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Mo˝liwoÊci zastosowaƒ informatycznych systemów
wizualizacyjnych w bazach logistycznych
Integracja logistyki z technikà i technologià przep∏ywu materia∏ów oraz
z technikà informacyjnà o strukturze
komputerowej powoduje, ˝e systemy
informatyczne stajà si´ nie tylko integralnà cz´Êcià podsystemów logistyki,
ale tak˝e stanowià w coraz wi´kszym
stopniu platform´ do racjonalizacji ca∏ego ∏aƒcucha dostaw.
Planowanie oraz sterowanie nowoczesnymi procesami logistycznymi w pe∏ni bazuje na
technice informacyjnej.
Obecny post´p w projektowaniu, budowie, funkcjonowaniu
i komputeryzacji systemów informacyjnych jest podstawowym
warunkiem rozwoju logistyki.
Przep∏yw informacji w jak najkrótszym czasie s∏u˝y zarówno
celom decyzyjnym jak i wykonawczym. Nie ulega wàtpliwoÊci,
i˝ podstawà optymalnego systemu logistycznego jest szybka
i dok∏adna informacja. Celom takim s∏u˝à techniki symulacji oraz
wizualizacji, a tak˝e kontroli
i nadzoru nad realizowanymi
procesami logistycznymi.

nych. Jednà z nich jest szwedzka firma
Atlet, która opracowa∏a program Atlet
Logistics Analyser - ALA 2000 do wizualizacji przep∏ywu towarów w bazie logistycznej. Przy pomocy nowego ALA
2000 Advanced istnieje m.in. mo˝liwoÊç wirtualnego opracowania usta-

i powi´kszanie wybranych sekcji.
Opracowany przez Atlet program posiada wiele mo˝liwoÊci majàcych zastosowanie przy projektowaniu bazy
logistycznej i zapewniajàcych: zwi´kszenie efektywnoÊci organizacji, lepsze wykorzystanie powierzchni, uporzàdkowanie struktury, redukcj´
stanów magazynowych, lepszy
wglàd w system, eliminacj´ sk∏adowania poÊredniego, wczeÊniejsze przebadanie nat´˝enia
ruchu, symulacj´ procesów
w czasie rzeczywistym. Nat´˝enie ruchu przedstawiane jest
graficzne, co oznacza, ˝e „wàskimi gard∏ami” mo˝na obejÊç
si´ prosto i efektywnie.

Rozwój metod i technik wizualizacyjnych jest jednym z elementów determinujàcych post´p we wspó∏czesnej logistyce.
Znaczàcy rozwój w zakresie wizualizacji dla potrzeb szeroko
poj´tej logistyki wiàzaç mo˝na
z oprogramowaniem narz´dziowym nowej generacji, obecnie
intensywnie rozwijajàcym si´
dla potrzeb technologii okreÊlanej mianem „rzeczywistoÊci wirIstota komputerowej wizualitualnej”. Systemy wizualizacji sà
zacji procesu polega na jego zoobecnie stosowane we wszystbrazowaniu w postaci animowakich ga∏´ziach przemys∏u, czym
nych obiektów tekstowych i grarównie˝ zajmujà si´ w swoich
Rys. 1. Wizualizacja procesów w bazie logistycznej
ficznych przedstawionych na
badaniach pracownicy naukowi
ekranie monitora przy wykorzystaniu wienia rega∏ów, u˝ywanych urzàdzeƒ Wydzia∏u Transportu Politechniki Ratechniki in˝ynierii informatycznej. mechanicznych i okreÊlenia liczby domskiej.
S∏u˝àce tym celom pakiety programo- Êcie˝ek roboczych ju˝ na etapie prowe noszà nazw´ wizualizacyjnych. jektowym bazy logistycznej. Mo˝liwe
Systemy wizualizacji wspomagajà
Stosowane w praktyce systemy wizu- jest tak˝e odtworzenie przep∏ywów prac´ personelu, nadzorujà dzia∏anie
alizacji majà na celu ukazanie w spo- materia∏ów nawet w trzech wymia- linii i gniazd technologicznych, a tak˝e
sób jawny i czytelny informacji rach. Priorytetem tego oprogramowa- u∏atwiajà efektywne zarzàdzanie na
o obiekcie, dost´p do przetworzo- nia jest optymalizacja materia∏ów oraz szczeblu wydzia∏u lub przedsi´biornych danych oraz umo˝liwienie szyb- wymiarowanie bazy logistycznej. Pro- stwa. Nale˝y podkreÊliç, ˝e wprowakiej diagnozy systemu.
gram ten umo˝liwia tak˝e animowanie dzona o ró˝nej strukturze komputeryprzebiegów manipulacyjnych podczas zacja i wizualizacja pozwala na „poNa rynku jest wiele firm zajmujàcych oglàdania poszczególnych procesów prawienie istniejàcej rzeczywistoÊci”
si´ tworzeniem programów symulacyj- w bazie logistycznej oraz zbli˝anie zgodnie z potrzebami otoczenia.
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