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Streszczenie
W artykule zaproponowano procedurĊ kompletacji produktu w magazynie zapewniającą oczyszczenie maksymalnej liczby lokalizacji, w których produkt ten wystĊpuje.
Ma to znaczenie, gdy decydent zamierza zmniejszyü rozproszenie wystĊpowania produktów w magazynie. Po zaprezentowaniu specyfikacji badanego magazynu i przedstawieniu procedury zagadnienie zobrazowano przykáadem numerycznym. Autor podaá
takĪe przyszáe rozwiniĊcie zagadnienia poprzez dodanie pewnych nowych zaáoĪeĔ oraz
zwiĊkszenie liczby rodzajów produktów.
Sáowa kluczowe: kompletacja, zarządzanie áaĔcuchem dostaw, optymalizacja

Wprowadzenie
Gospodarka magazynowa stanowi istotny element zarządzania przedsiĊbiorstwem z kilku powodów. Z jednej strony, magazyn generuje duĪe koszty,
w tym:
– koszty zatrudnienia pracowników,
– koszty wynajmu lub zakupu powierzchni magazynowej,
Adres e-mail: krzysztof.dmytrow@wneiz.pl.
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– koszty zakupu i utrzymania urządzeĔ niezbĊdnych do przeprowadzania
operacji magazynowych (wózki widáowe, Īurawie, suwnice, manipulatory itp.).
Z drugiej strony, utrzymywanie magazynu ma swoje istotne zalety, do których naleĪą: zapewnienie ciągáoĞci dostĊpnoĞci produktów (przynajmniej do
pewnego stopnia) czy redukcja kosztów transportu produktów od producentów
do punktów sprzedaĪy.
Gospodarka magazynowa oraz procesy dystrybucji razem tworzą procesy
logistyczne1. SpoĞród wielu operacji magazynowych, takich jak: przyjmowanie
towaru, odkáadanie towaru do lokalizacji, kompletacja, sprawdzanie i pakowanie oraz przesyáanie, najbardziej pracocháonna i czasocháonna jest kompletacja,
czyli pobieranie towarów z lokalizacji. O ile sam proces kompletacji (czyli ustalenie drogi, którą musi pokonaü magazynier, aby skompletowaü zamówienie)
jest w literaturze przedmiotu dobrze rozpoznany i opisany, o tyle maáo uwagi
poĞwiĊcono wyborowi konkretnych lokalizacji spoĞród wielu dostĊpnych,
w których wystĊpuje pobierany produkt. Problem ten nie wystĊpuje w przypadku, gdy dany produkt jest przypisany do konkretnej lokalizacji i nie ma go
w Īadnym innym miejscu w magazynie. JeĪeli zaĞ dany produkt wystĊpuje
w wielu lokalizacjach, naleĪy wybraü te, które magazynier ma odwiedziü, Īeby
go pobraü (a samą drogĊ, którą musi pokonaü, moĪna wyznaczyü na przykáad
w drugim etapie). Lokalizacje, które musi odwiedziü magazynier, moĪna wybieraü nastĊpująco:
1. Wybiera siĊ lokalizacje, które z jednej strony znajdują siĊ jak najbliĪej
punktu startowego i punktu zdania towaru oraz z drugiej strony takie,
w których znajduje siĊ moĪliwie najwiĊksza liczba jednostek danego
produktu – bĊdzie to kryterium minimalizacji czasu kompletacji.
2. Wybiera siĊ lokalizacje, które zostaáy zapeánione najwczeĞniej. Ma to
znaczenie w przypadku produktów o ograniczonym okresie przydatnoĞci. Najpierw pobieramy produkty najstarsze, potem coraz nowsze.
3. Wybiera siĊ lokalizacje, w których wystĊpuje najmniejsza liczba jednostek danego produktu – za pomocą tej metody moĪna oczyĞciü lokalizacje z niewielkiej liczby jednostek danego produktu i w konsekwencji zmniejszyü rozproszenie wystĊpowania danego produktu w maga-

1

C. Skowronek, Z. Sarjusz-Wolski, Logistyka w przedsiĊbiorstwie, PWE, Warszawa
1999, s. 23–27.
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zynie. NaleĪy jednak mieü na uwadze fakt, Īe magazynier bĊdzie miaá
do pokonania dáuĪszą drogĊ niĪ w pierwszym i drugim przypadku.
Celem artykuáu jest zaproponowanie procedury kompletacji pojedynczego
produktu w przedsiĊbiorstwie zakáadającej oczyszczenie jak najwiĊkszej liczby
lokalizacji.

1. Rodzaje magazynów, operacje magazynowe
W praktyce wystĊpuje bardzo wiele typów magazynów, które moĪna podzieliü gáównie ze wzglĊdu na rodzaj klientów, które obsáugują. NajwaĪniejsze
rodzaje magazynów to2:
– centrum dystrybucji detalicznej,
– centrum dystrybucji czĊĞci zamiennych,
– centrum dystrybucyjne e-commerce lub sprzedaĪy wysyákowej na podstawie katalogów,
– magazyn 3PL,
– magazyn produktów psujących siĊ.
Centrum dystrybucji detalicznej jest magazynem, który obsáuguje duĪe
sieci super- czy hipermarketów. Typowe pojedyncze zamówienie skáadane do
takiego magazynu skáada siĊ nawet z tysiĊcy produktów. Jako Īe pojedyncze
centrum dystrybucji detalicznej moĪe obsáugiwaü setki super- lub hipermarketów, przepáyw towarów jest w nich olbrzymi.
Centrum dystrybucji czĊĞci zamiennych zajmuje siĊ dostawami bardzo
czĊsto drogich czĊĞci zamiennych producentom samochodów, samolotów,
sprzĊtu komputerowego, AGD czy RTV. Zarządzanie takim magazynem jest
bardzo duĪym wyzwaniem, gdyĪ z jednej strony naleĪy zapewniü w miarĊ moĪliwoĞci ciągáe dostawy czĊĞci producentom, z drugiej strony czĊĞci te są czĊsto
bardzo drogie, przez co przechowywanie duĪej ich liczby powoduje zamroĪenie
duĪych iloĞci kapitaáu. Takie magazyny obsáugują dwa rodzaje zamówieĔ: zamówienia seryjne oraz awaryjne. Zamówienia seryjne są statystycznie przewidywalne, opierają siĊ na obserwacji zapotrzebowania na produkty w przeszáoĞci, natomiast zamówienia awaryjne wystĊpują dla czĊĞci, na które popyt jest
2

J.J. Bartholdi, S.T. Hackman, WAREHOUSE & DISTRIBUTION SCIENCE, Release
0.95, The Supply Chain and Logistics Institute, School of Industrial and Systems Engineering,
Georgia Institute of Technology, Atlanta 2011, s. 8–10.
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rzadki, incydentalny, ale są to na ogóá czĊĞci drogie i waĪne, na które klient nie
moĪe dáugo czekaü.
Centrum dystrybucyjne e-commerce lub sprzedaĪy wysyákowej na podstawie katalogów jest magazynem, który przyjmuje zwykle niewielkie, pojedyncze zamówienia od klientów telefonicznie albo przez internet. Jednak zamówieĔ tych jest bardzo duĪo oraz muszą byü realizowane w bardzo krótkim
czasie.
Magazyn typu 3PL jest magazynem, który dziaáa na zasadzie outsourcingu. PrzedsiĊbiorstwo powierza przechowywanie swoich produktów oraz wszelkie operacje związane z gospodarką magazynową firmie zewnĊtrznej.
Magazyn produktów psujących siĊ jest magazynem, w którym przechowuje siĊ produkty o krótkim okresie przydatnoĞci (ĪywnoĞü, ĞwieĪe kwiaty, szczepionki oraz inne produkty, które muszą byü przechowywane w warunkach
cháodniczych). Tym, co wyróĪnia takie magazyny, jest to, Īe produkty są przechowywane bardzo krótko (czĊsto czas przechowywania jest rzĊdu kilku godzin). Káadzie siĊ teĪ w nich duĪy nacisk na efektywne wykorzystanie przestrzeni magazynowej, gdyĪ w poáączeniu z koniecznoĞcią zapewnienia warunków cháodniczych jest ona bardzo droga. Produkty przechowywane w takich
magazynach muszą byü dostarczane klientom wedáug jednej z dwóch zasad:
FIFO (First-In-First-Out) albo FEFO (First-Expired-First-Out).
Magazyn jest jednym z elementem áaĔcucha dostaw (supply chain). àaĔcuchem dostaw nazywamy proces, w którym produkt przechodzi od miejsca
powstania do odbiorcy koĔcowego. Na poszczególnych etapach procesu produkt jest przechowywany/transportowany w róĪnych jednostkach. Przesuwając
siĊ w dóá áaĔcucha dostaw, produkt jest przechowywany w coraz mniejszych
jednostkach:
– palety,
– warstwy,
– skrzynie lub kartony,
– opakowania wewnĊtrzne,
– sztuki lub inne jednostki (pudeáka, worki itp.).
Bardzo waĪne jest, aby ustaliü odpowiedni sposób przechowywania produktów w magazynie. Istnieją dwa sposoby przechowywania:
a) przechowywanie dedykowane – dany produkt przechowywany jest
tylko w jednej lokalizacji i dana lokalizacja przypisana jest wyáącznie
do jednego produktu;
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b) przechowywanie wspóádzielone – dany produkt moĪe byü przechowywany w róĪnych lokalizacjach i w danej lokalizacji moĪe byü przechowywanych wiele rodzajów produktów (inna nazwa to magazyn
chaotyczny).
Zaletą przechowywania dedykowanego jest to, iĪ magazynierzy mogą áatwo zapamiĊtaü lokalizacje, w których przechowywany jest kaĪdy produkt, co
czyni procedurĊ kompletacji szybką i efektywną. Wadą przechowywania dedykowanego jest nieefektywne wykorzystanie przestrzeni magazynowej. JeĪeli
dana lokalizacja jest przypisana tylko do jednego produktu, to po uzupeánieniu
zapasów danego produktu (zaáóĪmy, Īe zamówiono taką jego iloĞü, Īeby caáa
przestrzeĔ magazynowa w danej lokalizacji byáa zapeániona w stu procentach),
jego poziom stopniowo maleje na skutek zapotrzebowania i jak spadnie do zera,
nadchodzi kolejne zamówienie uzupeániające. W takim przypadku przestrzeĔ
magazynowa jest wypeániona przeciĊtnie jedynie w poáowie.
Wady tej pozbawione jest przechowywanie wspóádzielone. W tym przypadku lokalizacja, w której jest wolne miejsce, moĪe byü wypeániona dowolnym produktem (o ile siĊ w niej zmieĞci) bez potrzeby czekania, aĪ zapas pierwotnego produktu wyczerpie siĊ do zera. Generalnie, im wiĊcej produktów
moĪe byü przechowywanych w danej lokalizacji i im wiĊcej jest lokalizacji,
w których przechowywany jest dany produkt, tym prĊdzej dana lokalizacja jest
czyszczona z danego produktu i tym prĊdzej przestrzeĔ magazynowa w danej
lokalizacji jest ponownie wypeániana. Przechowywanie wspóádzielone ma takĪe
wady. Jedną z nich jest to, Īe zmieniają siĊ miejsca przechowywania produktów
i zmienia siĊ lista produktów w danej lokalizacji. Wymaga to komputerowego
systemu wspomagania gospodarowania magazynem.
MoĪna zadaü pytanie, jaki procent przestrzeni magazynowej wykorzystamy, przechowując w niej k produktów. Zakáadając, Īe przestrzeĔ magazynowa
w kaĪdej lokalizacji jest taka sama i Īe zapotrzebowanie na kaĪdy produkt jest
staáe w czasie, wykorzystanie lokalizacji dane jest wzorem3:

k
.
k 1

Procent wykorzystania przestrzeni magazynowej w danej lokalizacji w zaleĪnoĞci od liczby produktów w niej przechowywanych przedstawiono na rysunku 1.

3

Ibidem, s. 17.
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Rysunek 1. Wykorzystanie przestrzeni magazynowej w danej lokalizacji
w zaleĪnoĞci od liczby produktów
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ħródáo: J.J. Bartholdi, S.T. Hackman, WAREHOUSE & DISTRIBUTION SCIENCE, Release 0.95,
The Supply Chain and Logistics Institute, School of Industrial and Systems Engineering,
Georgia Institute of Technology, Atlanta 2011, s. 17.

Mimo Īe w magazynie przechowywane są róĪne produkty na róĪnym etapie áaĔcucha dostaw, czyli są przyjmowane w róĪnych jednostkach przechowywania i tak samo w róĪnych jednostkach są wysyáane do odbiorców, moĪna
wyróĪniü wspólne dla wszystkich produktów operacje magazynowe (w nawiasach podano udziaá kosztów danej operacji w ogólnych kosztach operacyjnych
magazynu)4:
– przyjmowanie towaru (10%),
– odkáadanie towaru do lokalizacji (15%),
– kompletacja (55%),
– sprawdzanie i pakowanie,
– przesyáanie,
– inne.
Do innych operacji magazynowych zaliczamy na przykáad: organizowanie
zwrotów, przepakowywanie, etykietowanie, wystawianie faktur i inne. Trzy
ostatnie operacje stanowią razem okoáo 20% ogólnych kosztów operacyjnych
4

Ibidem, s. 23–30.
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magazynu. Jak widaü, najbardziej pracocháonnym procesem jest kompletacja. Ją
z kolei moĪna rozbiü na nastĊpujące czynnoĞci zaprezentowane w tabeli 1.
Tabela 1. Udziaáy czasów trwania poszczególnych czynnoĞci
w áącznym czasie procesu kompletacji
CzynnoĞci
Przemieszczanie siĊ
Szukanie
Pobieranie towaru
Dokumentowanie i inne czynnoĞci

Procent czasu trwania procesu kompletacji
55
15
10
20

ħródáo: J.J. Bartholdi, S.T. Hackman, WAREHOUSE & DISTRIBUTION SCIENCE, Release 0.95,
The Supply Chain and Logistics Institute, School of Industrial and Systems Engineering,
Georgia Institute of Technology, Atlanta 2011, s. 25.

2. Specyfikacja badanego przedsiċbiorstwa i procedura kompletacji
Badane przedsiĊbiorstwo jest centrum dystrybucyjnym duĪego przedsiĊbiorstwa zajmującego siĊ produkcją i dystrybucją narzĊdzi i odzieĪy roboczej.
PrzedsiĊbiorstwo jest w trakcie przechodzenia od dedykowanego do wspóádzielonego sposobu przechowywania produktów. PoniewaĪ produkty są rozpraszane w wielu lokalizacjach, jednym z celów dziaáu gospodarki materiaáowej jest
zbieranie produktów z tych lokalizacji, w których jest ich najmniej, Īeby oczyĞciü ze zbieranego produktu jak najwiĊkszej ich liczby, mimo iĪ nie jest to
optymalne z punktu widzenia minimalizacji caákowitej drogi, którą naleĪy pokonaü, kompletując produkt. Celem takiego dziaáania jest przygotowywanie
miejsc znajdujących siĊ blisko punktu startu i odkáadania towaru do skáadowania produktów zamawianych najczĊĞciej, a gáĊbiej w magazynie – produktów
zamawianych rzadziej.
ProcedurĊ kompletacji produktu moĪna opisaü nastĊpującymi etapami:
1. NaleĪy podaü liczbĊ jednostek produktu A, którą trzeba skompletowaü (n).
2. Trzeba uporządkowaü lokalizacje rosnąco wedáug liczby jednostek
produktu A: A1, A2, …, Al.
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3.

NaleĪy zsumowaü liczbĊ jednostek produktu A w kaĪdej lokalizacji,
poczynając od najmniejszej do najwiĊkszej liczby jednostek
(nA1 + nA2 + … + nAl).
4. NaleĪy wybraü k pierwszych lokalizacji takich, dla których suma
nA1 + nA2 + … + nAk  n, takich, Īe n bĊdzie w przedziale
(nskAk-1, nskAk² (nsk – liczebnoĞü skumulowana).
5. Wybrane w poprzednim punkcie lokalizacje bĊdą lokalizacjami odwiedzanymi i zostanie im przypisana wartoĞü 1 (wszystkim lokalizacjom, których nie odwiedzamy, przypisujemy wartoĞü 0).
6. NaleĪy zapisaü macierz odlegáoĞci pomiĊdzy punktem startowym S
a wszystkimi lokalizacjami oraz pomiĊdzy kaĪdą parą lokalizacji. OdlegáoĞci te oznaczono jako aij (i – numer lokalizacji, z której magazynier wychodzi, j – numer lokalizacji, do której magazynier zmierza).
7. Zmienne decyzyjne xij bĊdą oznaczaáy przejĞcie (lub nie) z lokalizacji
i-tej do lokalizacji j-ej. BĊdą to zmienne binarne. JeĪeli zmienna
przyjmie wartoĞü 1, oznacza to, Īe magazynier idzie z lokalizacji i-tej
do lokalizacji j-ej, a jeĪeli przyjmie wartoĞü 0 – nie idzie.
8. NaleĪy znaleĨü optymalną drogĊ przejĞcia przez wszystkie odwiedzane k lokalizacje, rozwiązując zagadnienie komiwojaĪera. OczywiĞcie,
znajdowanie w tym przypadku rozwiązania optymalnego na sens jedynie wówczas, gdy trzeba odwiedziü stosunkowo niewielką liczbĊ
lokalizacji (do kilkunastu). JeĪeli ich liczba jest wiĊksza, wówczas
znalezienie rozwiązania optymalnego jest na tyle dáugie, Īe bardziej
efektywne byáoby zastosowanie metod heurystycznych znalezienia
drogi. Model decyzyjny zostanie zaprezentowany w dalszej czĊĞci
pracy.
9. Zmienne zapisuje siĊ w postaci macierzy, w której wiersze oznaczają
lokalizacje startowe, a kolumny – lokalizacje, do których trzeba
dojĞü. W pierwszym wierszu i w pierwszej kolumnie wystĊpuje punkt
startowy S (zakáada siĊ, Īe po skompletowaniu wszystkich produktów
wracamy do tego samego punktu).
10. Rozwiązanie odczytuje siĊ nastĊpująco:
a) wartoĞü jeden w wierszu pierwszym mówi, do której lokalizacji
zmierzamy z punktu startowego S (odczytujemy lokalizacjĊ z kolumny, w której jest jedynka);
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b) nastĊpnie w lokalizacji w wierszu odpowiadającemu lokalizacji
z kolumny, w której byáa jedynka w poprzednim punkcie, poszukuje siĊ kolejnej wartoĞci 1 – w kolumnie bĊdzie to kolejna lokalizacja, do której magazynier ma pójĞü;
c) procedurĊ powtarza siĊ do momentu, aĪ lokalizacja, do której naleĪy zmierzaü, bĊdzie znajdowaáa siĊ w pierwszej kolumnie –
bĊdzie to punkt startowy S i bĊdzie to koniec trasy.
11. Oblicza siĊ, ile jednostek produktu pobieramy z kaĪdej lokalizacji.

3. Model decyzyjny i przykâad numeryczny
W przykáadzie wykorzystano prosty liniowy model decyzyjny opisujący
zagadnienie komiwojaĪera5:
Funkcja celu:
k

k

¦¦ a

L( x)

x o min

ij ij

i 1 j 1

Warunki ograniczające:
k

¦x

ij

1, i

0,1,..., k ,

(1)

ij

1, j

0,1,..., k ,

(2)

j 1

k

¦x
i 1

xij  x ji d 1,

(3)

Warunki brzegowe:

xij  ^0;1`

5

S. Krawczyk, Metody iloĞciowe w logistyce (przedsiĊbiorstwa), C.H. Beck, Warszawa
2001, s. 322.
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– punkt startowy ma indeks 0, zaĞ lokalizacje, w których nastĊpuje kompletacja, mają indeksy 1, 2, …, k,
– warunek (1) mówi o tym, Īe z danej lokalizacji moĪna wyjĞü tylko raz,
– warunek (2) mówi, Īe do danej lokalizacji moĪna wejĞü tylko raz,
– warunek (3) mówi, Īe drogĊ pomiĊdzy i-tą a j-ą lokalizacją moĪna pokonaü co najwyĪej jeden raz.
Na potrzeby przykáadu zaáoĪono bardzo prosty magazyn z szeĞcioma lokalizacjami. Przedstawia go rysunek 2 (w nawiasach podano liczbĊ sztuk produktu
w kaĪdej lokalizacji).
Rysunek 2. Schemat magazynu

S

A1 (15)

A4 (2)

A2 (5)

A5 (4)

A3 (3)

A6 (1)
ħródáo: opracowanie wáasne.

ZaáoĪono, Īe naleĪy skompletowaü 9 sztuk produktu. W podejĞciu klasycznym, rozwiązaniem optymalnym byáoby udanie siĊ z punktu startowego S
do lokalizacji A1, pobranie z niej 9 sztuk produktu i powrót do punktu startowego. Zakáadając jednak, Īe naleĪy oczyĞciü z produktu jak najwiĊcej lokalizacji, naleĪy najpierw uporządkowaü je rosnąco wedáug liczby sztuk w kaĪdej
lokalizacji: A6, A4, A3, A5, A2, A1. Skumulowane liczby elementów w kolejnych lokalizacjach bĊdą nastĊpujące: 1-3-6-10-15-30. Widaü wiĊc, Īe chcąc
zebraü 9 sztuk produktu, moĪemy oczyĞciü trzy pierwsze lokalizacje (A6, A4
oraz A3), a w czwartej lokalizacji (A5) pozostanie jeszcze jedna sztuka.
Dla uproszczenia zaáoĪono, Īe odlegáoĞü pomiĊdzy sąsiednimi lokalizacjami wynosi jedną jednostkĊ, a pomiĊdzy lokalizacjami po przekątnej – dwie
jednostki. Macierz odlegáoĞci przedstawia tabela 2.
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Tabela 2. Macierz odlegáoĞci (aij) pomiĊdzy lokalizacjami
S
A1
A2
A3
A4
A5
A6

S
0

A1
2
0

A2
1
1
0

A3
2
2
1
0

A4
3
1
2
3
0

A5
2
2
1
2
1
0

A6
3
3
2
1
2
1
0

ħródáo: opracowanie wáasne.

Rozwiązanie optymalne przedstawia tabela 3.
Tabela 3. Rozwiązanie optymalne zagadnienia
S
S
A1
A2
A3
A4
A5
A6

A1

A2

A3

A4

A5
1

A6

1
1
1
1
ħródáo: opracowanie wáasne.

Graficznie rozwiązanie przedstawiono na rysunku 3.
Rysunek 3. Trasa optymalna

S

A1 (15)

A4 (2)

A2 (5)

A5 (4)

A3 (3)

A6 (1)

ħródáo: opracowanie wáasne.

33

34

METODY ILOĝCIOWE W EKONOMII

Magazynier powinien pójĞü z punktu S do lokalizacji A5, tam pobraü
3 sztuki produktu (nie moĪe pobraü wszystkich, bo, jak wspomniano wczeĞniej,
skumulowana liczba sztuk w czterech pierwszych lokalizacjach wynosi 10,
a wiĊc z lokalizacji o najwiĊkszej liczbie sztuk, czyli z lokalizacji A5, naleĪy
pobraü o jedną mniej, niĪ siĊ w niej znajduje), nastĊpnie powinien udaü siĊ do
lokalizacji A4 i pobraü 2 stuki, potem przejĞü do A6 i pobraü 1 sztukĊ, potem do
lokalizacji A3, pobraü 3 sztuki i udaü siĊ do punktu startowego S. Dla takiego
planu kompletacji dáugoĞü trasy bĊdzie minimalna i wyniesie 8 jednostek. Nie
jest to oczywiĞcie jedyna moĪliwa trasa optymalna, inną mogáaby byü na przykáad trasa S–A4–A5–A6–A3–S albo obecna trasa tylko pokonana w drugą stronĊ. Za kaĪdym razem magazynier musiaáby pokonaü 8 jednostek.

Podsumowanie
W artykule zaprezentowano procedurĊ kompletacji pojedynczego produktu
w przedsiĊbiorstwie. Zobrazowano ją prostym przykáadem numerycznym.
OczywiĞcie przykáad ten nie wyczerpuje wszystkich rzeczywistych zaáoĪeĔ,
które mogą siĊ pojawiü w trakcie opracowywania planu kompletacji. Autor
obecnie jest na etapie wprowadzania dodatkowych zaáoĪeĔ do modelu, są to:
Blokada pewnej liczby sztuk produktu spowodowana przyjĊtym wczeĞniej,
a jeszcze niezrealizowanym zamówieniem.
Sytuacja, w której magazynier, pobierając produkt z lokalizacji, stwierdza,
Īe liczba sztuk jest inna niĪ wykazana w systemie (na przykáad kompletując
opakowanie 100 gwoĨdzi, stwierdza, Īe jest ich w opakowaniu mniej i trzeba
dokonaü zwrotu).
Sytuacja, w której magazynier nie moĪe podejĞü do danej lokalizacji, bo ta
jest w danej chwili zajĊta. NaleĪy podjąü decyzjĊ, czy magazynier bĊdzie czekaá, aĪ siĊ ona zwolni (co bĊdzie miaáo miejsce, jeĪeli dana lokalizacja bĊdzie
jedyną, w której bĊdzie wystĊpowaá dany produkt lub jeĪeli bĊdzie to ostatnia
lokalizacja zawierająca dany produkt), czy trzeba wyznaczyü od początku trasĊ
pobrania pozostaáych jednostek produktu.
Sytuacja, w której magazynier dostaje informacjĊ, Īe klient zrezygnowaá
z czĊĞci lub z caáoĞci swojego zamówienia. W zaleĪnoĞci od sytuacji magazynier musi odáoĪyü na póáki to, co juĪ zebraá (albo czĊĞü tego, co zebraá) lub zakoĔczyü kompletacjĊ, jeĪeli nie zebraá jeszcze niczego.
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Opracowanie procedury kompletacji z powyĪszymi zaáoĪeniami dla wiĊcej
niĪ jednego produktu.
Dodatkowym problemem bĊdzie duĪa liczba lokalizacji do odwiedzenia,
co spowoduje niemoĪnoĞü znalezienia rozwiązania optymalnego w zagadnieniu
komiwojaĪera (proces poszukiwania rozwiązania optymalnego bĊdzie na tyle
dáugi, Īe oszczĊdnoĞü czasu spowodowana przejĞciem najkrótszą drogą nie
bĊdzie rekompensowaáa czasu obliczeĔ). W takim przypadku trzeba bĊdzie
zastosowaü metody heurystyczne kompletacji produktów w magazynie. Do
najczĊĞciej stosowanych naleĪą6:
– metoda S-shape,
– metoda Midpoint,
– metoda Largest Gap,
– metoda Return,
– metoda Combined.
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ORDER-PICKING WITH ASSUMPTION OF LOCATIONS CLEANING

Abstract
The article presents order-picking procedure of a single with assumption of
cleaning of maximum number of locations in which the product exists. It is important
when the decision maker intends to decrease dispersion of arrangement of products in
warehouse. After presentation of specification of analysed warehouse and procedure,
the problem was illustrated by simple, numerical example. The author also showed
future development of the problem by adding some new assumptions and increasing the
number of products.
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