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1. Bevezetés 

Szakdolgozatom első célkitűzése egy hazai nagyvállalat egyik belső raktárrendszere 

állapotának feltárása és elemzése volt, valamint egy új, hatékonyabb rendszer 

kialakításának kidolgozása és az ahhoz tartozó informatikai rendszer működési tervének 

elkészítése. 

Sajnos az egyetem a cég által elvárt titoktartási kívánalmakat nem tudta biztosítani, ezért 

november elején változtatnom kellett a szakdolgozatom témáján. 

Mivel az eredeti feladat egy görgősoros átmenő raktárhoz kapcsolódott volna, ezért a 

konzulensem javaslatára egy ilyen rendszer bemutatását és egy ehhez kapcsolódó 

optimalizációs szoftver elkészítését tűztem ki célul. 

A szakdolgozatom első felében szakirodalmi áttekintést nyújtok a korszerű raktári 

rendszereket illetően, majd részletesen rátérek a kapott feladat kidolgozására. 
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2. A logisztika 

2.1. A logisztika értelmezése 

A logisztika meghatározására többféle definíció is született az évek során, melyek 

idővel egyre részletesebben fejtették ki annak jelentését. Kezdetben – sok más 

tudományhoz hasonlóan – a hadászatban jelent meg mint önálló ágazat, majd később a 

gazdaságban és iparban is egyre fontosabb szerepkört töltött be. Előbbire utalhat az i. sz. 

900 körül VI. Leo bizánci császár által írott Harcászat c. mű, melynek a csapatok 

ellátásáról szóló fejezetében utal a logisztikára mint összetett feladatra. Közel egy 

évezreddel később, az 1830-as években Baron de Jomini, az akkori francia hadsereg 

tábornoka a stratégiai és taktikai feladatok sikeres elvégzéséhez szükséges szervezési 

rendelkezéseket értette logisztika alatt. Ezek specifikusabb és részletesebb 

megfogalmazását a NATO szabályzata írja le: 

„A logisztika átfogja mindazokat a tevékenységeket és eszközhasználatokat, 

amelyek ahhoz szükségesek, hogy a harcoló alakulatok létfenntartása, mozgása (anyag, 

élelmiszer utánpótlás, stb.) szervezett és folyamatosan jól áttekinthető, szükség szerint 

gyors operatív beavatkozással megvalósítható legyen."[1] Kiterjed a szükséglet, a tér és az 

idő előzetes tervezésére, összehangolására, valamint a legfontosabb erőforrások 

allokálására és az alábbi tevékenységeket foglalja magába: 

 anyagellátás, utánpótlás, készletezés 

 csapat-, anyag-, és sebesült szállítás, szervezés és elhelyezés 

 építés, szervezés, infrastruktúra rendelkezésre bocsátása 

 információs hálózat kiépítése és  

 az előbbi feladatok megoldásának irányítása. 

E definíció már kitér az információ fontosságára is, amely az adott logisztikai 

folyamat megszervezésekor nagy jelentőséggel bír, mivel nagymértékben befolyásolja a 

rendszer működésének sikerességét és hatékonyságát.  

 Míg a katonaságnál már kifejlett logisztikai rendszereket használtak, addig a 

gazdaságban jóval kevesebb figyelmet fordítottak rá. Idővel azonban az ipari 

nagyvállalatok szervezeti felépítése egyre komplexebb lett, illetve a globalizációnak 

köszönhetően mind gazdaságilag, mind pedig földrajzilag egyre szélesebb körben nyíltak meg 
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új lehetőségek. A logisztika így fontos tényezővé vált, hiszen racionalizálásával a pénzügyi 

kiadások valamint az időráfordítások jelentősen csökkenthetők lettek. Az évek folyamán e 

téren is nagymértékű fejlődés figyelhető meg. Az amerikai Ronald Ballon 1973-as 

definíciója szerint „a logisztika feladata az alapanyag beszerzéstől a végső fogyasztásig 

terjedően az anyagáramlásban előforduló összes szállítási, rakodási, tárolási 

tevékenységek tervezése, szervezése, irányítása és ellenőrzése azzal a céllal, hogy az 

áramlásban lévő anyag időben és a legkisebb ráfordítással a megfelelő helyre jusson”[2]. 

Ezzel szemben Reinhardt Jünemann 1989-es megfogalmazásában „A logisztika anyagok, 

személyek, energiák és információk rendszereken belüli áramlásának tervezésével, 

irányításával és ellenőrzésével foglalkozó tudomány.”[3] Jól látható, hogy míg Ballon 

csupán az anyagok logisztikáját vette figyelembe, addig Jünemann már az ehhez szükséges 

emberi, energia- és információszükségleteket is.  

Emellett találkozhatunk még más, az előbbiektől eltérő leírással, mivel maga a 

logisztika több különböző szemszögből vizsgálható, értelmezhető és az egyes ágak más-

más aspektusból vizsgálják ugyanazt a területet. 

Az alábbiakban két vevőközpontú megközelítést szeretnék kiemelni. Elsőként az 

Amerikai Logisztikai Tanács (angolul: Council of Logistics Management) nevéhez fűződő 

definíciót, amely jelenleg talán a legszélesebb körben elfogadott meghatározások egyike, 

miszerint: 

"A logisztika alapanyagok, félkész-, és késztermékek, valamint a kapcsolódó információk 

származási helyről felhasználási helyre történő hatásos és költséghatékony áramlásának 

tervezési, megvalósítási és irányítási folyamata a vevői elvárásoknak való megfelelés 

szándékával."[4] 

Előbbivel, illetve az úgynevezett 7M elvvel szokás manapság definiálni a logisztikát, 

melynek értelmezése, hogy a megfelelő termék/anyag, a megfelelő mennyiségben, a 

megfelelő állapotban a megfelelő időben a megfelelő helyen a megfelelő költségen a 

megfelelő felhasználónak a rendelkezésére álljon.  

A 7M elvtől kissé eltérő és talán kevésbé ismert a 9M elv, ami általánosabb 

meghatározásra törekszik. E felfogás értelmében a logisztika célja, hogy a megfelelő 

információ, a megfelelő anyag, a megfelelő energia, a megfelelő személyek jussanak el, 

a megfelelő mennyiségben, a megfelelő minőségben, a megfelelő időpontban, a 
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megfelelő helyre megfelelő költséggel. A 7M elvvel ellentétben, mivel ez a definíció a 

konkrét logisztikai folyamat leírására törekszik, a felhasználó itt csak külső tényezőként 

van jelen. 

Annak ellenére, hogy a gazdaságban egyre fontosabb tényezővé lép elő a logisztika, 

még manapság sem igazán fordítanak rá kellő figyelmet, mivel a logisztikai folyamatok, 

ellentétben a gyártási, vagy tervezési folyamatokkal, nem vagy csak kis mértékben 

változtatják meg a termékek jellemzőit. A késztermékek végső gyártási költségének 

azonban jelentős részét (20-25%-át) is kitehetik az ehhez kapcsolódó tevékenységek, mint 

például az áru szállítása, tárolása, készletezése vagy csomagolása. Ezeknek az 

optimalizálása nagymértékű árcsökkenéshez vezethet, amely jobb eladhatóságot és ezáltal 

nagyobb profitot eredményezhet. 

2.2.  A logisztika felépítése 

Az előző fejezetben láthattuk, hogy milyen főbb szempontokra és elemekre 

bontható fel egy logisztikai rendszer. A következőkben röviden ismertetni szeretném egy 

vállalat általános logisztikai felépítését.  

A folyamat az ún. ellátási láncra (1. ábra) épül, amelyben az adott illetve külső 

vállalatok és szervezetek közösen vesznek részt. 

 

Maga a folyamat négy főbb csoportra bontható: 

 beszerzési logisztika 

 termelési logisztika 

 értékesítési logisztika (disztribúció) 

 hulladékkezelési logisztika 

Beszerzési logisztika: Feladata, hogy a vállalat működéséhez szükséges termékeket, 

alapanyagokat, eszközöket illetve egyéb szükségleteket a megfelelő üzemeltetés érdekében 

minél optimálisabban biztosítsa valamint az ezen folyamatokhoz tartozó fizikai és 

Alapanyag Beszállító Vállalat Vevő 
Végső 

felhasználó 

1. ábra Ellátási lánc 
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információs tevékenységeket menedzselje. Ez általában más, külső vállalatokkal 

együttműködve valósul meg, ezért teljesítménye részben azoktól függ. 

Termelési logisztika: A késztermék előállításának gyors és szervezett véghezvitelét 

hivatott biztosítani. Ehhez szükség van a különböző igényelt erőforrások (alapanyag, 

energia, munkaerő, eszköz, információ) összehangolására. Talán ez az egyik legfontosabb 

csoport, mivel minél jobban optimalizáljuk, annál jobban megvalósítható és ebből 

kifolyólag javítható a beszerzés és a végső felhasználás. Előnye, hogy teljesen 

kontrollálható, nem függ külső tényezőktől. 

Értékesítési logisztika: Azon folyamat, amely biztosítja a késztermék eljuttatását a végső 

felhasználás helyére. A végfelhasználók ezen keresztül kapnak átfogó képet a vállalat 

logisztikai rendszeréről, ezért az elégedettség növelése érdekében fontos e folyamat 

minőségi megvalósítása. A beszerzéshez hasonlóan itt is szerepet játszanak külső a 

tényezők.  

Hulladékkezelési logisztika: Régebben kevésbé, viszont mára már egyre nagyobb 

figyelmet fordítanak a cégek a gyártás során felgyülemlő maradékanyagok megfelelő 

feldolgozására. E terület részét képezi a hulladék minimalizálása, a megmaradt anyagok 

gyártásba való újrafelhasználása illetve a felhasználatlan anyagok egy külső újrahasznosító 

üzemhez juttatása. Javarészt belső, kis mértékben külső tényezőktől függ. 

 Ezen négy folyamat egymással összhangban együttműködve képzi egy vállalat 

belső logisztikai rendszerét. Hatékony megvalósításukhoz elengedhetetlen az anyagok, 

termékek illetve az információ áramlásának magas szintű megvalósítása. 

A rendszer elemei, illetve azok kapcsolata a 2. ábrán látható. 

 

2. ábra A logisztikai rendszer egységei és azok kapcsolata 
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A fent bemutatott folyamat az ideális működést reprezentálja, a valóságban 

azonban ennél komplexebb, körülményesebb egy logisztikai rendszer. Számos külső és 

belső tényező befolyásolja és ezáltal többrétűvé teszi azt. A beszállító cégektől igényelt 

anyagok és termékek ára, mennyisége, típusa vagy akár maga a beszállító cég is 

folyamatosan változhat, melyeket a vállalatnak az aktuális gazdasági és kapacitásbeli 

lehetőségeihez mérten kell figyelembe vennie. Hasonló problémák merülhetnek fel a vevői 

oldalon is. Emellett a folyamatban más külső tényezők is szerepet játszanak, mint a 

globális (országra, illetve világra kiterjedő) gazdasági körülmények, különböző helyi, 

illetve szervezeti szabályrendszerek, környezetvédelmi előírások, stb. Harmadrészt pedig a 

vállalat belső struktúrájának időszakos változtatásai is nagyban meghatározzák a 

logisztikai rendszer működését. A hatékonyság megőrzése érdekében ezekre reagálni kell, 

azaz optimalizálni kell a rendszert. 
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3. Raktározás 

Bár a vállalatok törekednek a minél nagyobb produktivitás elérésére, így is akadnak 

olyan elemek, melyeket nem, vagy csak nehezen tudnak kiiktatni a folyamatból. Itt fontos 

megemlíteni, hogy ennek megvalósításában jelentős szerepet játszott az a gazdaságban 

általánosan megfogalmazott követelmény, miszerint a piacnak a vevő igényeihez igazodva 

kell működnie.  Ez a logisztikai folyamatra levetítve úgy értelmezhető, hogy minden egyes 

fázisban törekedni kell a JIT (Just in time – Éppen időben) elv megvalósulására, azaz hogy 

két folyamat között a várakozási idő nulla, vagy ha ez nem kivitelezhető, akkor minél 

minimálisabb legyen. Ehhez viszont szükség van egy olyan rendszerre, amely 

többletmennyiség (például az egyes logisztikai folyamatok között, valamint azon belül a 

készletek felhalmozása) tárolására képes. E funkciót a raktárak látják el. 

A raktározás egy olyan logisztikai tevékenység, amely a belső ellátási lánc (lásd 2. 

ábra) egyes fázisai között foglal helyet, és feladata egy adott folyamat kimenetén 

megjelenő áru biztonságos és hatékony tárolása, majd a megfelelő időben való továbbítása 

a következő folyamat bemenetére annak szükségleteihez igazodva. Ezen a ponton az áru 

áramlása ideiglenesen megszakad. Előfordul olyan eset, amikor a gyártási folyamat és a 

termék felhasználásának végső célja szándékos tárolást igényel. Előbbire példa lehet, ha a 

gyártott elemet bizonyos időintervallum erejéig várakoztatni kell, hogy a következő fázisba 

megmunkálható, továbbgyártható állapotba kerüljön (pl. felhevített fém alkatrészek), míg 

utóbbi leginkább a különböző katonai, nemzetgazdasági illetve más tudatos 

készletfelhalmozást igénylő áruk tárolására jellemző. 

3.1. A raktárak típusai 

Ha a raktárak rendszerbe való integrálását vizsgáljuk, akkor azt két egymástól 

elkülönülő szempont szerint lehet definiálni: 

- fizikai elhelyezkedés szerint 

- rendeltetés szerint 

A fizikai elhelyezkedés azt mutatja meg, hogy a raktár a vállalat üzemén belül hol 

található. Ez több szempont figyelembevételével határozható meg, és természetesen a 

legoptimálisabb tároló helyek kialakítására kell törekedni. Számításba kell venni a hely 

költségigényét, a különböző gyártási folyamatokhoz való elhelyezkedését illetve a 
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leghatékonyabb alkalmazási módot. Utóbbi azt jelenti, hogy a kiszolgálás színvonala a 

kiszolgálandó egységek felé minél magasabb legyen és ez minél kisebb költségen 

valósuljon meg. Mivel a költségek a folyamat teljesítményével egyenesen arányosak, ezért 

azt gazdasági szempontból az összteljesítmények minimuma határozza meg. Ez azonban 

ellentétesen arányos a kiszolgálás színvonalával, mivel a jobb szolgáltatás nagyobb anyagi 

ráfordítással jár. 

 A rendeltetés szerinti elhelyezkedés a raktár belső ellátási láncban elfoglalt helyét 

határozza meg. Eszerint megkülönböztethetünk: 

- alapanyag raktárt 

- félkésztermék-raktárt 

- késztermék raktárt 

- kereskedelmi raktárt 

- hulladék raktárt 

Az alapanyag raktár a logisztikai folyamat elején kap szerepet. Feladata, hogy a 

vállalathoz beérkező gyártási alap- és segédanyagokat a felhasználásuk megkezdéséig 

biztonságosan és hatékonyan tárolja, valamint biztosítsa a gördülékeny hozzáférést a 

következő fázis számára. 

A félkésztermék-raktár a termelési folyamaton belül valósul meg. Az egymástól némileg 

független gyártási területek eltérő intenzitással működhetnek, ezért szükséges lehet a még 

csak részben elkészült termékek ideiglenes tárolására, amíg azok a következő szakaszba 

nem lépnek. 

A végtermék raktár a már elkészült, de még további logisztikai folyamatokat igénylő 

áruk készletezését hivatott megvalósítani. Itt már a terméken semmilyen fizikai módosítást 

nem végeznek, csupán a kiszállításra kész állapotba hozásához szükséges adminisztratív és 

egyéb feladatok elvégzése a cél.    

A végtermék raktártól eltérő, de akár azzal összevontan is létrehozható kereskedelmi 

raktárban már a vevő számára kért állapotban kerülnek letárolásra az áruk. Ennek 

kapacitását általában úgy ütemezik, hogy az csak a közeljövőben történő szállítást szolgálja 

ki, hogy ne kerüljön nagy mennyiségű áru felhalmozásra. 
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Az ötödik típus a hulladék raktár, mely a termelés során felgyülemlő újrahasznosítatlan 

állapotú illetve többletanyagok tárolásáért felel. Ezek egy részét visszaforgatják a gyártási 

folyamatba, vagy ha az nem lehetséges, akkor a környezetvédelmi előírásoknak 

megfelelvén szeparálják és tárolják egészen addig, amíg azok elszállításra nem kerülnek 

egy külső, újrahasznosító üzemhez.  

 Ezek az eltérő funkcióval bíró raktárak bár területileg egymáshoz közel, vagy akár 

azonos helyen is kiépíthetők, kialakításuk mégis különbözhet, hiszen funkciójukból 

adódóan más-más szempontoknak kell megfelelniük. 

3.2. A raktározás funkciói 

 Az eddigiek ismeretében belátható, hogy a raktározás a fő logisztikai célkitűzések 

megvalósítását segíti elő, mivel olyan pontot iktat be a rendszerbe, ami gördülékenyebbé és 

ennek következtében effektívebbé teszi a komplett rendszert. Ezt a hatékony kiszolgálást 

raktártípustól függően többféle funkció biztosítja: 

- beérkezés 

- tárolás 

- komissiózás 

- kitárolás 

A raktározást érintő első folyamat a beérkezés, amely több alkategóriára bontható. Az 

első ilyen az áru fogadása. Attól függően, hogy mely szakaszban valósul meg, két típust 

különböztetünk meg. Az egyik a beszerzési logisztikához kapcsolódó külső cégtől érkező 

termék fogadása. Ez a legtöbb gyárnál közúton illetve vasúton történik, ritkább esetben légi 

vagy tengeri úton. Ettől eltérő a termelési folyamaton belüli beérkezés, ahol már előre 

ismertek a termék tulajdonságai. A következő lépés az áru átvétele. A külső cégtől érkező 

átvétel során a szállítólevelek és egyéb okmányok ellenőrzése után az áru jellegétől 

függően eltérő kirakási mód szerint megvalósul a bevételezés. Belső folyamatnál általában 

nincs szükség külön ellenőrzésre, mivel az már az előző tevékenység részét képezvén 

megtörténik. 

A beérkezés végeztével megkezdődhet maga a tárolási folyamat. Ettől a ponttól 

kezdve már nincs eltérés a bevételezési illetve termelési lépéseket illetően. Ha az áru 

rendelkezésre áll, akkor megtörténhet annak egységképzése, amely azt jelenti, hogy a 
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terméket betárolható állapotba kell hozni. A legszerencsésebb eset az, ha a szállítmány már 

eleve a megadott paraméterekkel rendelkezik, ám ez ritkán fordul elő (főként 

bevételezésnél). Ha ez megtörtént, akkor léphetünk tovább a következő fázisra, ami a 

betárolás előkészítése. Ez a tárolási folyamat leglényegesebb eleme, mivel ez határozza 

meg, hogy mennyire hatékonyan használjuk ki a rendelkezésre álló tárolóterületet. A 

megadott feltételekkel az informatikai rendszer segítségével közel nulla időszükséglet 

nélkül kikalkulálható az áru elhelyezésének legoptimálisabb menete. Itt figyelembe kell 

venni az áru prioritását illetve a raktár terheltségét és mindezt úgy kell megvalósítani, hogy 

az erre fordított idő, energia és költség minimális legyen. Ha mindez megtörtént, akkor 

végrehajtható a tényleges betárolás. A készletre vételezés folyamata ezzel véget ért. 

A raktárrendszer másik jelentős tevékenysége a kitárolás folyamata, amelynek arról 

kell gondoskodnia, hogy a tárolás által létrejött készletet a következő folyamat igényei 

szerint annak rendelkezésére bocsájtsa. Itt főként a gyorsaságra és pontosságra kell 

törekedni. Az első és egyben legfontosabb lépés a komissiózás, amelynek lényege, hogy a 

rendelkezésre álló termékek összességéből a kitárolási igényt kielégítve kitárolható 

formátumú egységeket képezzünk. Kétségkívül az egyik legösszetettebb raktározási 

folyamat, mivel: 

- A raktározás szintjén itt érezhető a legjobban a vevői igények kielégítése, ugyanis a 

hiány elkerülése érdekében a tárolás általában készlettöbblettel jár, ezáltal kevésbé 

érzékelhető a hatása a következő gyári folyamatra. A kitárolás gyorsasága és 

eredményessége azonban nagymértékben meghatározza a következő folyamat 

teljesítőképességének minimumát. 

- Itt valósul meg leginkább az emberi beavatkozás, amely bonyolultabb tervezést és 

ezáltal nagyobb időveszteséget illetve pontatlanságot eredményezhet. 

Komissiózásnak azt a több részből álló folyamatot nevezzük, amely az igény beérkezésétől 

a rendelések összeállításáig tart. Az alábbiakban két olyan nagyobb lebonyolítási formát 

ismertetek, melyek még tovább bonthatók: 

- egylépcsős 

- kétlépcsős 

Az egylépcsős komissiózás esetén a kívánt áruk úgy helyezkednek el a tárolóterületeken, 

hogy azok a gyűjtő számára közvetlenül hozzáférhetőek legyenek. Ekkor a gyűjtést végző 
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dolgozó vagy berendezés összegyűjti a megadott mennyiséget a kívánt termékekből és 

továbbítja a következő gyártási egységnek. 

A kétlépcsős komissiózás esetén nincs közvetlen gyűjtés. Első lépésben az adott 

raktározási szisztéma alapján készletezett árukat típus szerint összegyűjtik és egy megadott 

területre szállítják, ahol megtörténik a tényleges egységrakomány képzése.  

Az egy- illetve kétlépcsős komissiózás apróbb részfolyamatait többféleképpen 

osztályozhatjuk. Az első az áru elkészítése, amely lehet statikus illetve dinamikus. A 

statikus elkészítés során a gyűjtő mozog a termékhez, dinamikusnál pedig pont fordítva, az 

árut hordják a gyűjtő felé. Az árukiszedés megvalósítása lehet egydimenziós, ha a kiszedés 

talajszinten történik, illetve kétdimenziós, ha mechanikai szerkezet segítségével függőleges 

irányú mozgást is végrehajtunk. További szempont lehet a kiszedés módja, amely lehet 

kézi vagy automatikus. Az áruleadás típusa is kétféle lehet: centralizált vagy decentralizált. 

Utóbbi esetben további szállítás szükséges. Az eltérő részfolyamat-típusokat megfelelően 

kombinálva alakítható ki az ideális komissiózás. Ezek összefoglalását tartalmazza az 1. 

táblázat:   

Áru elkészítése Statikus Dinamikus 

Árukiszedés módja Kézi Automatikus 

Árukiszedés lebonyolítása Egydimenziós Kétdimenziós 

Áru leadása Centralizált Decentralizált 

1. táblázat [1] 

A másik fontos eldöntendő kérdés a komissiózás helyének meghatározása. Ebből a 

szempontból kétféle rendszert alakíthatunk ki: tárolótéren belülit vagy azon kívülit. 

Mindkettőnek vannak pozitív és negatív tulajdonságai, melyek segítenek a rendszer 

tervezésekor a helyes megfeleltetés kialakításában. 

A tárterületen belüli elhelyezés előnyei: 

- az áru kitárolásakor a komissiózás közvetlenül elvégezhető, mivel az már szinte a 

kitárolási terület helyén van 

- rövid szállítási tényezők 

- az egylépcsős komissiózás könnyen kialakítható 

- gyors és egyszerű információáramlás 
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Az elhelyezés hátrányai: 

- nagyobb útvonalon valósul meg a komissiózás, ezáltal kisebb mennyiségekkel lehet 

egyidejűleg dolgozni 

- mivel a kigyűjtési folyamat igényli az alacsony tárolási magasságokat, ezért ez 

kedvezőtlen lehet a raktár kihasználtságára vonatkozóan 

A tárterületen kívüli elhelyezés előnyei: 

- nagyobb mennyiségben halmozható fel kitárolandó áru, amivel növelhető a 

hatékonyság  

- független a raktározási területtől, ezért azok egymástól elkülönítve, a saját 

rendeltetésüknek jobban megfelelvén alakíthatók ki 

Az elhelyezés hátrányai: 

- kétlépcsős komissiózást igényel, amelynek kialakítása bonyolultabb  

- hosszabb szállítási idők 

- lassúbb információáramlás 

A tárolóterülettel összevont komissiózást általában kisebb raktárak esetén szokták 

alkalmazni a korlátozott méretei miatt, míg a tárterületen kívülit a nagyobb, arra elegendő 

szabad hellyel rendelkező raktárak esetén használják. 

A komissiózási folyamat utolsó lépéseként az összeválogatott elemeket az ún. 

manipulációs térben kiszállításra kész állapotba hozzák, és ezt követően valósul meg maga 

a kiszállítás, mint végső fázis. 

Az előbbiekben felsorolásra került funkciók összehangolt és pontos megtervezése 

elengedhetetlen a raktározás sikerességéhez. Hatékonyságukat több tényező együttes 

kooperációja eredményezi: 

- átfutási idő csökkentése 

- külső feltételek (vevőkkel való egyeztetés azok igényeiről) 

- belső feltételek (belső megfeleltetés) 

- áruáramlás hatékony integrációja 

- információáramlás hatékony integrációja 

- rendszert kiszolgáló gépek hatékonysága 



Korszerű raktározási rendszerek  Miskolci Egyetem 

Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék 

 

16 
 

- számítógépes támogatottság hatékonysága 

3.3. A raktárban tárol áruk típusai 

A raktárak fizikai kialakításainak bemutatásához először meg kell nézni, hogy a 

letárolandó áruk milyen eltérő jellemzőkkel bírhatnak, ami alapján megtervezhető a kívánt 

rendszer. 

A tárolni kívánt áruk tárolási egységük szerint a két főbb típusra oszthatók: 

- egyedi darabáruk 

- egységrakományok 

- gyűjtőcsomagolásos áruk 

Az egyedi darabáruk jellemzője, hogy mivel nem kerülnek más termékekkel 

összevonásra, ezért mindegyik egyéni szállítási és tárolási technológiát igényel. Ez 

általában a gyártási folyamat közbeni raktározásnál figyelhető meg. Fizikai jellemzőiket 

tekintve lehetnek kis-, közepes- vagy nagyméretűek. 

Az egységrakomány több darabáruból álló összetett egység. A kialakítása a benne foglalt 

áruk jellegétől függ. Lehet csomagolt, ömlesztett, kötegelt, zsugorfóliázott vagy ettől eltérő 

technikával egységesített áru. A legfőbb tulajdonsága, hogy mind a szállítási, mind a 

tárolási folyamat során az egység nem kerül megbontásra. Jellemzően a kisebb termékek 

esetén alkalmazott módszer. 

Az egységrakományok tárolására kialakított rendszer kétféleképpen működhet: 

- homogén: csak teljes, bontatlan egységrakományokat kezel 

- inhomogén: kombinált egységrakományokat kezel 

Az első esetben a betárolandó áru megegyezik a kitárolandó áruval, tehát a raktározás ideje 

alatt változatlan állapotú marad. A második esetnél a kimeneten nem feltétlenül abban az 

állapotban van szükség a termékre, mint ahogyan az betárolásra került. Ez mutathat 

mennyiségbeli illetve típusbeli eltérést is. Ebben az esetben a raktár egyik területén 

helyezkednek el a megbontatlan egységrakományok, míg a komissiózásra a másik részben 

kerül sor, amely eredményeképpen a megbontott egységekből a kívánt mennyiségű és 

típusú termék kerül kitárolásra.  
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A gyűjtőcsomagolásos áruk típusára jellemző, hogy több egyedi áruból tevődik össze és 

így egységrakománynak tekinthető, de a raktározás eljárásának technikáját illetően az 

egyedi darabárukhoz hasonló. 

3.4. A raktárak fizikai felépítése 

 Bár maga a raktározás a logisztikával együtt alakult ki és fejlődött az évszázadok 

során, kezdetben nem egy összetett rendszer részeként, hanem egy különálló egységként 

tekintettek rá. Technikája egészen az 1960-as évekig nem sokban változott, arra még 

mindig a kézi anyagmozgatás és az áruk alacsony tárolóterületen való elhelyezése volt a 

jellemző. A technikai fejlődésnek és a raktározás jelentőségének növekedésével viszont 

egyre korszerűbbé váltak a tárolási folyamatok.  

Megjelentek az emelőtargoncák, és ezzel együtt a magas, többszintes 

állványrendszerek, melyek nagyban növelték a tárolókapacitást. Az automata 

állványkiszolgáló rendszerek, melyek nem igényeltek közvetett emberi erőforrást, lehetővé 

tették olyan rendszerek létrehozását, amelyek segítségével egyedi kialakítású, tűz- és 

robbanásveszélyes illetve esetenként egészségkárosító árufajták tárolása is lehetségessé 

vált. Az informatika robbanásszerű fejlődésének köszönhetően pedig szinte teljes 

mértékben automatizálható, optimalizálható valamint szimulálható raktárakat lehetett 

fejleszteni, emellett az információáramlás idejét is nagymértékben minimalizálni lehetett. 

A belső struktúrát illetően két nagyobb részre bontható a raktározás fizikai 

felépítése: 

- anyagmozgató rendszerek 

- tárolási rendszerek 

3.4.1. Anyagmozgató rendszerek 

Az anyagmozgató rendszerek szolgálnak a raktáron belüli termékek szállítására. A 

raktár kialakításától függően ennek többféle típusa ismert. A továbbiakban ezek bemutatást 

ismertetem. 

3.4.1.1. Kézi anyagmozgató rendszer 

Az első és legalapvetőbb technika az emberi erőforrás. Általában akkor valósítjuk 

meg így a szállítást, ha az ilyesfajta megoldás kellően kielégíti a raktározás szükségleteit 
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valamint a folyamat gépiesítése költséges, nem megvalósítható, vagy nem igényelt. 

Javarészt polcos vagy állvány nélküli rendszerek esetén alkalmazzák. Ennek a típusnak 

lehet egy eltérő (vagy bővített) változata a kézi eszközök használatával megvalósított 

szállítás. Ilyen esetben valamilyen segédeszköz használatával valósul meg az áru 

mozgatása. Ez lehet kézikocsi, amivel darabáruk nagyobb mértékű gyűjtése valósítható 

meg, vagy a kézi emelővillás targonca, amely egységrakományok szállítását segíti. Utóbbi 

akkor hasznos, ha nehéz, raklapon összegyűjtött termékeket szükséges kezelnünk. 

3.4.1.2. Targoncás anyagmozgató rendszer 

Egy, már nagyobb méretekkel operáló raktár esetén, ahol nagyméretű 

egységrakományok szállítását kell megoldanunk a kézi, vagy kézi eszközös tárolás már 

kevésnek bizonyulhat. Az ilyen esetekben gépi hajtású targoncák segítségével valósítják 

meg az anyagmozgatást. Ezek a targoncák azonos egységrakományok szállítására képesek, 

valamint kialakítható egyedi rendeltetésnek megfelelvén is. Nagyfokú elterjedése annak 

köszönhető, hogy kis méretei és energiafelhasználása miatt hatékonyan alkalmazható a 

legtöbb raktározási rendszerben. Használata esetén nincs szükség statikus anyagmozgató 

berendezések megépítésére, ami esetenként hatékonyabb és költségkímélőbb lehet. 

Hátránya lehet, hogy a raktárak tárhelyei közti folyosókat úgy kell kialakítani, hogy az 

anyagmozgatás lehetséges legyen.  

3.4.1.3. Integrált anyagmozgató rendszerek 

Ennél a típusnál az anyagmozgató és a tároló rendszer egy összetartozó egységet 

képez. Mivel nincs szükség külső beavatkozásra ezért egy pontos, jól megtervezett 

rendszer esetén a raktár kiszolgálása hatékonyan megvalósítható. Használatuk előnyös, ha 

olyan rendszerbe integráljuk, ahol az egyes tároló helyek közt minimális a hozzáférés 

lehetősége. Ilyen esetekben nagyobb lehet a raktár tárolókapacitása, mint például targoncás 

megoldás esetén. Hátránya, hogy statikus jellege miatt az áttervezés körülményes és 

költséges lehet, illetve a teljes rendszer kialakítása alapvetően nagyobb anyagi ráfordítással 

járhat, valamint lehetnek olyan kompromisszumok, melyek csökkenthetik a hatékonyságot. 
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3.4.2. Tárolási rendszerek 

 A raktár azon része, ahol a készletezést meg szeretnénk valósítani, többféle módon 

kerülhet kialakításra. A beérkező áruk típusától függően több különböző kialakítási forma 

is lehetséges. 

3.4.2.1. Állvány nélküli rendszerek 

 Ebben az esetben az egységrakományok egy, vagy több kisebb egységet képeznek. 

Kialakításának előnye, hogy nem szükségeltetik állványozó berendezés létesítése, ennek 

köszönhetően a struktúrán belüli változtatások könnyebben elvégezhetők, maga a rendszer 

jobban testre szabható. Hátránya, hogy az egyes árucikkek közvetlen hozzáférése nem 

lehetséges, valamint csak olyan termékek tárolhatók ilyen formában, amiknek a fizikai 

kialakítása erre lehetőséget ad. További negatív tényező lehet a korlátozott tárolási 

lehetőség, mivel csak a biztonsági szempontból figyelembe vett halmozási mértékek 

megengedhetők. Emellett a FIFO elv, amelynek lényege, hogy a korábban betárolt áruk   

kerülnek hamarabb kitárolásra, illetve a komissiózás folyamatának megvalósítása csak 

nagy odafigyelést igénylő információs rendszerrel oldható meg. Az így kialakítható 

rendszert két jellemző alapján különböztethetjük meg és kombinálhatjuk: 

- az áru tárolása, mely lehet: 

o közvetlen tárolás 

o raklapos tárolás 

o oldalfalas tárolás 

- az áru hozzáférhetősége, mely lehet: 

o soros 

o tömbös 

A közvetlen tárolás előnye, hogy nem igényel semmilyen tárolási eszközt, ezáltal az 

elhelyezési magassága teljes mértékben kihasználásra kerülhet. Hátránya, hogy nehezen 

kezelhető gépi eszköz segítségével, ugyanis speciálisan az áru kialakításához igazodó 

fogószerkezettel kell felszerelni. 

 A raklapos tárolás olyan esetekben valósítható meg, ha a ki- és betárolást 

emelőtargoncák segítségével kívánjuk elvégezni. Nem szükséges az egymástól különböző 

kialakítású elemek egyedi kezelése, mivel azok megegyező tárolóeszközön vannak 
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elhelyezve. Mivel a tárolók egységesek, kevesebb típusú gép elegendő a kezelésükhöz, 

illetve a tárhelyek közti utak jobban átláthatók. 

Az oldalfalas tárolóeszközöket az ömlesztett áruk raktározása tette szükségessé. 

Használatuk olyan esetekben indokolt, amikor a termékek kis méretük, vagy bonyolultabb 

kialakításuk miatt nem tárolhatók egyik előzőleg említett formában sem. 

A hozzáférhetőséget tekintve a soros elrendezés előnye, hogy minden egyes 

egységrakomány közvetlenül hozzáférhető, hátránya, hogy mivel több elérési útvonal 

szükséges, kisebb a tér kihasználtsága. E módszer ellentéte a tömbtárolás, ahol bár 

nagyobb helykihasználtságot érhetünk el, az egyes elemekhez való hozzáférés 

bonyolultabb. Akkor használható, ha kitárolásnál csak az áru fajtája a mérvadó.  

3.4.2.2. Statikus állványos tárolási rendszerek 

 Az állványozó rendszerek kiépítésének megvalósítása akkor szokott szükséges 

lenni, ha a betárolni kívánt áruk speciális tárolási formát igényelnek, azaz nem lehet 

belőlük egységrakományokat képezni, vagy ha az egyes elemekhez való hozzáférés 

lehetőségét is meg szeretnénk valósítani, esetleg ha állványkiszolgáló gépes rendszert 

tervezünk. Előnye, hogy kellő teherbírású anyagokból készülve stabil szerkezetet 

képezhetünk és így a magasságot nem a betárolt áruk, hanem az állványrendszer 

tulajdonságai befolyásolják. Rendeltetésétől függően többféle ilyen rendszert hozhatunk 

létre, az általunk kívánt feltételeknek megfelelően. 

A polcos tárolás abban az esetben használatos, ha kisméretű darabáru tárolását kívánjuk 

megvalósítani. Ezek kiszolgálása általában kézi anyagmozgatást igényel. Előnye, hogy 

kisebb átrendezések, módosítások könnyen megvalósíthatók illetve költséghatékony. 

Hátránya, hogy alacsony tárolási magasság érhető el vele, mivel az emberi méretekhez van 

tervezve. Létrák segítségével ez a korlátozás kiküszöbölhető, de csak kis mértékben. 

Emellett használata esetenként lassúvá, balesetveszélyesebbé teheti a kiszolgálást, ezért 

nagyobb raktárak esetén célszerű többszintes tárterület létrehozása. 

 A polcos rendszer további módosítása lehet a tárhelyek kialakítása. A tároló lap 

használata esetén az árut az állvány által biztosított sima felületű lapra helyezzük. Ez akkor 

célszerű megoldás, ha olyan árukat akarunk elhelyezni, amik előre nem ismert fizikai 

paraméterekkel rendelkeznek. Így akár több kisebb áru is elhelyezhető egy polcon, de akár 
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egy elem letárolása is megoldható. A másik tárhely kialakítási forma a tárolóláda. Ez 

általában ömlesztett áru esetén használatos. 

 Másik hatékony módszer lehet a bejárható állványos tárolás. Lényege, hogy a 

szerkezet úgy kerül kialakításra, hogy azok közt nem szükséges közlekedő folyosókat 

létrehozni, mivel a tartóoszlopok méretei úgy vannak megadva, hogy mind tárolásra, mind 

közlekedésre alkalmas legyen. Ezzel a helykihasználtság jelentősen nő, viszont a FIFO elv 

csak szakaszosan érvényesülhet, helyette a LIFO elv (a később betárolt áru kerül hamarabb 

kitárolásra) érvényesül. 

 Az utolsó használható statikus állványrendszer a különleges kialakítású 

állványok, melyek akkor szükségesek, ha az áru fizikai paraméterei nem tárolhatók 

semmilyen korábbi raktározási rendszerben. Előnyük, hogy teljes mértékben úgy 

alakíthatók, hogy az a későbbi rendeltetésének megfeleljen, hátránya viszont, hogy más 

áruk tárolását nem teszi lehetővé, így hiába üresedik meg a tárterületnek egy adott része, az 

nem kerülhet kihasználásra. Másik negatív szempont lehet egyes esetekben az 

állványrendszer átalakítása. 

3.4.2.3. Dinamikus állványos tárolási rendszerek 

Azokat a tárolási rendszereket nevezzük dinamikusnak, ahol a tárhelyen lévő áruk, 

vagy esetenként a komplett tárhely helyzete nem stabil, hanem valamilyen mechanika 

segítségével mozgatható. Ezzel nagyban növelhető a hatékonyság, mivel már a kitárolást 

megelőzően változtathatjuk a kívánt áru helyzetét. 

Az első bemutatásra kerülő dinamikus állvány az utántöltős állványos tárolás. Itt 

a rendszer úgy kerül kialakításra, hogy a rakományokat tartó elemek vízszintesen finoman 

meg vannak döntve, ami segítségével a betárolt áruk a kitárolási oldal felé mozognak. Ezt 

görgősínek vagy vezetősínek segítségével oldják meg. Nagyfokú hatékonysága mellett 

kisebb hátrány lehet, hogy meg kell oldani az áru épségét, azaz kellően lassan kell haladnia 

az árunak és az egymással való ütközést is ki kell küszöbölni. Ezek jól megtervezett 

kialakítással megoldhatók. Másik hátrány, hogy kevert raktározás esetén az egyes 

elemekhez való hozzáférés körülményes lehet. 

A következő dinamikus rendszer a gördíthető állványos tárolás. Lényege, hogy az 

egyes állványegységek elmozdíthatók. Akkor hatékony, ha a raktárban lévő áruk bizonyos 
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időközönként vannak használatban. Ilyenkor egyszerűen a nem használt elemeket 

tartalmazó egységet megcseréljük egy olyannal, amelyen jelenleg igényelt árucikkek 

találhatók. 

A harmadik és egyben utolsó kialakítási forma lehet a körforgó állványos tárolás. 

Ebben az esetben egymással láncszerűen összekapcsolt tárolóelemek helyezkednek el, 

melyek függőleges vagy vízszintes irányban mozdíthatók. Az így kialakult zárt láncot 

addig forgatjuk, ameddig a kívánt elemét el nem értük. Ezt általában gyártási folyamatok 

esetén alkalmazzák.  
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4. Görgősoros átmenő raktár bemutatása 

 E fejezetben célom két görgősoros átmenő raktár működésének bemutatása. Ennek 

értelmében elsőként a rendszerek felépítését és azok folyamatainak struktúráját ismertetem, 

majd a gyors és hatékony betárolást elősegítő szoftver bemutatására térek át.   

A görgősoros átmenő raktár több részegységből áll: 

- anyagmozgató berendezések (be- és kihordásnál) 

- állványkiszolgáló berendezések (be- és kitárolásnál) 

- állványos tárolóterület 

- visszahordó berendezések (inhomogén tárolás esetén) 

Az általam ismertetni kívánt raktárak két típust reprezentálnak. Az egyik homogén 

anyagok betárolására, míg a másik kevert egységek betárolására alkalmas. Ezek mind 

felépítésükben, mind működés szempontjából eltérőek. 

4.1. Betárolandó rakomány paraméterei 

 A betárolni kívánt áruk EUR 3-as raklapon érkeznek, melynek paramétereit a 2. 

táblázat ábrázolja. 

 
Szélesség: 1000 mm 

Hosszúság: 12000 mm 

Magasság: 144 mm 

Teherbírás: 1500 kg 

2. táblázat [7] 

 A tárolható áru maximális fizikai paraméterei a raktár méreteiből és az előzőleg 

említett raklap teherbírásából adódóan a következők lehetnek: 

 magasság: 1200 mm 

 szélesség: 1000 mm 

 hosszúság: 1200 mm 

 tömeg: 1500 kg 
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4.2. Homogén raktár 

4.2.1. A raktár felépítése 

A homogén raktár fontosabb fizikai paramétereit az 1-es és 2-es számú mellékletek 

tartalmazzák. A betárolni kívánt áruk itt egy görgősoron érkeznek meg a raktár területére. 

Ezt az állványkiszolgáló gép átveszi, majd elszállítja az előre meghatározott 

legoptimálisabb helyre és betárolja. A tárolóterület a könnyebb szemléltetés érdekében egy 

kisebb, 4 sorból és 6 oszlopból álló állványos raktárszerkezet. Az összesen 24 csatornából 

álló tárhely teljes kapacitása 192 egységrakomány egyidejű raktározását tudja biztosítani, 

ami azt jeleni, hogy csatornánként 8 elem helyezhető el. A tárhely túloldalán van kialakítva 

a betárolóhoz hasonló állványkiszolgáló gép, amelyet szintén egy görgősoros kitároló 

egység követ, amely a következő folyamatnak adja a kívánt árucikket. 

Ennek a fajta struktúrának az előnyei: 

- mivel egy csatornába csak megegyező fajtájú termékek kerülhetnek, ezért a 

kitárolási és betárolási folyamatok egyszerűek és gyorsan megvalósíthatók 

- mivel két állványkiszolgáló gép van használatban, ezért a ki- és betárolás 

egymástól függetlenül is végbemehet 

A struktúra hátrányai: 

- homogenitása miatt rosszabb a raktár helykihasználtsága 

- mivel két állványkiszolgáló gép van, ezért a hozzá tartozó költségek magasabbak 

 

4.2.2. A raktár működése 

 A rendszer folyamatának működése az áru beérkezésével kezdődik, amelyet az 

állványkiszolgáló gép a megadott feltételeknek megfelelően elszállít a kívánt helyre. Ezek 

a feltételek segítenek a terület hatékony kihasználásának elérésében. A magasabb 

prioritású kritérium határozza meg az áru helyét. Ennek alapján a terméket abba a 

csatornába helyezzük, amelyik: 

1. A betárolandóval azonos egységeket tartalmaz. Ha több ilyen van, akkor oda, ahol 

nagyobb a darabszám. Ha ez alapján sem lehet dönteni, akkor oda, ahol az elérési 

idő a legkisebb. 
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2. Üres tároló csatornára. Ha több ilyen van, akkor a kisebb elérési idő számít. 

3. Ha a fentiek alapján nincs elérhető csatorna, akkor az áru nem tárolható be. 

Ahhoz, hogy meghatározhassuk az egyes csatornák elérési idejét, meg kell adnunk az 

állványkiszolgáló gép függőleges és vízszintes irányú mozgási sebességét valamint a 

csatornák elérési távolságát. Az egyszerűbb szemléltetés érdekében, az alábbi tényezőket 

figyelmen kívül hagytuk: 

- a gép utazósebességének elérése 

- üres és rakott menet tömegéből adódó sebességkülönbség 

- mozgatott tömegek közti eltérés 

- a gép ki- és betárolási manipulációs ideje 

- teljesítményfelvétel 

Az állványkiszolgáló gép adott irányú elmozdulásának értéke függ a berendezés 

teljesítményétől. Itt megjegyezendő, hogy a függőleges irányú elmozdulás nagyobb 

teljesítményt igényel, viszont ez a mai rendszereknél már kiküszöbölhető a dinamikusan 

számított energiafelhasználás segítségével. A példában a függőleges (y) és vízszintes (x) 

irányú elmozdulások megegyeznek. Sebességük kerekítve 1,66 m/s (100 méter / perc). A 

másik fontos tényező a tárhelyek és az árufelvétel helyének távolsága. Ennek 

meghatározásához ismerni kell a tárhelyek méretét, két tárhely közti távolságot illetve az 

egység felvételének helyét. A tárhelyek mérete az 1. és 2. mellékletekből kiolvasható: 

szélességük 1 (1000 mm), magasságuk pedig 1,3 (1300 mm) méter. Az egymás közötti 

távolság vízszintes irányban elhanyagolható, függőleges irányban pedig 0,1 (100 mm) 

méter. Emellett fontos kiemelni, hogy a legalsó sor esetén csak vízszintes irányú 

elmozdulás szükséges, mivel a kiszolgáló gép azzal egy szinten van. Mindezek 

ismeretében meghatározható az egyes helyek elérési távolsága és ideje. A távolság 

Pitagorasz-tétel segítségével könnyen kiszámítható: 

                                                         

A ciklusidő meghatározásához az adott irányú elmozdulás mértékét és a gép sebességét 

kell figyelembe venni.  Ezek alapján: 
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Mivel mindkét irányban szükséges a megadott út megtétele, ezért a tényleges elérési időt a 

nagyobb érték fogja meghatározni. A kiszámított értékek segítségével felvázolható az 

egyes csatornák elérési útvonala és ideje. Ezt tartalmazza a 3. táblázat (a jól láthatóság 

kedvéért a meghatározó idő vastagon van kiemelve): 

s = 4,89 m 

tx = 1,51 s 

ty = 2,53 s 

4. sor 1. oszlop 

s = 4,46 m 

tx = 0,9 s 

ty = 2,53 s 

4. sor 2. oszlop 

s = 4,23 m 

tx = 0,3 s 

ty = 2,53 s 

4. sor 3. oszlop 

s = 4,23 m 

tx = 0,3 s 

ty = 2,53 s 

4. sor 4. oszlop 

s = 4,46 m 

tx = 0,9 s 

ty = 2,53 s 

4. sor 5. oszlop 

s = 4,89 m 

tx = 1,51 s 

ty = 2,53 s 

4. sor 6. oszlop 

s = 3,75 m 

tx = 1,51 s 

ty = 1,69 s 

3. sor 1. oszlop 

s = 3,18 m 

tx = 0,9 s 

ty = 1,69 s 

3. sor 2. oszlop 

s = 2,84 m 

tx = 0,3 s 

ty = 1,69 s 

3. sor 3. oszlop 

s = 2, 84 m 

tx = 0,3 s 

ty = 1,69 s 

3. sor 4. oszlop 

s = 3,18 m 

tx = 0,9 s 

ty = 1,69 s 

3. sor 5. oszlop 

s = 3,75 m 

tx = 1,51 s 

ty = 1,69 s 

3. sor 6. oszlop 

s = 2,87 m 

tx = 1,51 s 

ty = 0,84 s 

2. sor 1. oszlop 

s = 2,05 m 

tx = 0,9 s 

ty = 0,84 s 

2. sor 2. oszlop 

s = 1,49 m 

tx = 0,3 s 

ty = 0,84 s 

2. sor 3. oszlop 

s = 1,49 m 

tx = 0,3 s 

ty = 0,84 s 

2. sor 4. oszlop 

s = 2,05 m 

tx = 0,9 s 

ty = 0,84 s 

2. sor 5. oszlop 

s = 2,87 m 

tx = 1,51 s 

ty = 0,84 s 

2. sor 6. oszlop 

s = 2,5 m 

tx = 1,51 s 

ty = 0 s 

1. sor 1. oszlop 

s = 1,5 m 

tx = 0,9 s 

ty = 0 s 

1. sor 2. oszlop 

s = 0,5 m 

tx = 0,3 s 

ty = 0 s 

1. sor 3. oszlop 

s = 0,5 m 

tx = 0,3 s 

ty = 0 s 

1. sor 4. oszlop 

s = 1,5 m 

tx = 0,9 s 

ty = 0 s 

1. sor 5. oszlop 

s = 2,5 m 

tx = 1,51 s 

ty = 0 s 

1. sor 6. oszlop 

3. táblázat 

Ezen adatok mellett szükség van az egyes csatornákban lévő elemek típusának és azok 

darabszámának nyilvántartására. A rendelkezésünkre álló információ segítségével a 

betárolást az állványkiszolgáló gép végzi el. 

 A kitárolás folyamatánál szintén több szempontot kell figyelembe venni. A 

terméket abból a csatornából vesszük ki, amelyik: 

- Tartalmazza a kívánt egységet. Ha több ilyen van, akkor a kisebb darabszám, majd 

legvégső esetben a kisebb kitárolási idő lesz a mérvadó. 

Ha ezek alapján nincs elérhető termék, akkor a rendszer jelzi, hogy még nincs 

elérhető mennyiség a kívánt egységből. Ellenkező esetben a betárolt áruk nyilvántartásával 

az elérési idők ismeretében szintén sor kerül a legoptimálisabb elem kiválasztására. A 

példa egyszerűsége kedvéért ezek az adatok megegyeznek a betárolási adatokkal; a 

kitárolást szolgáló gép szimmetrikusan van elhelyezve a betárolást végző géppel a 
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tárterület ellentétes oldalán. Ha a kitárolás sikeres, akkor az állványkiszolgáló gép a 

futószalagra helyezi az árut, ami továbbszállítja azt a következő ipari folyamat számára. 

4.3. Inhomogén raktár 

4.3.1. A raktár felépítése 

A kevert raktár (1. és 3. számú melléklet) fizikai kialakítása javarészt megegyezik a 

homogén rendszerével. A betárolásért, kitárolásért és a termék elhelyezéséért illetve 

kivételéért felelős szerkezetek változatlanok a korábban említett felépítéshez képest. A 

raktárterület is paramétereiben megegyezik. Az egyetlen különbséget a rendszer 

működéséből adódó eltérés határozza meg. Mivel ebben az esetben az egységrakományok 

típustól eltérően is elhelyezhetők az egyes csatornákba, ezért ha kitároláskor egy olyan 

elemet szeretnénk kiszállítani, aminek folyamata közvetlenül nem oldható meg, akkor 

szükség van egy olyan plusz szerkezetre, melynek segítségével a visszatárolás 

kivitelezhető. Erre a problémára jelent megoldást a visszahordó görgősor. 

Ennek a fajta struktúrának az előnyei: 

- kevert jellege miatt jobb a helykihasználása, mint a homogén raktár esetében 

- a két állványkiszolgáló gép itt is gyorsabb munkavégzést eredményez 

A struktúra hátrányai: 

- bonyolultabb az egyes rakományok elhelyezésének optimalizálása, illetve a 

kitárolás bizonyos esetekben több energiafelhasználással jár 

- a két állványkiszolgáló gép itt is dupla költséget eredményez 

4.3.2. A raktár működése 

 A rendszer működése a betárolás helyének meghatározásáig a homogén raktáréval 

megegyező. A különbség a rendszer inhomogenitásából adódik, mivel a prioritás más 

szempontokat vesz figyelembe, mind betárolásnál, mind kitárolásnál. Ennek alapján a 

hierarchia a következő: A betárolandó egységet abba a csatornába rakodjuk be, amelyik: 

1. Csak a betárolandóval azonos elemeket tartalmaz. Ha több ilyen van, akkor a 

nagyobb darabszám, végül a kisebb elérési idő számít. 

2. Üres tároló csatorna. Ha több ilyen van, akkor a kisebb elérési idő számít. 
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3. Kevert, de a betárolási oldal felől a betárolandóval azonos elemet tartalmaz. Ha 

több ilyen van, akkor a kevesebb darabszám, végül a kisebb elérési idő számít. 

4. Ha a fentiek alapján nincs elérhető csatorna, akkor az áru nem tárolható be. 

Az optimálás ezen kritériumok valamint az elérési idők figyelembevételével elvégezhető. 

Mivel utóbbi megegyezik a homogén rendszernél korábban bemutatottnál, ezért ennek 

részleteire ebben a fejezetben nem térek ki. Jól látható az inhomogén raktár estében, hogy 

bár a keverés megengedett, a rendszer úgy működik, hogy az csak akkor valósuljon meg, 

ha homogén tárolásra nincs lehetőség.  

 Mivel ez a rendszer az előzőnél összetettebb, így a kitárolási folyamat esetén is 

eltérő megfeleltetés szerint kell eljárni. Abból a csatornából végezzük el a kivételezést, 

amely: 

1. Tartalmazza a kitárolni kívánt árut és kevert. Ha több ilyen van, akkor a kisebb 

darabszám, végül a kisebb elérési idő számít. 

2. Tartalmazza a kitárolni kívánt árut és homogén. Ha több ilyen van, akkor a kisebb 

darabszám, végül a kisebb elérési idő számít. 

Ha valamelyik feltétel igaznak bizonyul, akkor végrehajtásra kerül a kitárolás. A 

homogén kialakításától való eltérés itt figyelhető meg. Amennyiben az első kritérium kerül 

kiértékelésre, ahol a csatornában több árufajta van letárolva, akkor fennáll az esély arra, 

hogy a szükséges termékhez nem lehet közvetlenül hozzáférni. Ekkor a kitárolás oldalán az 

állványkiszolgáló gép az adott rakomány előtt lévő további elemeket egyesével kiszedi és 

egy visszahordó futószalag valamint a betárolási oldalon lévő szállítógép segítségével 

addig forgatja, amíg hozzá nem fér az igényelt áruhoz. Ennek hatására a csatorna 

elemeinek sorrendje megváltozhat, ha a kiszállított termék mögött még további termékek 

kerültek letárolásra. Emellett másik hátránya, hogy mivel a beszállítói oldalon lévő 

egységnek is be kell kapcsolódnia a visszatevéses folyamatba, addig az betárolási feladatot 

nem tud elvégezni. Belátható, hogy ez nagy energia- és időráfordítással jár, ám mivel a 

rendszer egyik fő elvárása, hogy törekedni kell a homogenitásra, ezért ez a fajta eljárás 

mindenképp elsőbbséget élvez a többi kitárolási metódussal szemben. Ha a termék 

sikeresen hozzáférhetővé vált, akkor a homogén rendszerhez hasonlóan, az 

állványkiszolgáló gép továbbítja az egységrakományt a kimeneti futószalagra. 
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5. Görgősoros átmenő raktár optimalizációs szoftverének 

megvalósítása 

5.1. Az optimalizálásról 

Mielőtt kitérnék a feladat részletezésére, röviden ismertetni szeretném az 

optimalizálást, annak folyamatát és szoftveres megvalósítását.  

 Az optimalizálás nem más, mint egy rendszer vagy folyamat működési 

hatékonyságának növelése, úgy, hogy az a vele szemben támasztott kritériumoknak 

maradéktalanul megfeleljen. Emellett képes legyen a folyamatban fellépő változások gyors 

és pontos lereagálására, valamint nem rendeltetésszerű üzemeltetés esetén úgy valósítsa 

meg a hibakezelést, hogy minél hamarabb visszaálljon a normális működés.  

Egy vállalat esetében a hatékonyság és ezáltal a profit növelése érdekében az 

optimalizálás elengedhetetlen és folyamatosan jelen lévő tényező. Fontossága abban áll, 

hogy a piaci versengés miatt stabilitásuk és gazdaságban elfoglalt helyük megtartása 

érdekében állandó megfeleltetési kényszernek vannak kitéve. Ám ez is, mint minden más 

fejlesztéshez kapcsolódó tevékenység, olykor nagy anyagi ráfordítást igényel, ezért dönteni 

kell, hogy egy bizonyos terület optimalizáltabb megvalósítását érdemes-e véghezvinni.  

Ha az optimalizálás mellett döntünk, akkor számításba kell venni többféle külső és 

belső tényezőt. Tervet kell készíteni, melynek alapján felvázoljuk az optimalizálást érintő 

folyamatokat, és a hozzájuk tartozó szükségelt erőforrásokat, majd ha ezzel megvagyunk, 

akkor léphetünk tovább a tényleges megvalósítására. Előbb elméleti síkon végigvezetjük a 

tervezetet, és ha az eredmények pozitív jeleket mutatnak arra vonatkozóan, hogy érdemes 

elkészíteni a tényleges optimalizációt, akkor léphetünk tovább a gyakorlati megvalósításra.  

Végül az elkészült folyamatot értékeljük és a kapott adatokból kielemezhető a valós 

eredményesség. 

Az optimalizáció folyamatának leírása után, az alábbiakban a szoftveres verzió 

bemutatására térek ki. Ebben az esetben egy olyan informatikai és elektronikai segítséggel 

létrehozott folyamatot akarunk megalkotni, amely többnyire a termelési hatékonyságot, 

pontosságot és gyorsaságot hivatott javítani. Míg eleinte a szoftveres megvalósítás csak az 

információáramlást segítette, addigra manapság már komplett gyártási és egyéb ipari 

folyamatok elvégzését teszi lehetővé. Az informatikai támogatottság immár szorosan 
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összefügg az elektronikai és mechanikai rendszerekkel és így azokkal együtt alkot egy 

korszerű gyáron belüli folyamatot. Ezek ismeretében egy vállalaton belül az alábbi 

területeken nyújt segítséget az informatika: 

- informatikai rendszer kiépítése 

o információáramlás 

o adatfeldolgozás, adatkezelés 

o szimulációk készítése 

o áru tervezése 

- áru gyártása 

- áru szállítása 

- áru tárolása 

Az első eset kivételével csak, mint az adott folyamat kiegészítő segédfolyamataként 

jelenik meg, mivel a tényleges munkavégzést a hozzá tartozó elektronika és mechanika 

végzi.  

5.2. A feladat részletezése 

A feladatom, egy olyan szoftver létrehozása volt, amely a 4. fejezetben részletesen 

ismertetett raktárak optimalizációjának reprezentálását az ott megadott feltételekkel meg 

tudja valósítani. Ennek értelmében az alábbi funkciók implementálása volt szükséges: 

- adott cikkszámú betárolt termék információinak megadása 

- homogén illetve inhomogén raktár esetén a legoptimálisabb tároló hely 

meghatározása és a raktár állapotának frissítése a betárolást követően 

- homogén illetve inhomogén raktár esetén a legoptimálisabb kitárolandó objektum 

meghatározása és a raktár állapotának frissítése a kitárolást követően 

A feladat megkezdése előtt célszerű meghatározni azt a fejlesztőkörnyezetet, 

amelyben a végleges programot kívánjuk elkészíteni. Ez persze függ a választott 

programozási nyelvtől. Mivel a feladat nem követeli meg a magas szintű objektumorientált 

programozási nyelv használatát ezért az általam választott nyelv a C lett.  
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5.3. A választott nyelv ismertetése 

A C egy általános célú, platformfüggetlen programozási nyelv. Egyszerűsége és 

hatékonysága miatt még ma is igen elterjedt, viszont mivel nincs sok megkötés így a 

programozó nagy szabadsággal rendelkezik, kellő odafigyelést igényel a feladat 

végrehajtásához szükséges funkciók pontos megírása. A továbbiakban részletesebben 

ismertetem a C nyelv sajátosságait és elemeit. 

A nyelv alapelemei azok, melyek segítségével felépíthető egy program kisebb 

egysége. Ezek lehetnek: kulcsszavak, azonosítók és operátorok. A kulcsszó a program 

alapeleme, mely a program működését meghatározó jelentőséggel bír. Ez a fordító számára 

jelez, hogy valamilyen elemi művelet végrehajtása következik. Jellemzője, hogy szigorú 

használati feltételek vonatkoznak rá. Ez lehet egy adott változó típusának megadása vagy 

egy, a program előre meghatározott művelete (például a for ciklus meghívása). Az 

azonosítók olyan elemek, melyek segítségével létrehozhatunk különböző változókat illetve 

függvényeket. Ezek szintaxisa nem egyezhet meg a kulcsszavak egyikével sem. Megadása 

az angol ábécé elemeivel, az _ (alulvonás) karakterrel illetve számokkal történhet. Az 

operátorok előre definiált jelentéssel bíró jelölések. Hasonlóak a kulcsszavakhoz, mivel 

használatuk során a fordító előre definiált műveletsort hív meg. Például az 1+2 esetében a 

+ egy operátor, amely az ”oldalán” lévő két értéket matematikailag összeadja. Ezen három 

elem együttes kombinációja segítségével hozhatók létre a program kisebb, működő 

egységei. 

Egy teljes, végrehajtható program egy vagy több modulból épülhet fel, amelyek 

különböző feladatokat valósítanak meg a bennük lévő függvények segítségével. Ezek 

együttműködve adják meg a szoftver által nyújtott szolgáltatások összességét. Egy 

általános program felépítése az alábbi részekből áll: 

- előfeldolgozó műveletek 

- globális deklarációk 

- main függvény (benne lokális deklarációk és utasítások) 

Az előfeldolgozónak szóló utasítások azt adják meg, hogy a program az általunk 

elkészített műveletek összessége előtt milyen, a sikeres működéshez szükséges egységeket 

hajtson végre. Ezek hiányában a programunk számos szolgáltatása nem lesz 

megvalósítható, mivel azok az alapvető utasításkészlettel nem kivitelezhetők. Ilyenek 
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lehetnek például a különböző input/output műveletek (képernyőre írás, olvasás, fájlba írás, 

olvasás). Ezeket egy előre megírt utasításkészlettel megvalósíthatjuk és egy fájlból 

beolvasva implementálhatjuk a programunkba. Jelen esetben az stdio.h fájl tartalmazza az 

előbb felsorolt műveletek viselkedését. 

A globális deklaráció viselkedésének magyarázatát a lokális deklarációval együtt 

érdemes elmagyarázni. Különbözőségük a láthatóságukban és élettartamukban mutatkozik 

meg. Míg egy globálisan deklarált változó a teljes programon belül látható és használható, 

addig egy lokális csak az adott egységen (függvényen) belül. Itt megjegyezendő, hogy 

függvény csak globálisan hozható létre. A másik eltérés a változó élettartamára 

vonatkozik, ugyanis egy globális változó a program elejétől végéig létezik, míg egy lokális 

csak akkortól, amikor deklaráljuk és csak addig, amíg az adott függvény hívása véget nem 

ér.  

A main függvény kitüntetett jelentőséggel bír, ugyanis ennek kötelezően megtalálhatónak 

kell lennie a programban, mivel a program ennek futtatásával kezdődik. A benne foglalt 

utasítások hajtódnak végre, mely lehet egy másik, előtte megírt függvény is. Ilyenkor a 

main függvény futása megszakad, lefut az adott függvény, majd annak végeztével a 

program a mainben megírt következő utasítással folytatódik. A main függvény végeztével 

fejeződik be a program futása. Fontos, hogy csak olyan függvényt lehet meghívni a 

mainben, amelyet már előtte definiáltunk. Ez a megkötés az általunk létrehozott 

függvényekre is vonatkozik. 

A nyelv programozási paradigmáját tekintve strukturált. Ez azt jelenti, hogy a 

feladatot egymáshoz előre megadott kisebb részfeladatok segítségével, azokat pedig azok 

tovább bontott elemeivel valósítják meg. A végleges struktúra bizonyos feltételekkel 

egymáshoz kapcsolt elemi műveletek segítségével alakul ki. Ez lehet szekvencia (a soron 

következő művelet végrehatása), feltételes elágazás (az adott feltételnek eleget tevő 

művelet végrehatása) illetve feltételes ciklus (az adott feltétel mellett a ciklus magjában 

lévő műveletek végrehajtása addig, amíg a ciklusban található feltétel igaz). 

A C-ben a program strukturális elemei: 

Szekvencia: Ez a legalapvetőbb elem. Lényege, hogy hatásra a művelet után közvetlenül 

következő folyamat hajtódik végre. Ezeket a ; (pontosvessző) operátorral választhatjuk el.  
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If utasítás (elágazás): Használata akkor szükséges, ha egy műveletsor végrehajtását csak 

adott feltétel mellett kívánjuk elvégezni. Ezeket az utasításokat { } (kapcsos zárójelek) közt 

kell megadnunk. Az if egyik plusz utasítása lehet az else, amely nem kötelező. 

Segítségével megadható azon műveletsor, amely akkor hajtódik végre, ha a feltétel nem 

teljesült. 

Switch utasítás (elágazás): Hasonló az ifhez, annyi különbséggel, hogy több elágazás is 

megadható. Ha a fejrészben megadott feltétel egyezik valamelyik ágában definiálttal, akkor 

az hajtódik végre. Ha nincs egyezés, akkor a switch utasítás utáni első utasítással 

folytatódik a program futása. 

For utasítás (ciklus): Használata akkor indokolt, ha egy vagy több műveletet egymás után 

többször szeretnénk végrehajtani. A fejrészében megadjuk a feltételt, amely ha igaznak 

bizonyul, akkor végrehatásra kerülnek a ciklusmagban megírt utasítások. Ha elérte az 

utolsó műveletet, akkor a ciklus elejére lép, ismét ellenőrzi a feltételt, és ha ismét igaz, 

akkor újra végrehajtja, egészen addig, amíg hamis értéket nem kap. Ezt a legtöbb esetben 

lépésszámlálással szokták megvalósítani. 

While utasítás (ciklus): Az utasítás, hasonlóan a for ciklushoz, elől tesztelő, azaz a 

fejrészben megadott feltételt vizsgálva dönti el, hogy végrehajtja-e a magban megírt 

műveleteket. Jól látható tehát, hogy egyazon ciklus megoldható mindkét utasítás 

segítségével. A különbség az általános használatuk eltéréséből adódik. A for ciklust 

általában olyan esetekben használjuk, ha egy vagy többlépéses számlálást igényel a feladat 

és előre ismert a lefutások száma (pl. első 10 szám beolvasása), míg a while-t többnyire 

akkor, ha előre nem ismert lépésszámmal dolgozunk (pl. egy szám osztása mindaddig, míg 

az osztható 2-vel maradék nélkül). 

Do while utasítás (ciklus): Ez az utasítás nagyban hasonlít az előzőhöz, annyi 

különbséggel, hogy ez hátul tesztelő, ami azt jelenti, hogy a magban megadott utasítás 

egyszer mindenképp végrehajtódik, majd ezt követi a feltétel vizsgálata, mely alapján 

eldől, hogy igényel-e többszöri lefutást. Egyik tipikus példa lehet a beolvasás megadott 

karakterig, ahol előbb végrehajtódnak a mag utasításai (beolvas egy karaktert), majd csak 

ezt követően vizsgálja meg, hogy az egyezik-e a paraméterben megadott értékkel. Ha nem, 

akkor újra lefut, ha igen, akkor folytatódik a ciklus utáni első utasítással. 



Korszerű raktározási rendszerek  Miskolci Egyetem 

Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék 

 

34 
 

 A fentiek ismeretében már sikeresen felépíthető egy működő program. A nyelv 

ismertetését követően az általam választott programot szeretném bemutatni. 

5.4. A feladat megvalósítása 

Az igényelt szolgáltatások eléréséhez első lépésben egy menürendszer elkészítése 

volt szükséges, melyet az első használni kívánt függvény ír le, ezért ez a main 

függvényben került megvalósításra. Mivel a menü feladata csupán a navigálás, ezért 

elkészítéséhez csupán az ehhez tartozó információk megjelenítése valamint a választott 

funkció lekezelése szükséges.  

Az információk megjelenítése a printf függvény segítségével valósul meg, mely a 

benne ” ” (idézőjelek) között megadott értékeket kiíratja a képernyőre. Ez jelen esetben a 

választott almenü nevét és a hozzá tartozó számértéket jeleníti meg, mely megadásával 

juthatunk el a kívánt menübe. Ezt követi a scanf függvény, melynek feladata egy változóba 

letárolni a felhasználó által billentyűzetről beolvasott értéket. A következőkben a 

letárolandó érték és a switch utasítás segítségével léphetünk tovább. Ennek megvalósítása a 

3. ábrán látható: 

 

3. ábra 

 Működésekor a zárójelben megadott menupont nevű változó azt az értéket 

tartalmazza, amelyet előzőleg megadtunk. Ezt az értéket összehasonlítja az egyes case-

eknél található értékekkel, és amelyiknél egyezőséget talál, az ahhoz tartozó műveleteket 

hajtja végre. Jelen esetben a 0 értékre meghívja az exit belső függvényt, amely kilép a 

programból, az 1-esre meghívja a menu_homogen, a 2-esre a menu_kevert általunk 

létrehozott függvényeket. A case-ek utáni default arra szolgál, ha egyik feltétel sem 
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teljesült, akkor az hajtódik végre. Az egyes feltételeknél található break utasítás hatására, 

ha a vezérlés visszatér a függvény elvégzését követően, kilép a switch-ből. Ez persze 

alapvetően a program végleges befejezését jelentené. Kezelnünk kell azt is, ha véletlenül 

rossz értéket adnánk meg (pl. 3-as, amelyhez nincs rendelve case), ebben az esetben újra 

próbálkozhassunk addig, amíg az általunk kért menüpont végre nem hajtódik. Ezt úgy 

valósíthatjuk meg, ha az egész menüt egy végtelen ciklusba tesszük. Ez a korábban említett 

while segítségével oldható meg, mégpedig úgy, hogy deklarálunk egy értéket, majd a while 

feltételét úgy határozzuk meg, hogy a feltétel mindig hamis legyen, így a while sosem lép 

ki a ciklusból. Ügyelnünk kell rá, hogy ezt az értéket a program egyik része se 

módosíthassa. 

 Ha sikeresen választottunk valamelyik almenü közül, akkor a program átlép a 

megadott függvényre. Ez lehet a homogén vagy a kevert raktár kezelését megvalósító 

eljárás.  

5.4.1. A homogén raktár kezelése 

A raktár kezeléséhez a kívánt feladathoz tartozó menüpont megadásával juthatunk 

el. Ez a főmenü kezeléséhez hasonló módon történik, csupán a menünevek illetve a 

meghívni kívánt függvények térnek el. Ennél a résznél kitérnék a sprintf függvény 

értelmezésére, amelynek lényege, hogy az első paraméterébe (amely egy szöveg típusú 

változó) lementi a következő paramétereiben ” ” (idézőjelek) közt megadott szövegeket. 

Segítségével lehetőségünk van több szöveg összefűzésére. Jelen esetben ez csupán a fejléc 

megadásának egyszerűbb megadására szolgál. A másik itt megjelenő függvény a return, 

mely segítségével nem csak a belső switch-ből, hanem a korábban említett végtelen while 

ciklusból is kilépünk. Ezzel visszajuthatunk a főmenübe. 

Sikeren választás után három feladatot hajthatunk végre: 

- áru információinak megjelenítése 

- áru betárolása cikkszám alapján 

- áru kitárolása cikkszám alapján 

Az áru információinak megjelenítésére szolgáló függvény első paraméterében meg kell 

adni, hogy az adatokat honnan szeretnénk kinyerni. Ez egy külső .txt kiterjesztésű fájlban 

kerül letárolásra, így az a program újraindítását követően is megmarad.  A homogén 
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folyamathoz tartozó homogen_tomb.txt tartalmazza a raktár mindenkori állapotának 

adatait, azaz az egyes csatornákhoz tartozó információkat, melyek segítségével kezelhető a 

rendszer. Mivel az adatok beolvasása a későbbiekben soronként fog történni, ezért a fájl 

felépítése a következőképpen néz ki: 

- 1. sor: a csatorna sorszáma 

- 2. sor: a csatorna oszlopszáma 

- 3. sor: a csatorna elérési ideje 

- 4. sor: a csatornában lévő áru cikkszáma (0 esetén a tároló üres) 

- 5. sor: a csatornában lévő áru darabszáma  

Tekintve, hogy a raktár összesen 24 csatornából áll, összesen 120 sor (24×5) 

szükséges a teljes állapot nyilvántartásához. A beolvasás, mivel a program során többször 

is meghívásra kerül, ezért különálló függvényként van megírva. 

Az ezért felelős függvény a beolvas_homogen. Ennek működése során fájlkezelést 

illetve tömbkezelést kell megvalósítanunk. A fájlkezelés szolgál a külső txt fájlban letárolt 

adatok beolvasására, a tömbkezelés pedig ezzel együttműködve egy ideiglenes létrehozott 

tömbben tárolja le ezeket, melyekkel a továbbiakban az így megkapott raktár állapotát 

kezelhetjük. A fájl kezelése úgy történik, hogy létrehozunk egy FILE típusú file elnevezésű 

változót, mely az alapvető kezeléshez szükséges. Ezt követően az fopen függvény 

segítségével megnyitjuk. Első paraméterében idézőjelek közt megadjuk a 

homogen_tomb.txt-t, második paraméterében pedig azt, hogy milyen módon kívánjuk 

használni a fájlt. Ebben az esetben az r arra utal, hogy olvasásra (read) nyitjuk meg. Ez 

után valósul meg a tömbkezelés. Létrehozunk egy homogen_t nevű tömböt, amelyet, mivel 

több függvényben is használni kívánjuk majd a program során, ezért a függvények előtt, 

mint globális változó deklaráljuk. Szintaxisa: int homogen_t[24][5], ahol az int a benne 

letárolásra kerülő elemek típusára utal, melyek itt egész számok (integer). Ezt követi a név 

megadása majd a tömb egyes dimenziói kiterjedésének mértéke. A 24 a csatornák számára, 

míg az 5 az egyes csatornákhoz tartozó információk számára utal. Ezt két for ciklus 

segítségével feltölthetjük a függvényen belül. Az első ciklus a csatornák számát lépteti 

egyesével (az i segédváltozót használva), míg a benne lévő másik for az egyes csatornákon 

belüli helyeket (a j segédváltozót használva). A for itt úgy működik, hogy a megadott i és j 

értékeket kezdetben 0-nak veszi, majd miután lefutott a ciklus, eggyel megnöveli az 

értéküket, egészen a megadott feltételig (azaz amíg kisebbek 24-nél illetve 5-nél).  



Korszerű raktározási rendszerek  Miskolci Egyetem 

Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék 

 

37 
 

Az egyes értékek fájlból való beolvasását az fscanf függvény valósítja meg. Első 

paraméterében megadásra kerül azon változó, melyben szerepel a beolvasott fájl (file). 

Második paraméterében az idézőjelek közt megadott %i a beolvasott szám típusára utal 

(egész szám), az utána következő /n jelzi, hogy sortörés következik, harmadik paramétere 

pedig megadja, hogy ezt a beolvasott értéket melyik változóba tárolja le. Mivel az i és j 

értéke kezdetben 0, ezért a tömb 0. sorának 0. oszlopába tárolja le az értéket. Azért nem az 

1. sor 1. oszlopát veszi, mert a C-ben az első helyérték 0-val kezdődik, tehát jelen esetben a 

24×5-ös tömb utolsó értéke a 23. sorának 4. értéke lesz. Ha a belső for ciklus lefutott, 

akkor nem lép ki, hanem a j értéket növelve 1-el a következő tömb elembe tárolja le a 

következő sor értékét. Ha mind az 5 elemet beolvasta, akkor kilép a ciklusból, az i értékét 

növeli eggyel, majd újra lefuttatja ötször a belső ciklust. Ezzel a fájl elemeit soronként 

beolvasva teljesen feltöltöttük a tömböt, amellyel a továbbiakban dolgozhatunk. A 

függvény végső utasítása lezárja a fájlt. 

Mivel a függvény véget ért, a vezérlés visszalép a beolvas_homogen következő 

műveletére. A fejléc megjelenítése után bekérjük azon azonosító számát az azonosito nevű 

változóba, melynek adatait meg szeretnénk jeleníteni. Ezt követően a már ismert for 

ciklussal végigmegyünk a tömb elemein. A cikluson belül egy if feltételes elágazás 

megvizsgálja a csatorna 4. elemét és összehasonlítja az azonosito-val. A ciklus magja 

akkor hajtódik végre, ha talált egyezést. Sikeresség esetén kiíratjuk a csatorna kellő adatait, 

azaz az elem cikkszámát, sorbeli és oszlopbeli elhelyezkedését illetve a darabszámát. Ezt 

követi egy szamlalo nevű változó értékének 0-ról 1-re állítása. Erre azért van szükség, mert 

le kell kezelnünk azt a helyzetet, ha a bekért azonosító nincs benne a tömbben.  Az if 

ciklusból kilépve, egy újabb if segítségével megnézzük a szamlalo értékét. Ha az 0, azaz a 

program nem találta az azonosítót a tömbben, akkor kiírtja, hogy hibás azonosítót adtunk 

meg, valamint felajánlja az újbóli keresést. Utóbbinál az y betű bekérése esetén meghívja 

ismét a teljes függvényt. Ha a számláló értéke 1, azaz található adott cikkszámú elem, 

akkor a kiíratás után szintén felajánlja az újbóli keresés lehetőségét. Ha nemet választunk, 

akkor visszalép a program a homogén raktárt kezelő menübe. 

A következő választható menüpont az áru betárolása. Ennek megvalósítását az 

arubetar_homogen függvény végzi. Hasonlóan az előzőhöz, itt is meghívásra kerül a 

beolvas_homogen függvény. Ezt követi az áru kódjának megadása, hasonlóan. Majd pár 

lokális változó deklarálása következik, ami a későbbi megvalósításban segít. A következő 

utasítás egy for ciklus, amely a csatornaszám növelését végzi. A ciklus magján belül három 
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if felel a 4.2.2.-es fejezetben leírt követelmények integrálásában. Az első if három 

szempontot vizsgál. Elsőként megnézi, hogy a soron következő csatornában lévő elem 

megegyezik-e a betárolni kívánt elemmel, hogy a csatornában van-e elegendő szabad hely 

(ha az érték kisebb, mint 8, akkor van), valamint, hogy a darabszám nagyobb-e a db 

értékénél (ez kezdetben 0). Csak akkor hajtódik végre, ha mindhárom feltétel igaz. Az 

egyes feltételek közt a && felel meg az ’és’ logikai operátornak. Ha a feltétel igaz, akkor a 

db értékét beállítja a bennlévő áruk darabszámának értékére. Ez azért fontos, mert ha újra 

lefut a ciklus, akkor a db már ezzel az értékkel fog szerepelni a feltételben, és ezzel 

elérhető az, ha megegyező típusú és kellő hellyel rendelkező másik csatornát talál, 

amelynek nagyobb a darabszáma, akkor azt fogja számításba venni. Így megoldható az 

4.2.2.-es fejezet 1. pontjában támasztott követelmény, miszerint egyezőség esetén a 

nagyobb darabszámú csatornába tároljon. A db beállítását követően a mina értékbe a 

csatorna elérési idejét tároljuk le. Ez a későbbiekben lesz fontos tényező. Ezt követi a 

tárhely koordinátájának, azaz sorának és oszlopának megadása. Ezeket a koordx és koordy 

változókban tároljuk. Majd legvégül a talalt értékének módosítása 1-re, amely szintén egy 

későbbi folyamatnál lesz szükséges. A lefutást követően a második if ágra fut a vezérlés. 

Ez akkor hajtódik végre, ha a talalt érték 1, azaz az első if lefutott, emellett ha a 

csatornában tárolt érték darabszáma megegyezik az előzőleg tároltéval, illetve ha az elérési 

idő kisebb, mint a mina-ban lévő érték. Ennek értelmében ez csak akkor fut le, ha mind a 

típusszám, mind a darabszám egyezik, viszont az elérési idő kisebb. Ezzel valósul meg a 

feltétel 1. pontjának utolsó megkötése. A függvény magja ezután frissíti a mina és a 

koordináták értékeit, és ha ezután még kisebb elérésű helyet talál, akkor ismét frissíti 

ezeket a megadott értékekre. A harmadik if arra az esetre szolgál, ha a vezérlés nem futott 

rá az első két if egyikére sem, mivel az azt jelenti, hogy nem talált olyan csatornát, ahol a 

kívánt cikkszámú termék van. Erre szolgál a feltételben megadott talat > 1 kifejezés, 

amely visszafelé is működik, azaz ha talált olyan csatornát, amiben van a keresett elemből, 

akkor nem fut le, és így nem frissíti hibás értékre a koordinátákat. Emellett szükséges még, 

hogy a csatorna üres legyen, ezt vizsgája a 2. feltétel. A harmadik megkötés hasonlóan 

működik a második if-eshez. Ha kisebb az elérési út (minb), akkor azt választja. Itt azért 

van szükség a mina-tól való megkülönböztetésre, mivel egyesével megy végig a 

csatornákon, és ha az első csatorna üres, akkor beállítja annak értékeit és elérési idejét, de 

ha talál egy nem üres csatornát, akkor azt annak ellenére preferálni kell, hogy az nagyobb 

elérési idővel rendelkezik. A ciklus magjának végén a talat értéket itt 2-re állítja. Ha 

befejeződött a teljes tömb vizsgálata, akkor a for ciklusból kilépvén ismét elágaztatást kell 
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alkalmaznunk. Két eset lehetséges, vagy talált megfelelő tárhelyet, vagy nem. Ha igen, 

akkor egy for ciklussal megkeresi a koordx és koordy egyezőségével a kívánt csatornát és 

annak megfelelő mezőjébe beírjuk az azonosító értékét, valamint növeljük a darabszámot. 

Ezután végrehatjuk a kiir_homogen függvényt. Ha nem talált betárolásra alkalmas helyet, 

akkor ezt kiírja a képernyőre, majd egy billentyűleütésre vár. 

Sikeres tárolás esetén a kiir_homogen függvény fut le. Ennek működése nagyban 

hasonlít a beolvasáshoz, két eltéréssel. Itt a fájl típusú változó létrehozása után a 

homogen_tomb.txt-t nem olvasásra, hanem írásra nyitjuk meg. Ez azt jelenti, hogy az fopen 

függvény r értékét w-re állítjuk (write). Másik különbség, hogy az fscanf  helyett az fprintf 

függvényt hívjuk meg. Ennek a 2. paraméterében megadott %i után [ ] (szögletes zárójelek 

közt) megadjuk a beolvasott érték után beírandó szöveget, amely itt /n, azaz sortörés. A 

harmadik paraméter a kiírandó változó, amely itt a tömb adott eleme. Ezt itt is a fájl 

lezárása követi, majd visszalépés a meghívás helyére. Mivel ezt már nem követi több 

utasítás, ezért a program a betároló függvényből is kilép, és visszatérünk a főmenübe. 

A harmadik választható opció az áru kitárolása. Ennek folyamata során szintén 

beolvassuk a tömböt, majd bekérjük az azonosítót. A tömb elemein végigmenve 

megnézzük, hogy melyik csatornára teljesül a megadott feltétel. Az első esetben 

megvizsgáljuk az azonosítót illetve a darabszámot. Ahol kisebb a darabszám, onnan 

tárolunk ki. Ezt kezdetben 9-re állítjuk, mivel a maximális érték akár 8 is lehet. Ha talált 

egyezést, akkor letárolja a koordinátákat, frissíti a darabszámot az adott értékre és a talalt 

változót 1-re állítja. A második if itt szintén arra szolgál, hogyha darabszám egyezőséget 

talál, akkor az alacsonyabb elérési időt vegye figyelembe és módosítsa az adatokat. Ezt 

követően kilép a ciklusból és megvizsgálja, hogy talált-e kitárolható csatornát. Ha igen, 

akkor megkeresi a letárolt koordináta alapján a csatornát és eggyel csökkenti a bennlévő 

elemek darabszámát. Ha a darabszám eléri a nullát, akkor az azonosító értékét is 

lenullázza, mivel az azt jelenti, hogy kiürült a csatorna. Majd kiírja a frissített tömböt a 

beolvasott fájlba és a vezérlés visszalép a főmenübe. Ha esetleg nem találta meg az árut a 

raktárban, akkor kiírja, hogy hibás árukódot adtunk meg és felajánlja az újbóli 

próbálkozást. 

Ezzel az összes, homogén raktárt kezelő függvény leírásra került, a következő 

részben a kevert raktárak kezelésére szolgáló programrészek leírását szeretném bemutatni. 
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5.4.2. Az inhomogén raktár kezelése 

Az inhomogén raktár kezelését kiszolgáló menü felépítésében javarészt megegyezik 

a homogén raktáréval. Az eltérés csupán a meghívandó függvényekben illetve a fejléc 

esetében tapasztalható. A végrehajtásra kerülő függvények itt is az áruról való információt, 

az áru betárolását cikkszám alapján illetve kitárolását foglalják magukban. 

Az áru információinak megadása (aruinfo_kevert függvény) itt is a fájl 

beolvasásával történik, amely hasonlóan külön függvénymeghívás segítségével valósul 

meg. A beolvasni kívánt adatok a kevert_tomb.txt-ben vannak eltárolva. A homogénnel 

ellentétben itt szükséges megadni az egyes csatornák tárhelyein elfoglalt összes áru típusát. 

Emiatt a fájl soronként a következő adatokat tartalmazza: 

- 1. sor: a csatorna sorszáma 

- 2. sor: a csatorna oszlopszáma 

- 3. sor: a csatorna elérési ideje 

- 4. sor: a csatorna 1. helyén letárolt áru kódja (0 esetén a tároló hely üres) 

- 5. sor: a csatorna 2. helyén letárolt áru kódja (0 esetén a tároló hely üres) 

- … 

- 10. sor: a csatorna 7. helyén letárolt áru kódja (0 esetén a tároló hely üres) 

- 11. sor: a csatorna 8. helyén letárolt áru kódja (0 esetén a tároló hely üres) 

Az így kapott fájl összesen 264 sorból áll. A beolvasására szolgáló függvény 

(beolvas_kevert) működésében teljes mértékben megegyezik a homogén ezen 

függvényével, a különbség csak a beolvasott elemek soronkénti darabszámában van. Mivel 

a csatornák száma nem változott, ezért a letároláshoz szükséges tömb kevert_t[24][11] 

formában került deklarálásra.  

Mivel itt a csatornába betárolt elem típusa többféle lehet, ezért az áru cikkszámának 

megadása után meg kell vizsgálnunk, hogy hányszor szerepel az a megadott helyen, illetve 

az inhomogenitás miatt előfordulhat olyan eset is, hogy az nem az első helyen található. Ez 

két egyszerű for ciklussal megoldható. Az egyikkel végigmegyünk a csatornák elemein, a 

másikkal pedig annak azon belső részén, ahol az egyes tárhelyeken lévő elemek vannak 

letárolva. Fontos megjegyezni, hogy mivel a fájlban csak a 4. sortól kezdődnek az elemek 

sorszámai, ezért a belső for j értékét nem 0-tól kezdjük el növelni, hanem 3-tól. A ciklus 

magjában egy iffel a db változó értékét növeljük 1-gyel, abban az esetben, ha az azonosító 
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megtalálható az aktuális helyen. A db-t, mivel több csatornát is megvizsgálunk, a belső for 

ciklus feltételében mindig lenullázzuk. A program, ha egy sort beolvasott, akkor megnézi, 

hogy mennyi a db változó értéke. Ha nagyobb, mint 0 (azaz van benne adott cikkszámú 

termék), akkor kiírtja azt, megadva helyét és darabszámát. Ezt követően egy if 

gondoskodik a hibás megadott tárhely azonosító értesítéséről, felajánlva az új keresés 

lehetőségét, ha a keresés eredménytelenül zárult. Ha sikeres, akkor itt is dönthetünk egy új 

keresés végrehajtásáról. 

A következő menüpont az áru betárolása. Ez, mivel több feltételnek kell 

teljesülnie, illetve a kevertség miatt bonyolultabb programozást igényelt. A fájl beolvasását 

és az árukód megadását követően szükség van a homogénhez képest néhány plusz 

információ kinyerésére az egyes csatornákból. Az előbbiekhez hasonló két for ciklus 

módszerével itt is végigmegyünk a csatornák azon területének beolvasásán, ahol az áruk 

vannak letárolva. A második for feltételében megadunk három változót, melyek különböző 

értékek tárolására alkalmasak: 

- uresdb: segítségével megszámolható a csatorna üres helyeinek száma 

- utolso: segítségével megadható a legutolsó elem tömbben elfoglalt helye 

- adottdb: segítségével megadható a kívánt cikkszámú termék darabszáma 

Mindhármat külön if ciklussal vizsgáljuk. Az uresdb alapesetben 0, és ha a tömb j-edik 

eleme 0, akkor értékét növeli eggyel. Az utolso értéke alapesetben 3 (az első tárhely 

tömbszáma), és ha a tömb j-edik eleme nem 0, értékét növeli eggyel. Az azonosito szintén 

0 kezdőértékkel deklarálódik, és akkor növekszik, ha a soron következő elem a megadott 

cikkszámmal egyenlő. Ezeket meghatározva elegendő információnk van a tárterület 

meghatározásához, amely ismét ifekkel valósítható meg, ahogyan a homogén tárolás esetén 

is. Betároláskor az első szempont az, hogy oda helyezzük el az árut, ahol csak vele 

megegyező típusú termék van, több ilyen esetén a kisebb darabszám, majd a kisebb elérési 

idő számít. Ehhez megadjuk feltételnek, hogy az adottdb-ben lévő érték nagyobb legyen, 

mint 0, de kisebb, mint 8 (mivel akkor már telített). Ha ez teljesül, akkor a keresett 

cikkszámú elem biztosan megtalálható a csatornában. Emellett szükséges még, hogy az 

adottdb és az uresdb összege egyenlő legyen 8-cal, mivel ez biztosítja, hogy csak a kellő 

cikkszámú termék legyen bent. Mindezek után vizsgáljuk a darabszámot, amely az egyik 

pontosító szempont. A ciklusmagon belül frissítjük a kellő értékeket (darabszám, elérési 

idő, koordináták, találat), valamint az utolsó elem tömbszámát hozzáadva lementjük az uta 
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változóba. A következő if a kisebb elérési időt figyelembe véve, amennyiben szükséges 

frissíti az értékeket.  

 A következő if akkor hajtódik végre, ha nincs találat, azaz nincs homogén csatorna. 

Ebben az esetben a legkisebb elérési idejű üres csatornának az adatait kell meghatározni. 

Ehhez a program leellenőrzi, hogy az uresdb egyenlő-e 8-cal illetve figyeli az elérési időt. 

Ha talál ilyen csatornát, akkor frissíti az értékeket. 

 A soron következő elágazás az utolsó feltételt vizsgálja, azaz, hogy van-e olyan 

csatorna, ami bár kevert, de utolsó értéke megegyezik a betárolandó elem értékével. Ehhez 

a kevert_t tömb i-edik sorának azt az oszlopát veti össze az áru cikkszámával, amelyik az 

utolsó elemet tartalmazza. Emellett meg kell vizsgálni, hogy legyen üres tároló hely, amely 

akkor állhat fenn, ha az uresdb értéke nem nulla. Végül a kevesebb darabszámot valamint a 

kisebb elérési időt vesszük figyelembe. A program elején a talalt értékét 4-nek vesszük, és 

az alapján állítjuk be, hogy melyik ágra futott utoljára a vezérlés. Ha egyikre sem, akkor 

kiírja a képernyőre, hogy sikertelen a betárolás. Ellenkező esetben a kinyert értékekkel egy 

for ciklusban beírhatjuk a megfelelő helyre a cikkszám értékét. Az if feltétele megkeresi a 

kívánt koordinátákat, illetve a talat változó értékét. Egyezőség esetén az uta, utb vagy utc-

ben letárolt értéket adjuk meg a tömb j-edik elemének, ezáltal az az utolsó elem utáni mező 

lesz. Ide beírva az azonosító értékét a betárolás utolsó műveletét is elvégeztük. Ezt már 

csak a homogénhez hasonló fájlba kiírás függvénye követi (kiir_kevert), amely 

megvalósítását tekintve szintén azonos. 

 A harmadik választható menüpont az áru kitárolása. A beolvas_kevert függvény 

futtatása után bekérjük a kívánt azonosító számát, majd lefuttatunk két, egymásba ágyazott 

for ciklust. A belső ciklus elején, a betároláshoz hasonlóan, itt is letárolunk néhány lokális 

változóba a további számításokhoz kellő értéket az egyes csatornákról. A korábban leírt 

uresdb, utolso és adottdb mellett itt szükséges bevezetni egy negyedik változót, amiben 

letároljuk a kitárolni kívánt elem első elemének helyét. Ezt az elso nevű változó 

behozásával valósítjuk meg. Kezdőértékének egy olyan számot kell választani, amely 3-tól 

kisebb vagy 10-től nagyobb. Értékét akkor tesszük egyenlővé a j értékével, ha a soron 

következő elem értéke megegyezik az áru cikkszámával és az elso értéke a kezdőértékével 

egyenlő. A futás során a program, egyezőség esetén frissíti az elso értékét, így az csak 

egyszer módosul, mivel azon feltétel, miszerint értéke megegyezik a kezdőértékével már 

nem fog teljesülni. Ha mindezen információkat kinyertük a tömbből, akkor végbemehet a 
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legoptimálisabb hely keresését szolgáló célfüggvények végrehajtása. Az első feltétel akkor 

állítja be a csatorna paramétereit, ha az kevert és persze megtalálható benne a keresett 

elemből legalább egy. Figyelembe veszi, hogy azt a csatornát válassza, amelyikben 

kevesebb az adott cikkszámú áruk száma, mivel az így hamarabb homogénné alakítható. Itt 

fontos kiemelni a minc használatát, mivel ez tárolja le az elso segédváltozóval megkeresett 

értéket, amely a továbbiakban fontos lesz. A másik feltétel esetén csak a csatorna kitárolás 

felőli végén lévő utolsó elemet vizsgáljuk. Ha egyezik, akkor azon csatorna adatait menti 

le a segédváltozókba. 

 Ha sikeresen megtaláltuk a legjobb kitárolásra alkalmas helyet, akkor 

továbbléphetünk a tömb frissítésére. Ehhez szükséges bevezetni egy segédtömböt, amire 

azért van szükség, mert itt nem elég frissíteni a darabszámot és a cikkszámot, hanem el 

akár teljesen is át kell rendezni a tömb belsejét. A frissito[8] tömb szolgál ennek 

megvalósítására. Ha csak a legutolsó elemet kell kitárolni, akkor viszonylag egyszerű a 

megoldás, mivel ilyenkor az elemeket csupán arrébb kell csúsztatni és az utolsó elem 

helyére 0-t kell írni. Ennél bonyolultabb az, ha középről tárolunk ki. Ilyenkor a csatorna 

elemei úgy módosulnak, hogy a kitárolt elem után következők lesznek a csatorna 

kimenetén, majd utánuk a csatorna elejétől a kitárolt elemig (4. ábra).  

 

4. ábra 

 Ezt úgy valósítjuk meg, hogy vesszük a kitárolandó elem után következőt a 

tömbben és megvizsgáljuk helyének azonosítóját illetve értékét. Ez a fenti példában (4. 

ábra) a 6 lesz, illetve a B. Ekkor a B elemet a segédtömb első helyére írjuk. Vesszük a 

következő elem adatait (7 és B) és beírjuk az előző elem után. Ezt mindaddig elvégezzük, 

amíg vagy a soron következő érték 0 lesz, azaz nincs letárolt áru, vagy a hely azonosítója 
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lesz nagyobb 10-nél, ami arra utal, hogy kiléptünk a tömbből. Ha ezen feltételek 

valamelyike teljesül, akkor a tömb elejére lépünk és onnan kezdjük meg a feltöltést. Ekkor 

persze az utolsó elem a kitárolt sorszáma lesz, ezért ezt le kell kezelni, ami úgy valósítható 

meg, hogy ha a léptetés egyenlő lesz a csatorna darabszáma mínusz 1-gyel, akkor azt az 

értéket kinullázza. Ezt már csak a tömb tényleges frissítése követi, ami a segédtömb 

átmásolásával történik, majd ennek végeztével a frissített tömböt kiírjuk a fájlba. 

 Ezzel az inhomogén raktár optimalizálását megvalósító összes funkció és így a 

teljes program működése leírásra került. 
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6. Összefoglalás 

A szakdolgozat első része átfogó képet nyújt a mai korszerű raktározási rendszerek 

fizikai és elvi felépítéséről egyaránt. Ezt követően a feladatban megadott rendszer 

felvázolására és a hozzá tartozó szoftver megvalósítására és működésére tértem ki. A 

szoftver teljes mértékben kielégíti a vele szemben támasztott követelményeket, mind a 

betárolási, mind a kitárolási folyamatok többszöri tesztelése után is helyes eredménnyel 

szolgált.  

Egy valós rendszer esetében a szoftver további megkötéseknek kell, hogy 

megfeleljen. Az egyik továbbfejlesztési lehetőség a rendszerbe való integrálhatósága, 

amely az én esetemben nem volt kivitelezhető. Alternatíva lehet még a strapabíróság 

növelése, amely a be- illetve kitárolási feltételek bonyolultabb megkötéseivel határozható 

meg. Harmadikként a pontosság növelését említhetném, amely magában foglalja a rendszer 

szélesebb körű információigényét, azaz a számított értékekhez szükséges további adatok 

megadását. 

Bízom abban, hogy a szakdolgozatom elérte célját, és sikerült széleskörű képet 

nyújtanom a korszerű raktározási rendszerek felépítéséről, illetve az általam felvázolt 

rendszer valamint a hozzá tartozó program segítségével betekintést nyújtottam a 

görgősoros átmenő raktározás működésének részleteibe.  
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1. számú melléklet 

 

Homogén és inhomogén raktár (oldalnézet) 
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2. számú melléklet 

 

Homogén raktár (felülnézet) 
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3. számú melléklet 

 

Inhomogén raktár (felülnézet) 
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4. számú melléklet (Programkód) 

#include<stdio.h> 
#include<stdlib.h> 
#include<string.h> 
 
FILE *aru, *tarhely; 
char arukod[4], tarhelykod[4]; 
char q[1]; 
char fejlec[100]; 
int homogen_t[24][5]; 
int kevert_t[24][11]; 
int azonosito, i, j; 
int uresdb, adottdb, utolso, elso; 
int counter; 
int koordx, koordy; 
 
void beolvas_kevert() //TOMB BEOLVASASA_KEVERT 
{ 
    system("cls");      
    FILE *file = fopen("kevert_tomb.txt", "r"); 
    for (i=0;i<24;i++) 
    { 
        for (j=0;j<11;j++) 
        { 
             fscanf(file, "%i[^\n]", &(kevert_t[i][j]));          
        }             
    }    
    fclose(file); 
} 
 
void kiir_kevert() //TOMB KIIRASA_KEVERT 
{      
    FILE *file = fopen("kevert_tomb.txt", "w"); 
    for (i=0;i<24;i++) 
    { 
        for (j=0;j<11;j++) 
        { 
             fprintf(file, "%i\n", kevert_t[i][j]);          
        }             
    }    
    fclose(file); 
} 
 
void arukitar_kevert() //ARU KITAROLASA_KEVERT 
{ 
     beolvas_kevert(); 
     printf("%s", fejlec);      
     printf("Kerem adja meg az azonositot: ");      
     scanf("%i", &azonosito);      
     int mina=8, minb=8, minc=9; 
     int ures_dbszam, dbszam=9; 
     int minidoa=260, minidob=260, minidoc=260; 
     int frissito[8]; 
     int uta, utb, utc; 
     int talalt=3; 
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     for (i=0;i<24;i++) 
     { 
         for (j=3,uresdb=0,elso=11,utolso=3,adottdb=0;j<11;j++) 
         { 
             if (kevert_t[i][j] == 0) uresdb++; 
             if (kevert_t[i][j] == azonosito) adottdb++; 
             if (kevert_t[i][4] != azonosito && kevert_t[i][j] == azonosito && elso == 11) elso = j; 
             if (kevert_t[i][j] != 0) utolso++;  
         } 
         if (adottdb !=0 && adottdb+uresdb != 8 && adottdb < dbszam) 
         { 
             minc = elso; 
             ures_dbszam = uresdb; 
             dbszam = adottdb; 
             minidoa = kevert_t[i][2];             
             koordx = kevert_t[i][1]; 
             koordy = kevert_t[i][0]; 
             utc=utolso; 
             talalt=1; 
         } 
         if (talalt == 1 && adottdb == dbszam && kevert_t[i][2] < minidoa) 
         { 
             minc = elso; 
             ures_dbszam = uresdb; 
             minidoa = kevert_t[i][2];             
             koordx = kevert_t[i][1]; 
             koordy = kevert_t[i][0]; 
             utc=utolso; 
         } 
         if (talalt > 1 && kevert_t[i][3] == azonosito && adottdb <= minb && kevert_t[i][2] < minidob) 
         { 
             minb = adottdb; 
             minidob = kevert_t[i][2]; 
             koordx = kevert_t[i][1]; 
             koordy = kevert_t[i][0]; 
             utb=utolso; 
             talalt=2; 
         } 
     } 
     for (i=0,counter=3;i<24;i++) 
         { 
             if (kevert_t[i][1] == koordx && kevert_t[i][0] == koordy && talalt == 1) 
             { 
                for (j=3;j<11;j++) 
                { 
                     if (kevert_t[i][minc+j-2] == 0 || minc+j-2 >= 11) 
                     { 
                          frissito[j-3] = kevert_t[i][counter]; 
                          counter++;                           
                     } 
                     if (kevert_t[i][minc+j-2] != 0 && minc+j-2 < 11) 
                     { 
                          frissito[j-3] = kevert_t[i][minc+j-2];  
                     } 
                     if (j-3 >= 7-ures_dbszam) 
                     { 
                          frissito[j-3] = 0;     
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                     }     
                } 
                for (j=3;j<10;j++) 
                { 
                     kevert_t[i][j] = frissito[j-3];     
                } 
             } 
             if (kevert_t[i][1] == koordx && kevert_t[i][0] == koordy && talalt == 2) 
             { 
               for(j=3;j<10;j++) 
               { 
                   kevert_t[i][j] = kevert_t[i][j+1];                  
               } 
               kevert_t[i][10] = 0;                                   
             }                      
         } 
     if (talalt == 3) 
         { 
              system("cls"); 
              printf("%s", fejlec);               
              printf("Hibas tarhely azonosito.\nUjra probalja? (Y/N) "); 
              scanf("%s", q); 
              if (strcmp (q,"y") == 0) 
              { 
                 arukitar_kevert(); 
              }     
         } 
     kiir_kevert();     
} 
 
void arubetar_kevert() //ARU BETAROLASA_KEVERT 
{ 
     beolvas_kevert(); 
     printf("%s", fejlec); 
     printf("Kerem adja meg az azonositot: ");      
     scanf("%i", &azonosito); 
     int mina=260, minb=260, minc=260; 
     int uta, utb, utc;         
     int talalt=4, dba=0, dbc=9;          
     for (i=0;i<24;i++) 
     { 
         for (j=3,uresdb=0,utolso=3,adottdb=0;j<11;j++) 
         { 
             if (kevert_t[i][j] == 0) uresdb++; 
             if (kevert_t[i][j] == azonosito) adottdb++; 
             if (kevert_t[i][j] != 0) utolso++;  
         } 
         if (0 < adottdb && adottdb < 8 && adottdb+uresdb == 8 && adottdb > dba) 
         {   
             dba = adottdb; 
             mina = kevert_t[i][2]; 
             koordx = kevert_t[i][1]; 
             koordy = kevert_t[i][0]; 
             talalt=1; 
             uta=utolso; 
         } 
         if (talalt == 1 && adottdb+uresdb == 8 && adottdb == dba && kevert_t[i][2] < mina) 
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         { 
                mina = kevert_t[i][2]; 
                koordx = kevert_t[i][1]; 
                koordy = kevert_t[i][0];                     
         } 
         if (talalt > 1 && uresdb == 8 && kevert_t[i][2] < minb) 
         { 
             minb = kevert_t[i][2]; 
             koordx = kevert_t[i][1]; 
             koordy = kevert_t[i][0]; 
             talalt=2; 
             utb=utolso; 
         }  
         if (talalt > 2 && kevert_t[i][utolso-1] == azonosito && uresdb != 0 && adottdb < dbc) 
         { 
             dbc = adottdb; 
             minc = kevert_t[i][2]; 
             koordx = kevert_t[i][1]; 
             koordy = kevert_t[i][0]; 
             talalt = 3; 
             utc=utolso-1; 
         } 
         if (talalt == 3 && kevert_t[i][utolso-1] == azonosito && uresdb != 0 && adottdb == dbc && 
kevert_t[i][2] < minc) 
         { 
                minc = kevert_t[i][2]; 
                koordx = kevert_t[i][1]; 
                koordy = kevert_t[i][0];                     
         }              
     } 
     if (talalt == 4) 
     { 
         printf("\nNincs ures tarolohely."); 
         scanf("%s", q);           
     }      
     for (i=0;i<24;i++) 
         { 
             if (kevert_t[i][1] == koordx && kevert_t[i][0] == koordy && talalt == 1) 
             { 
               kevert_t[i][uta] = azonosito;                   
             } 
             if (kevert_t[i][1] == koordx && kevert_t[i][0] == koordy && talalt == 2) 
             { 
               kevert_t[i][utb] = azonosito;                                  
             } 
             if (kevert_t[i][1] == koordx && kevert_t[i][0] == koordy && talalt == 3) 
             { 
               kevert_t[i][utc+1] = azonosito;                    
             }                         
         }          
     kiir_kevert(); 
} 
 
void aruinfo_kevert() //ARU INFORMACIO_KEVERT 
{ 
     int szamlalo=0, db; 
     beolvas_kevert(); 
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     printf("%s", fejlec); 
     printf("Kerem adja meg az azonositot: ");      
     scanf("%i", &azonosito); 
     system("cls"); 
     printf("%s", fejlec);      
     printf("Azon.   Hely.               Db"); 
     printf("\n------------------------------");      
     for (i=0;i<24;i++) 
     { 
         for (j=3,db=0;j<11;j++) 
         {          
             if (kevert_t[i][j] == azonosito)  
             { 
               db++;                   
             }               
         } 
         if (db != 0) 
         { 
         printf("\n%i      %i. sor %i. oszlop    %i", azonosito, kevert_t[i][0], kevert_t[i][1], db); 
         szamlalo=1; 
         } 
     }           
     if (szamlalo != 1) 
         { 
              system("cls"); 
              printf("%s", fejlec);               
              printf("Hibas tarhely azonosito.\nUjra probalja? (Y/N)"); 
              scanf("%s", q); 
              if (strcmp (q,"y") == 0) 
              { 
                 aruinfo_kevert(); 
              }     
         } 
     else 
     {     
     printf("\n\nUjbol keres? (Y/N)"); 
     scanf("%s", q); 
     if (strcmp (q,"y") == 0) 
         { 
            aruinfo_kevert(); 
         }      
     } 
} 
 
void beolvas_homogen() //TOMB BEOLVASASA_HOMOGEN 
{ 
    system("cls");      
    FILE *file = fopen("homogen_tomb.txt", "r"); 
    for (i=0;i<24;i++) 
    { 
        for (j=0;j<5;j++) 
        { 
             fscanf(file, "%i[^\n]", &(homogen_t[i][j]));          
        }             
    }    
    fclose(file); 
} 



Korszerű raktározási rendszerek  Miskolci Egyetem 

Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék 

 

55 
 

 
void kiir_homogen() //TOMB KIIRASA_HOMOGEN 
{      
    FILE *file = fopen("homogen_tomb.txt", "w"); 
    for (i=0;i<24;i++) 
    { 
        for (j=0;j<5;j++) 
        { 
             fprintf(file, "%i\n", homogen_t[i][j]);          
        }             
    }    
    fclose(file); 
} 
 
void arukitar_homogen() //ARU KITAROLASA_HOMOGEN 
{ 
     beolvas_homogen(); 
     printf("%s", fejlec); 
     printf("Kerem adja meg az azonositot: ");      
     scanf("%i", &azonosito); 
     int min=260; 
     int talalt=0; 
     int darab=9;      
     for (i=0;i<24;i++) 
     { 
         if (homogen_t[i][3] == azonosito && homogen_t[i][4] < darab) 
         { 
                min = homogen_t[i][2]; 
                darab = homogen_t[i][4]; 
                koordx = homogen_t[i][1]; 
                koordy = homogen_t[i][0]; 
                talalt = 1; 
         } 
         if (homogen_t[i][3] == azonosito && homogen_t[i][4] == darab && homogen_t[i][2] < min) 
         { 
                min = homogen_t[i][2]; 
                darab = homogen_t[i][4]; 
                koordx = homogen_t[i][1]; 
                koordy = homogen_t[i][0]; 
         } 
 
     } 
     if (talalt == 1) 
     { 
         for (i=0;i<24;i++) 
         { 
             if (homogen_t[i][1] == koordx && homogen_t[i][0] == koordy) 
             { 
               homogen_t[i][4]--;                    
             } 
             if (homogen_t[i][4] == 0) 
             { 
                homogen_t[i][3] = 0;                    
             }            
         } 
         kiir_homogen();           
     } 
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     else 
     { 
         system("cls"); 
         printf("%s", fejlec);               
         printf("Hibas tarhely azonosito.\nUjra probalja? (Y/N) "); 
         scanf("%s", q); 
         if (strcmp (q,"y") == 0) 
         { 
            arukitar_kevert(); 
         }                
     }       
} 
 
void arubetar_homogen() //ARU BETAROLASA_HOMOGEN 
{ 
     beolvas_homogen(); 
     printf("%s", fejlec); 
     printf("Kerem adja meg az azonositot: ");      
     scanf("%i", &azonosito); 
     int mina=260, minb=260; 
     int talalt=3, db=0;           
     for (i=0;i<24;i++) 
     { 
         if (homogen_t[i][3] == azonosito && homogen_t[i][4] < 8 && homogen_t[i][4] > db) 
         { 
                db = homogen_t[i][4]; 
                mina = homogen_t[i][2]; 
                koordx = homogen_t[i][1]; 
                koordy = homogen_t[i][0]; 
                talalt = 1; 
         } 
         if (talalt == 1 && homogen_t[i][4] == db && homogen_t[i][2] < mina) 
         { 
                mina = homogen_t[i][2]; 
                koordx = homogen_t[i][1]; 
                koordy = homogen_t[i][0];                     
         } 
         if (talalt > 1 && homogen_t[i][3] == 0 && homogen_t[i][2] < minb) 
         {        
                minb = homogen_t[i][2]; 
                koordx = homogen_t[i][1]; 
                koordy = homogen_t[i][0]; 
                talalt = 2;             
         } 
     } 
     if (talalt <= 2) 
     { 
         for (i=0;i<24;i++) 
         { 
             if (homogen_t[i][1] == koordx && homogen_t[i][0] == koordy) 
             { 
               homogen_t[i][3] = azonosito; 
               homogen_t[i][4]++; 
               printf("\n");                    
             }            
         } 
         kiir_homogen();           
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     } 
     else 
     { 
         printf("\nNincs ures tarolohely."); 
         scanf("%s", q);            
     }     
} 
 
void aruinfo_homogen() //ARU INFORMACIO_HOMOGEN 
{ 
     int szamlalo=0; 
     beolvas_homogen(); 
     printf("%s", fejlec); 
     printf("Kerem adja meg az azonositot: ");      
     scanf("%i", &azonosito); 
     system("cls"); 
     printf("%s", fejlec);      
     printf("Azon.   Hely.               Db"); 
     printf("\n------------------------------");      
     for (i=0;i<24;i++) 
     { 
         if (homogen_t[i][3] == azonosito) 
         { 
              printf("\n%i      %i. sor %i. oszlop    %i", homogen_t[i][3], homogen_t[i][0], homogen_t[i][1], 
homogen_t[i][4]); 
              szamlalo=1;               
         } 
     }           
     if (szamlalo != 1) 
         { 
              system("cls"); 
              printf("%s", fejlec);               
              printf("Hibas tarhely azonosito.\nUjra probalja? (Y/N) "); 
              scanf("%s", q); 
              if (strcmp (q,"y") == 0) 
              { 
                 aruinfo_homogen(); 
              }     
         } 
     else 
     {           
     printf("\n\nUjbol keres? (Y/N)"); 
     scanf("%s", q); 
     if (strcmp (q,"y") == 0) 
         { 
            aruinfo_homogen(); 
         }  
     } 
      
} 
 
void menu_homogen() //HOMOGEN RAKTAR MENU 
{     
    int menupont; 
    system("cls"); 
    printf("%s", fejlec); 
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    printf("1: Aru informacio\n2: Aru betarolasa\n3: Aru kitarolasa\n4: Vissza a Fomenube\n\n0: Kilepes a 
programbol"); 
    printf("\n\n>>"); 
    scanf("%i", &menupont); 
    switch (menupont) { 
           case 0: 
                exit(0); 
           case 1: 
                sprintf(fejlec,"HOMOGEN RAKTAR - ARU INFORMACIOK\n--------------------------------\n\n"); 
                aruinfo_homogen(); 
                break; 
           case 2: 
                sprintf(fejlec,"HOMOGEN RAKTAR - ARU BETAROLASA\n-------------------------------\n\n"); 
                arubetar_homogen(); 
                break; 
           case 3: 
                sprintf(fejlec,"HOMOGEN RAKTAR - ARU KITAROLASA\n-------------------------------\n\n"); 
                arukitar_homogen(); 
                break; 
           case 4: 
                return; 
                break;                                   
           default: 
                break;     
           }         
} 
 
void menu_kevert() //KEVERT RAKTAR MENU 
{ 
int end = 0; 
while(end!=1) 
{ 
    int menupont; 
    system("cls"); 
    printf("%s", fejlec); 
    printf("1: Aru informacio\n2: Aru betarolasa\n3: Aru kitarolasa\n4: Vissza a Fomenube\n\n0: Kilepes a 
programbol"); 
    printf("\n\n>>"); 
    scanf("%i", &menupont); 
    switch (menupont) { 
           case 0: 
                exit(0); 
           case 1: 
                sprintf(fejlec,"KEVERT RAKTAR - ARU INFORMACIOK\n-------------------------------\n\n"); 
                aruinfo_kevert(); 
                break; 
           case 2: 
                sprintf(fejlec,"KEVERT RAKTAR - ARU BETAROLASA\n------------------------------\n\n"); 
                arubetar_kevert(); 
                break; 
           case 3: 
                sprintf(fejlec,"KEVERT RAKTAR - ARU KITAROLASA\n------------------------------\n\n"); 
                arukitar_kevert(); 
                break; 
           case 4: 
                return; 
                break;                                   
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           default: 
                break;     
           }         
} 
} 
 
int main() //FOMENU 
{ 
int end = 0; 
while(end!=1) 
{ 
    int menupont; 
    system("cls"); 
    printf("FOMENU\n------\n\n1: Homogen raktar\n2: Kevert raktar\n\n0: Kilepes a programbol"); 
    printf("\n\n>>"); 
    scanf("%i", &menupont); 
    switch (menupont) { 
           case 0: 
                exit(0); 
                break;  
           case 1: 
                sprintf(fejlec,"HOMOGEN RAKTAR\n--------------\n\n"); 
                menu_homogen(); 
                break; 
           case 2: 
                sprintf(fejlec,"KEVERT RAKTAR\n-------------\n\n"); 
                menu_kevert(); 
                break;                              
           default: 
                break;     
           }      
}      
} 
 


