AUTOMATYKA  2005  Tom 9  Zeszyt 3

Bogus³aw Filipowicz*, Joanna Kwiecieñ*

Zarz¹dzanie sieci¹
wielkopowierzchniowych sklepów samoobs³ugowych
1. Wprowadzenie
W ci¹gu ostatnich kilku lat nast¹pi³ znacz¹cy rozwój sklepów wielkopowierzchniowych. Prawid³owe i efektywne zarz¹dzanie sklepami stanowi ogromne wyzwanie dla osób
koordynuj¹cych i nadzoruj¹cych sieæ sprzeda¿y. Prawid³owe funkcjonowanie poszczególnych ogniw (m.in. lokalizacji, komunikacji i zarz¹dzania personelem) w znacz¹cy sposób
wp³ywa na wielkoæ sprzeda¿y danej firmy. Mo¿e równie¿ stanowiæ przewagê konkurencyjn¹ nad innymi sklepami sieciowymi.
Do najistotniejszych spraw dotycz¹cych organizacji sprzeda¿y nale¿¹ zagadnienia logistyczne takie, jak:
 czêstotliwoæ dostaw,
 optymalizacja dostaw towarów,
 zabezpieczenie towaru sprowadzanego,
 dostawy towarów.
Istnieje kilka programów s³u¿¹cych do analizy danych i zarz¹dzania sieci¹ sklepów.
Jednym z nich jest KC-Menad¿er pozwalaj¹cy ewidencjonowaæ sklepy, gromadziæ i analizowaæ dane nap³ywaj¹ce z sieci sklepów oraz centralnie sterowaæ kartotek¹ towarów [3].
Kolejnym jest Magnat Centrala zapewniaj¹cy miêdzy innymi jednolit¹ bazê towarow¹ [4].
Rozwi¹zania wspomagaj¹ce zarz¹dzanie sieci¹ sklepów oferuje równie¿ firma SAS [5].
Celem pracy by³o zbudowanie systemu zarz¹dzania sieci¹ wielkopowierzchniowych
sklepów pod wzglêdem planowania dostaw dla poszczególnych sklepów od ró¿nych producentów oraz transportu towarów pomiêdzy sklepami tak, aby zminimalizowaæ koszty
funkcjonowania ca³ej sieci sklepów. Wed³ug wiedzy autorów problem ten dotychczas nie
by³ rozwa¿any w literaturze.

2. Zagadnienie zarz¹dzania sieci¹ sklepów
W rozpatrywanym zagadnieniu sklepy nale¿¹ do jednego przedsiêbiorstwa. Sieæ sklepów mo¿na przedstawiæ w postaci grafu, w którym wierzcho³ki reprezentuj¹ sklepy, a kra* Katedra Automatyki, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków;
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wêdzie  po³¹czenia pomiêdzy sklepami. Ka¿da krawêd opisana jest przez odleg³oæ oraz
czas przejazdu konieczny do pokonania dystansu pomiêdzy danymi dwoma sklepami. Sklepy rozproszone s¹ na du¿ym obszarze, wiêc istotnym czynnikiem wp³ywaj¹cym na ich rentownoæ, s¹ koszty zwi¹zane z dostaw¹ towarów do ka¿dego sklepu. Oprócz dostaw zaopatrzenia od poszczególnych producentów dodatkowo uwzglêdniono mo¿liwoæ transportu
od innego pobliskiego sklepu, który posiada aktualnie nadmiar danego towaru, aby zapewniæ wiêksz¹ elastycznoæ w procesie podejmowania decyzji. Za³o¿ono, ¿e we wszystkich
sklepach nale¿¹cych do jednego przedsiêbiorstwa, istnieje taki sam asortyment sprzedawanych towarów, scharakteryzowany przez cenê zakupu, mar¿ê, jednostkowy koszt magazynowania oraz jednostkowy koszt transportu. Stan sklepu opisany jest poprzez iloæ poszczególnych towarów w magazynie oraz indywidualne charakterystyki odnonie do iloci
sprzedawanych w nim poszczególnych towarów (czêstotliwoci pojawiania siê klientów
oraz iloci poszczególnych towarów kupowanych przez ka¿dego klienta).
Celem przedstawianego zagadnienia jest optymalizacja procesu dostaw towarów do
poszczególnych sklepów tak, aby koszty magazynowania towarów w poszczególnych sklepach, koszty przewozu towaru od dostawców do sklepów i pomiêdzy sklepami oraz kary
(straty) zwi¹zane z brakiem jakiego towaru w danym sklepie by³y minimalne. Dziêki prognozowanemu popytowi opartemu na historii sprzeda¿y danego towaru, mo¿na minimalizowaæ koszty zaopatrywania sklepów przy jednoczesnym zapewnieniu dostêpnoci i ci¹g³oci sprzeda¿y wszystkich towarów w ka¿dym z punktów handlowych sieci. Znaj¹c
liczbê sklepów (M), asortyment towarów (N), jednostkowe koszty magazynowania towarów, koszty transportu, ceny zakupów oraz mar¿e, minimalizowan¹ funkcjê celu rozwa¿anego zagadnienia mo¿na przedstawiæ jako (1)
M N

M M

i =1 j =1

i =1 d =1 j =1

z (t ) = ∑ ∑ mij ⋅ xij (t ) + ∑
M N

N

∑ ∑ ( si + pij ⋅ trijd (t )) +

+ ∑ ∑ kij ⋅ (lij (t ) − dij (t ))

(1)

2

i =1 j =1

przy ograniczeniach:
N

∑ xij (t ) ≤ Ci ,
j =1

xij (t ) ≥ 0; trijd (t ) ≥ 0; lij (t ) ≥ 0; dij (t ) ≥ 0,
gdzie:
mij
si
xij(t)
pij

–
–
–
–

koszt magazynowania jednostki towaru j w sklepie i,
koszt sta³y transportu towaru do sklepu i,
iloæ magazynowanych jednostek towaru j w sklepie i w danym czasie t,
koszt zmienny transportu jednostki towaru j do sklepu i, zale¿ny od odleg³oci transportu towaru,
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iloæ jednostek towaru j przetransportowanych miêdzy sklepami i oraz d,
kara (strata) za brak towaru j w sklepie i,
iloæ brakuj¹cych jednostek towaru j w sklepie i w czasie t,
planowane dostawy towaru j do sklepu i w czasie t,
pojemnoæ magazynu w sklepie i,
czas (dyskretny).

Zagadnienie zarz¹dzania sieci¹ wielkopowierzchniowych sklepów samoobs³ugowych
jest problemem trudnym do rozwi¹zania w sposób analityczny, poniewa¿ nie mo¿na go
zaliczyæ do klasycznych zagadnieñ transportowych [1, 2]. Zaproponowano wiêc symulacyjne modelowanie funkcjonowania sieci sklepów jako metodê rozwi¹zania sformu³owanego zadania.

3. Algorytm
Program napisano w jêzyku C++. Podstawowymi obs³ugiwanymi obiektami s¹ zdarzenia nale¿¹ce do czterech kategorii:
1) zakup towaru,
2) optymalizacja,
3) dostawa towaru,
4) przewóz towaru.
Symulacja funkcjonowania sieci sklepów wielkopowierzchniowych obejmuje przybywanie klientów, sprzeda¿ towarów, dostawy towarów do sklepów oraz transport towarów pomiêdzy poszczególnymi sklepami. Wszystkie zaistnia³e w sieci zdarzenia umieszczane s¹ w kolejce
zdarzeñ, sk¹d w odpowiedniej kolejnoci  wyznaczonej przez czas realizacji  s¹ pobierane
do wykonania. Ka¿de zdarzenie zakupu towaru modyfikuje iloæ danego towaru oraz wyznacza moment nastêpnego zakupu towaru, generuj¹c nowe zdarzenie zakupu i wstawiaj¹c
je do kolejki symulacji. Równie¿ w przypadku zdarzeñ optymalizacji, ka¿de zdarzenie optymalizacji tworzy kolejne. W wyniku realizacji zdarzenia optymalizacji uruchamiany jest
okrelony optymalizator. Zostaj¹ zaplanowane okrelone dostawy/przewozy (wstawiane odpowiednie zdarzenia dostaw/przewozów do kolejki) oraz uaktualniane koszty transportu.
W programie minimalizacja kosztów funkcjonowania sieci sklepów wykonywana jest
poprzez optymalizacjê procesu dostaw lub optymalizacjê przewozów poszczególnych towarów pomiêdzy sklepami. Optymalizacja dostaw próbuje przewidzieæ na podstawie
przechowywanej historii sprzeda¿y popyt na dane towary w poszczególnych sklepach.
W oparciu o aktualny stan towaru oraz prognozowany popyt na ten towar w zadanym czasie
(czas optymalizacji) obliczane s¹ przewidywane iloci towarów na koniec okresu optymalizacji. W przypadku ujemnej prognozy towaru rozwa¿ane jest zaplanowanie dostawy tego
towaru. Dostawa jest realizowana, jeli koszty jej zorganizowania s¹ mniejsze ni¿ przewidywany zysk ze sprzeda¿y brakuj¹cej iloci towaru. Schemat dzia³ania tego algorytmu
przedstawiono na rysunku 1. W zwi¹zku ze zmienn¹ intensywnoci¹ sprzeda¿y poszczególnych towarów wprowadzono drugi sposób optymalizacji kosztów, polegaj¹cy na optymalizacji przesuniêæ towarów pomiêdzy poszczególnymi sklepami. Dokonywany jest czêcio-
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wy przegl¹d rozwi¹zañ rozwa¿anego problemu, poprzez wygenerowanie rozwi¹zania dopuszczalnego (bazowego), losow¹ modyfikacjê przewozów i sprawdzanie czy uzyskane
rozwi¹zanie cechuje siê mniejszym kosztem ca³kowitym.
Schemat dzia³ania algorytmu optymalizacji przesuniêæ przedstawiono na rysunku 2.
START

Inicjalizuj zmienne

TAK

Wszystkie
sklepy
rozpatrzone?
NIE

Pobierz sklep

Wszystkie
towary
rozpatrzone?

TAK

NIE

Pobierz towar

Prognozuj popyt

Wyprowad
Wyprowadz rozwi¹zanie
rozwiazanie

NIE

Prognoza
ujemna ?
TAK

Oblicz koszt dostawy

NIE

Dostawa
rentowna ?

TAK

Planowanie dostawy

STOP

Rys. 1. Schemat algorytmu optymalizacji dostaw
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START

Inicjalizuj zmienne

TAK

Osiagnieta
Osi¹gniêta
max
ilosc
rozw.
max
iloæ
rozwi¹zañ
bazowych
bazowych??

NIE
Generuj
rozwi¹zania
bazowe
Generuj
rozw. bazowe

Osiagnieta
Osi¹gniêta
zadana
dlugosc
zadana d³ugoæ
galezi
ga³êzi??

TAK

NIE

Generowanie przewozu
Generowanie
przewozu
obliczanie kosztu
ii obliczenie
kosztu
nowego
rozwi¹zania
nowego rozwiazania

Wyprowad rozwiazanie
rozwi¹zanie
Wyprowadz

NIE

Nowe
Nowe rozw.
rozwi¹zanie
lepsze
lepsze??

TAK
Zapamiêtaj nowe
nowe
Zapamietaj
rozwi¹zanie
rozwiazanie
jako
najlepsze
jako najlepsze

STOP

Rys. 2. Schemat algorytmu optymalizacji przewozów (przesuniêæ)

4. Eksperymenty
W celu sprawdzenia skutecznoci dzia³ania algorytmów optymalizacji dostaw i przewozów wykonano kilka eksperymentów dla sieci z³o¿onej z trzech sklepów i trzech rodzajów towarów.
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Przeprowadzone symulacje polega³y na uruchomieniu programu dla ró¿nych wartoci
dwóch parametrów:
1) horyzontu czasowego optymalizacji (od 1 do 10 dni),
2) odstêpu czasu pomiêdzy kolejnymi optymalizacjami (od 1 do 4 dni).
Pozosta³e parametry symulacji by³y jednakowe dla przeprowadzanych testów. Ca³kowity koszt symulowanego zarz¹dzania sieci¹ sklepów, z³o¿ony ze strat zwi¹zanych z niemo¿liwoci¹ sprzeda¿y brakuj¹cego towaru, kosztów transportu i magazynowania, wykorzystano do porównania rozwi¹zañ otrzymanych za pomoc¹ algorytmów optymalizacji
dostaw i przewozów.
Na rysunku 3 przedstawiono wyniki przeprowadzonych testów dla algorytmu optymalizacji przesuniêæ. Wykonano równie¿ eksperyment dla kosztów bez optymalizacji
(przedzia³ optymalizacji wynosi 0).
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Rys. 3. Wyniki symulacji algorytmu optymalizacji przesuniêæ

Dla krótszego odstêpu miêdzy kolejnymi optymalizacjami uzyskane zosta³y mniejsze
ca³kowite koszty funkcjonowania sieci sklepów. Optymalnym rozwi¹zaniem jest jednodniowy odstêp. Bior¹c pod uwagê prognozowany przedzia³ optymalizacji (horyzont czasowy optymalizacji), zauwa¿yæ mo¿na, ¿e dla ma³ych wartoci przedzia³u mo¿na zaobserwowaæ zmniejszanie kosztów w miarê wyd³u¿ania tego przedzia³u. Jednak dla wiêkszych
wartoci przedzia³u optymalizacji (od 8 do 10 dni) koszty zaczynaj¹ nieznacznie rosn¹æ, co
spowodowane jest trudniejsz¹ prognoz¹ popytu na poszczególne towary. Dla krótszych
przedzia³ów optymalizacji ni¿ odstêpy miêdzy kolejnymi optymalizacjami, wzrastaj¹ koszty funkcjonowania sieci sklepów.
Wyniki symulacji drugiego algorytmu optymalizacji – optymalizacji dostaw – przedstawiono na rysunku 4.
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Rys. 4. Wyniki symulacji algorytmu optymalizacji dostaw

Podobnie jak w przypadku algorytmu optymalizacji przesuniêæ nast¹pi³ wyrany spadek kosztów funkcjonowania sieci sklepów wraz ze wzrostem prognozowanego przedzia³u
optymalizacji. Dla du¿ych wartoci tego przedzia³u i ma³ych odstêpów miêdzy kolejnymi
optymalizacjami, algorytm optymalizacji dostaw dawa³ mniejsze koszty, w pozosta³ych
przypadkach lepsze rezultaty uzyskano za pomoc¹ algorytmu optymalizacji przesuniêæ.

5. Podsumowanie
Zarz¹dzanie sieci¹ wielkopowierzchniowych sklepów samoobs³ugowych jest doæ
z³o¿onym problemem, trudnym do rozwi¹zania w sposób analityczny. Dlatego te¿, symulacyjne podejcie rozwi¹zuj¹ce ten problem pod wzglêdem planowania dostaw dla poszczególnych sklepów od ró¿nych producentów oraz transportu towarów pomiêdzy sklepami,
wydaje siê podejciem jak najbardziej prawid³owym. Zrealizowany program daje mo¿liwoæ minimalizowania kosztów funkcjonowania sieci sklepów za pomoc¹ algorytmów
optymalizacji. Przeprowadzone eksperymenty dowodz¹, ¿e mo¿liwe jest zredukowanie
kosztów. Aby jednak prawdziwie oceniæ funkcjonalnoæ opracowanej aplikacji, nale¿a³oby
wykonaæ symulacje dla bardziej z³o¿onych sieci sklepów, z uwzglêdnieniem rzeczywistych
kosztów transportu, magazynowania itd.

LEJAH=JKH=
[1] Filipowicz B.: Badania operacyjne. Wybrane metody obliczeniowe i algorytmy. Czêæ I. Kraków,
Wydawnictwo POLDEX 1999

730

Bogus³aw Filipowicz, Joanna Kwiecieñ

[2] Filipowicz B.: Matematyczne modelowanie w marketingu. Kraków, Wydawnictwo POLDEX
2001
[3] http://www.kucharscy.com.pl
[4] http://www.parasoft-magnat.pl
[5] http://www.sas.com/offices/europe/poland/software/ris.html

