGAZYNOWYCH 

W wyróżnionych obszarach procesu magazynowego jednym 
z problemów jest wybór rodzaju regałów magazynowych, stąd 
stanowić to będzie przedmiot dalszych rozważań. Schemat algoryt-
mizacji zawiera poszczególne etapy. Są to:  
1. Wyznaczenie zbioru rozwiązań dopuszczalnych X; 

2. Określenie funkcji kryterialnej F wraz relacją dominowania  ; 
3. Wyznaczenie optymalnego rozwiązania xo. 
Ad.1.  

Elementy zbioru X określone są odpowiednimi cechami zwią-
zanymi z funkcjonowaniem magazynu. Przykładowo zbiór X może 
zawierać następujące elementy [8,9]: 
a) x1 – regały półkowe; 
b) x2 – regały paletowe gniazdowe; 
c) x3 – regały dynamicznego działania przepływowe przelotowe; 
d) x4 – regały przepływowe paletowe grawitacyjne; 
e) x5 – regały przesuwne; 
f) x6 – regały okrężne pionowe i poziome;  
g) x7 – regały automatyczne windowe Lean Lift;  
h) x8 – regały tunelowe. 
Ad.2.  

Elementy zbioru F powinny być związane z cechami zapasów 
oraz technologią ich składowania, które można przedstawić 
w poszczególnych grupach oceny procesu logistycznego przedsię-
biorstwa. Poniżej przykładowo na podstawie opracowań [8,10] 
przedstawiono kryteria, są to: 
1. W grupie oceny systemu logistycznego przedsiębiorstwa: 

a) wskaźnik wykorzystania magazynu f11; 
b) wskaźnik przeciętnego kosztu miejsca składowego f12; 
c) wskaźnik kosztów składowania f13. 

2. W grupie oceny zarządzania gospodarką magazynową  
przedsiębiorstwa:  
a) wskaźnik wykorzystania pojemności użytkowej magazynu 

f21;  
b) wskaźnik wykorzystania pojemności składowej magazynu 

f22 ; 
c) wskaźnik kosztów magazynowania f23. 

3. W grupie oceny efektywności działań logistycznych 
przedsiębiorstwa:  
a) wskaźnik wykorzystania powierzchni magazynowej f31; 
b) wskaźnik intensywności wykorzystania powierzchni 

magazynowej f32 ; 
c) Wskaźnik wydajności pracy pracowników magazynowych 

f33. 
4. W grupie oceny efektywności regałów magazynowych 

w aspekcie działań logistycznych przedsiębiorstwa [8,10]:  
a) f41 - kryterium kosztu regału; 
b) f42 - kryterium możliwości stosowania zasady FIFO; 
c) f43 - kryterium podatności na automatyzację procesu 

magazynowego. 
Ad 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 przedstawioną powyżej 
procedurą,  realizować według algorytmu jak w punkcie 3, tzn.: 
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 warto-
ściami 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 rodzaj regałów xo; 
b) dla rozwiązań optymalnych z odpowiednio przypisanymi 

funkcjami wagi Xw - optymalne rodzaje regałów {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 sfor-
mułowany na podstawie opracowanego powyżej algorytmu 
i zawiera: 
a) określenie wartości funkcji kryterialnej F(X) i określenie relacji 

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

Opierając się na powyższych ustaleniach uzyskiwanie wartości 

kryteriów fj  F możliwe jest przez obliczenie ich wartości 
na podstawie danych uzyskanych podczas działalności przedsię-
biorstwa lub poprzez ich przyjęcie na podstawie wiedzy eksperckiej. 
W przedstawianym opracowaniu wartości kryteriów dla różnych 

rodzajów regałów magazynowych xj  X, wartości kryteriów fj  F 

oraz relacje dominowania  przyjęto według drugiej możliwości 
[8,9,10]. 
1. W grupie oceny systemu logistycznego przedsiębiorstwa: 

a) wskaźnik wykorzystania magazynu f11 z relacją 

dominowania 11 = < MAX >: f11 = (liczba zajętych miejsc 
składowych) / (ogółem liczba zajętych miejsc składowych); 

b) wskaźnik przeciętnego kosztu miejsca składowego f12 

z relacją dominowania 12 = < MAX >: f12 [zł] = (koszty 
magazynu [zł, tony]) / (ogółem liczba zajętych miejsc 
składowych); 

c) wskaźnik kosztów składowania f13 z relacją dominowania 

13 = < MAX >: f13 = (koszty składowania [zł]) / 
(wartościowo średni zapas magazynowy). 

2. W grupie oceny zarządzania gospodarką magazynową  
przedsiębiorstwa:  
a) wskaźnik wykorzystania pojemności użytkowej magazynu 

f21 z relacją dominowania 21 = < MAX >: f21 = (nominalna 
pojemność składowa magazynu według planu 
zagospodarowania przestrzeni magazynowej [m3]) / 
(całkowita pojemność składowa magazynu [m3]). 

b) wskaźnik wykorzystania pojemności składowej magazynu 

f22 z relacją dominowania 22 = < MAX >: f22 = (pojemność 
składowa magazynu wykorzystania magazynu [m3]) / 
(nominalna pojemność składowa magazynu według planu 
zagospodarowania przestrzeni magazynowej [m3]). 
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c) wskaźnik kosztów magazynowania f23 z relacją 

dominowania 23 = < MIN >: f23 =[zł/t] = (łączne koszty 
magazynowania w badanym okresie [zł]) / (wartość  obrotu 
magazynowego według rozchodu w badanym okresie [t, zł]). 

3. W grupie oceny efektywności działań logistycznych 
przedsiębiorstwa:  
a) wskaźnik wykorzystania powierzchni magazynowej f31 

z relacją dominowania 31 = < MAX >: f31 = (powierzchnia 
zajęta przez zapasy [m2]) / (całkowita wielkość powierzchni 
użytkowej [m2]). 

b) wskaźnik intensywności wykorzystania powierzchni 

magazynowej f32 z relacją dominowania 32 = < MAX >: f32 

[zł, tony/ m2])= (obrót magazynowy w danym roku [zł, tony]) 
/ (powierzchnia magazynowa [m2]). 

c) wskaźnik wydajności pracy pracowników magazynowych f3 

z relacją dominowania 33 = < MAX >: f33 [zł, tony] = (obrót 
magazynowy w danym roku [zł, tony]) / (liczba pracowników 
magazynowych). 

4. W grupie oceny efektywności regałów magazynowych w 
aspekcie działań logistycznych przedsiębiorstwa [8,10]:  

a) f41 - kryterium kosztu regału, relacja dominowania 41 =      
< MIN>; 

b) f42 - kryterium możliwości stosowania zasady FIFO, relacja 

dominowania42=<MAX>; 
c) f43 - kryterium podatności na automatyzację procesu 

magazynowego, relacja dominowania 43 = < MAX >; 
Przykładowo można przyjąć [8,9,10]: 
1. Dla f11: f11(x1)=0,7; f11(x2)=0,6; f11(x3)=0,8; f11(x4)=0,8; f11(x5)=0,7; 

f11(x6)=0,8; f11(x7)=0,8; f11(x8)=0,8. 
2. Dla f12: f12(x1)=0,7; f12(x2)=0,8; f12(x3)=0,8; f12(x4)=0,8; f12(x5)=0,8; 

f12(x6)=0,6; f12(x7)=0,5; f12(x8)=0,6. 
3. Dla f13: f13(x1)=0,7; f13(x2)=0,8; f13(x3)=0,7; f13(x4)=0,8; f13(x5)=0,8; 

f13(x6)=0,6; f13(x7)=0,5; f13(x8)=0,6. 
4. Dla f21: f21(x1)=0,7; f21(x2)=0,6; f21(x3)=0,8; f21(x4)=0,8; f21(x5)=0,7; 

f21(x6)=0,8; f21(x7)=0,8; f21(x8)=0,8. 
5. Dla f22: f22(x1)=0,7; f22(x2)=0,7; f22(x3)=0,7; f22(x4)=0,8; f22(x5)=0,7; 

f22(x6)=0,7; f22(x7)=0,8; f22(x8)=0,8. 
6. Dla f23: f23(x1)=0,8; f23(x2)=0,7; f23(x3)=0,7; f23(x4)=0,7; f23(x5)=0,7; 

f23(x6)=0,7; f23(x7)=0,5; f23(x8)=0,6. 
7. Dla f31: f31(x1)=0,7; f31(x2)=0,6; f31(x3)=0,8; f31(x4)=0,8; f31(x5)=0,7; 

f31(x6)=0,8; f31(x7)=0,8; f31(x8)=0,8. 
8. Dla f32: f32(x1)=0,7; f32(x2)=0,6; f32(x3)=0,7; f32(x4)=0,8; f32(x5)=0,8; 

f32(x6)=0,7; f32(x7)=0,5; f32(x8)=0,6. 
9. Dla f33: f33(x1)=0,6; f33(x2)=0,7; f33(x3)=0,7; f33(x4)=0,7; f33(x5)=0,8; 

f33(x6)=0,7; f33(x7)=0,8; f33(x8)=0,8. 
10. Dla f41: f41(x1)=0,4; f41(x2)=0,5; f41(x3)=0,5; f41(x4)=0,6; f41(x5)=0,7; 

f41(x6)=0,7; f41(x7)=0,8; f41(x8)=0,8. 
11. Dla f42: f42(x1)=1; f42(x2)=1; f42(x3)=0; f42(x4)=0; f42(x5)=1; f42(x6)=0; 

f42(x7)=1; f42(x8)=1. 
12. Dla f43: f43(x1)=0,1; f43(x2)=0,2; f43(x3)=0,3; f43(x4)=0,3; f43(x5)=0,4; 

f43(x6)=0,8; f43(x7)=0,8; f43(x8)=0,8. 

Relacja dominowania  = {11 = < MAX >,  12 = < MAX >,  

13 = < MAX >,21 = < MAX >, >,22 = < MAX >,23 = < MIN >, 

31 = < MAX >, 32 = < MIN >, 33 = < MAX >, 41 = < MIN >,  42 

= < MAX >, 43 = < MAX >}. 
W celu rozwiązania zadania optymalizacji wielokryterialnej 

opracowany został program komputerowy „Zadanie Optymalizacji 
Wielokryterialnej 2017” [7,8], który umożliwia: 

a) prezentację zbioru Xj i wybór elementów xj  Xj; 
b) prezentację zbioru Fj oraz wybór, przez operatora programu 

komputerowego,  elementów fj  Fj oraz odpowiednich           

j  ; 

c) wprowadzanie danych według dwóch opcji: opcja 1 – 

wprowadzanie ręczne danych (wartości fj  Fj), - opcja 2 – 

obliczanie wartości fj  Fj) na podstawie danych uzyskanych 
podczas badań eksperymentalnych lub symulacyjnych. 

d) wizualizacja rozwiązania zadania optymalizacyjnego 
(obliczenia i raportowanie – tabela 1,2,3,4,5). 

 

Tab.1.  Wartości kryteriów fj  Fj i relacji dominowania   
F / X X1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8  

f11 0,7 0,6 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 MAX 

f12 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,6 0,5 0,6 MAX 

f13 0,7 0,8 0,7 0,8 0,8 0,6 0,5 0,6 MAX 

f21 0,7 0,6 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 MAX 

f22 0,7 0,7 0,7 0,8 0,7 0,7 0,8 0,8 MAX 

f23 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,5 0,6 MIN 

f31 0,7 0,6 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 MAX 

f32 0,7 0,6 0,7 0,8 0,8 0,7 0,5 0,6 MIN 

f33 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8 0,7 0,8 0,8 MAX 

f41 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 MIN 

f42 1 1 0 0 1 0 1 1 MAX 

f43 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 0,8 0,8 0,8 MAX 
 

Tab. 2.  Wizualizacja rozwiązania dla kryteriów f11 - f23 

 F / X x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 

f11 0,7 0,6 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 

Max (f11) 0,8               

f11* 0,875 0,75 1 1 0,875 1 1 1 

f12 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,6 0,5 0,6 

Max (f12) 0,8               

f12* 0,875 1 1 1 1 0,75 0,625 0,75 

f13 0,7 0,8 0,7 0,8 0,8 0,6 0,5 0,6 

Max (f13) 0,8               

f13* 0,875 1 0,875 1 1 0,75 0,625 0,75 

f21 0,7 0,6 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 

Max (f21) 0,8               

f21* 0,87 0,75 1 1 0,875 1 1 1 

f22 0,7 0,7 0,7 0,8 0,7 0,7 0,8 0,8 

Max (f22) 0,8        

f22* 0,875 0,88 0,875 1 0,875 0,875 1 1 

f23 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,5 0,6 

Max (f23) 0,8        

f23* 1 0,88 0,875 0,875 0,875 0,875 0,625 0,75 
 

Tab. 3.  Wizualizacja rozwiązania dla kryteriów f31 - f43 

F / X x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 

f31 0,7 0,6 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 

Max (f31) 0,8        

f31* 0,875 0,75 1 1 0,875 1 1 1 

f32 0,7 0,6 0,7 0,8 0,8 0,7 0,5 0,6 

Max (f32) 0,8        

f32* 0,875 0,75 0,875 1 1 0,875 0,625 0,75 

f33 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8 0,7 0,8 0,8 

Max (f33) 0,8        

f33* 0,75 0,88 0,875 0,875 1 0,875 1 1 

f41 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 

Max (f41) 0,8        

f41* 0,5 0,63 0,625 0,75 0,875 0,875 1 1 

f42 1 1 0 0 1 0 1 1 

Max (f42) 1        

f42* 1 1 0 0 1 0 1 1 

f43 0,1 0,2 0,3 0,3 0,4 0,8 0,8 0,8 

Max (f43) 0,8        

f43* 0,125 0,25 0,375 0,375 0,5 1 1 1 
 

Tab. 4.  Wartości odległości ri i wartości wagi  wi dla  fj  Fj 

xi ri wi 

x1 1,090 0,122 

x2 1,000 0,124 

x3 1,269 0,119 

x4 1,218 0,120 

x5 0,586 0,132 

x6 1,097 0,122 

x7 0,750 0,129 

x8 0,500 0,133 
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Rozwiązaniem zadania optymalizacyjnego dla fj  Fj  (tab.4) 
jest wybór regałów przesuwnych (x5: r5 = 0,586, w5 = 0,132) lub 
regałów tunelowych (x8: r8 = 0,5, w8 = 0,133). 

 
Tab. 5.  Wartości odległości ri i wartości wagi  wi dla kryteriów f31, f41 

xi ri wi 

x1 3,204 0,125 

x2 3,194 0,125 

x3 3,184 0,125 

x4 3,167 0,125 

x5 3,165 0,125 

x6 3,165 0,125 

x7 3,162 0,125 

x8 3,162 0,125 

 
Rozwiązaniem zadania optymalizacyjnego dla kryteriów f31, f41 

(tab. 5) jest wybór regałów automatycznych windowych Lean Lift 
(x7: r7 = 3,162; w7 = 0,125) lub regałów tunelowych (x8: r8 = 3,162;       
w8 =  0,125). 

PODSUMOWANIE 

Przedstawiona powyżej metodyka przedstawia, na przykładzie 
doboru rodzaju regałów magazynowych, sposób optymalizacji 
procesu logistycznego przedsiębiorstwa. Analiza przedstawionej 
metodyki (tab.3,4,5) wykazała jednak pewne braki, są to przede 
wszystkim: 
a) brak możliwości uwzględnienia preferencji operatora programu 

w zakresie budowy "własnych" kryteriów dla zbioru rozwiązań 

dopuszczalnych xX; 
b) brak możliwości redukcji 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 optymalizacji procesu 
logistycznego przedsiębiorstwa stanowi przedmiot dalszych prac 
autorów. 
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Selected problems of optimizing the logistic processes  
of the enterprise 

The article discusses the way of determining the elements 

of the optimization procedure, which allows to determine the 

elements of the logistics process of an enterprise. The algo-

rithm of implementation of the optimization procedure is 

presented on the example of choosing warehouse shelves in 

the logistics process of the company. 
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