
هوشمندسازی 
پول گذاری در 

ا خودپردازهای بانک ب
رل استفاده ازروش کنت

موجودی   
شبیه سازی شده

: مطالعه موردی)
(بانک شهر

سید :    ارائه دهنده•
خلیل سجادی

دانشجوی دکتری مدیریت 
دانشگاه عالمه طباطبایی



بیان مسئله
دستگاهنقدپولمصرفمیزانبینیپیشوخودپردازهایدستگاهمصرفمیزانبرآورد•

درنقدپولمصرفبینیپیشجهتتاثیرگذارپارامترهایمبنایبرتاریخیهایدادهرفتارمدلسازی•

خودپردازهایدستگاه

پویاواحتمالیمدلیکتدوین•

؟چه میزانی  پول گذاری انجام شودچه زمانی پول گذاری انجام شود ؟

دکمینه شو( خواب سرمایه)هزینه نگهدای پول -1
شودهزینه پولرسانی کمینه-2
هزینه مشتری از دست رفته کمینه شود-3



پیشینه ادبیات موضوع
.شدپیشنهادوارائه1968سالدرجرجیستوسطموجودی،مشکلمسائلاولین•

.استشدهانجامنیاوتوسط1970درنقدینگیموجودیمسئلهدربعدیمطالعه•

.دکردنمطالعهبانکداریصنعتدرویژهوخاصصورتبهرانقدینگیموجودیمسئله(1982)بلونوری•

دستگاه هایشبکهبراینقدوجهمدیریتمنظوربهرویکردیک2007سالدرهمکارانواسمیتوس•

.کردندارائهخودپرداز

کیبرایبهینهنقدیموجودیگسترشاستراتژیبهدستیابیبرایمفهومیچارچوبیک2007واگنر•

نقدیموجودیمدیریتافزارنرمممکنوبالقوهمزایایودادتوسعهخودپردازدستگاههایازشبکه

.کردارزیابیراایپیچیده

سیاستتعیینبهکارلومونتشبیه سازیروشبکارگیریبا(1390)زادهفرجیوسلیمی فردایران،در•

.پرداختندفارساستانشیرازشهردرصادراتبانکخودپردازهایازدستگاه10موجودیکنترلمناسب



روش شناسی پژوهش
باغالباًپول رسانماشین هایوخودپردازدستگاه هایپول گذاریحوزهدرگرفتهصورتپژوهش های•

.استرسیدهانجامبه(موجودیحداقلوموجودیحداکثر)سیاستازاستفاده

بهموجودیموقعیتکهکردطراحینحویبهراموجودیسیستممی توانموجودیکنترلمسائلدر•

.باشدنظرتحتطورپیوسته

.می نامیمپیوستهمرورراسفارش دهیگونهاین•

سیاست حداکثر موجودی و حداقل موجودی

نقطهسطحبهموجودیموقعیتکههنگامی.می شوددادهنمایشsبامجددسفارشنقطهسیاستایندر

داکثرح)بیشینهحدبهموجودیسطحکهمی دهیمسفارشاندازه ایبهمی رسدآنازپایین تریامجددسفارش

.برسد(موجودی



مفروضات و محدودیت های مدل پژوهش
بانکپردازخوددستگاه50پولمصرفماهه6رفتارمشاهده•

رفمصمیزانهمچنینومشتریانمراجعهزمانوتعدادخصوصدرمتفاوتتوزیع هایورفتارهابهتوجهبا•

وموجودیحداکثر)موجودیکنترلمدلیکآنهاازهریکبرایمی توانخودپردازهاازکدامهرپول

.شدمتصورخاص(موجودیحداقل

ریالمیلیون500میزانبه(S)موجودیحداکثر•

ریالمیلیون50میزانبه(s)موجودیحداقل•

تومانمیلیونیکمقیاسباوگسستهصورتبهپول گذاری ها•

Setup).پذیردمیصورتشارژازپسبالفاصلهسازیشبیهزمان• time =0)

بودکمواحدهرهزینهباپولواحدهرخوابهزینه مجموعبابرابرکهپول گذاری؛کلیاکلسفارشهزینه•

.می باشددستگاههربرایرفتهدستازمشتریزیانوپول

ایسپرده هساالنهسودنرخحداکثراساسبرکهپولنگهداریهزینهبابرابرپول؛هرواحدخوابهزینه•

.استروزدرتومان611معادلدستگاههربرایتومانمیلیون1برایودرصد22بامعادل93سالدربانکی



مفروضات و محدودیت های مدل پژوهش
طتوسبانکجریمههزینه هایمجموعشاملکهرفته؛دستازمشتریزیانوپولکمبودواحدهرهزینه•

هزینهدستگاه،درموجودیعدمهزینهناموفق،تراکنش هایهزینهدستگاه،خرابیجهتمرکزیبانک

انکببرایتبلیغسوءهزینهودستگاههرازایبهرفتهدستازکارمزدهایهزینهرفته،دستازمشتری

.شودمیفرضتومانمیلیون2/0بابرابرومی باشدشهر

پرستاریوخودروبیمهپولرسان،خودرویهزینه هایمجموعشاملکهپول گذاریعملیاتهربارهزینه•

.استشدهفرضتومانهزار100معادلکهمی باشددستگاههربرایخودپردازدستگاه

ر،دیگعبارتبه.دربرنداردهزینه ایمی دهیم،سفارشپول گذاریدرهربارکهپولواحدهرمی کنیمفرض•

پرداختپولهرواحدبرایهزینه ایشودپول گذاریتومانمیلیون50چهوتومانمیلیونیکچه

.نمی شود

رخنبانماییپیوستهتوزیعازنقدوجهدریافتجهتخودپردازدستگاه هایبهمشتریانمراجعهزمان•

λ=150می نمایدتبعیتروزدرمشتری.



مفروضات و محدودیت های مدل پژوهش
02/0معیارانحرافو08/0میانگینبانرمالتوزیعازخودپردازصندوق هایازمشتریانوجهبرداشتمیزان•

هزارتومان80متوسططوربهخودپردازدستگاه هرازمشتریانوجهبرداشتمتوسطیعنی.می نمایدتبعیت

.می باشدتومانهزار20معیارانحرافبا

داقلحازپایین ترموجودیسطحصورتیکهدرخودپردازموجودیمشاهدهازپسبالفاصلهمی کنیمفرض•

زادستگاهلحظهآنموجودیتفریقازحاصلمیزانبهپول گذاریبود،تومانمیلیون5بابرابرموجودی

.می شودفرضصفرپول گذاریتامشاهدهزمانفاصلهلذامی پذیرد؛انجامموجودیحداکثر

شدهگرفتهروزدرنظر30مسئلهایندرکهمی باشدارنانرم افزاروسیلهبهشبیه سازیاجرایروزهایتعداد•

.است



مقدار/محدودیتتعریف/مفهومنمادواژه التینردیف
1-sیا ( موجودی اطمینان)حداقل موجودی هر دستگاه در یک روز

حداقل موقعیت موجودی
میلیون تومان5

2-Sمیلیون تومان50حداکثر پول گذاری در هر دستگاه  خود پرداز
3Unit Shortage CostUSCهزار تومان200هزینه هر واحد کمبود پول و زیان مشتری از دست رفته
4Unit holding costUHCتومان611هزینه خواب هر واحدپول

5Total Ordering CostTOCتومان200611هزینه سفارش کل یا کل پول گذاری

6Set up CostSUCهزارتومان100هزینه هربار عملیات پول گذاری
7Incremental CostIC0هزینه هر واحدپول درهر بار پول گذاری
8Exponential 

Distribution

λ تعداد متوسط مراجعه مشتریان به هر دستگاه  خودپرداز جهت
دریافت وجه نقد در یک روز 

150

9Normal Averageμهزارتومان80میانگین میزان برداشت وجه مشتریان از هردستگاه خودپرداز

10Normal Varianceδ  انحراف معیار میزان برداشت وجه مشتریان از دستگاه های
خودپرداز

هزارتومان20

11Delivery LagDL0فاصله زمان مشاهده تا پول گذاری هر دستگاه
12Days to RunDtRروز30تعداد روزهای اجرای شبیه سازی به وسیله نرم افزار ارنا
13NumberN 50تعداد دستگاه های خودپرداز مورد بررسی
14TimeTروز180=ماه6بازه زمانی مورد بررسی دستگاه های خودپرداز

خالصه محدودیت ها و مفروضات مسئله مدل پول گذاری دستگاه های خودپرداز 



وضعیت مصرف کاست های دستگاه خودپرداز



ساخت مدل شبیه سازی

کمبود

100-

100

(روز)زمان 

0

0 120

ی
ود

وج
ح م

سط



نتایج مدل شبیه سازی



نتایج مدل شبیه سازی



بار اجرا100بهینه سازی مدل شبیه سازی در 



بخشی از جواب های موجه



مقدار حاصل از  مقدار واقعی14تعریف/مفهومردیف
شبیه سازی

نتیجه

بدون تغییر5050بررسیموردخودپردازدستگاه هایتعداد1

بدون تغییرروز180=ماه6روز180=ماه6خودپردازدستگاه هایبررسیموردزمانیبازه2

بدون تغییرهزارتومان80هزارتومان80دازخودپردستگاههرازمشتریانوجهبرداشتمیزانمیانگین3

دستگاههرازمشتریانوجهبرداشتمیزانمعیارانحراف4
خودپرداز

بدون تغییرهزارتومان20هزارتومان20

جهتخودپردازدستگاه هربهمشتریانمراجعهمتوسطتعداد5
روزیکدرنقدوجهدریافت

بدون تغییرنفر150تقریبا نفر150

بدون تغییر00هردستگاهپول گذاریتامشاهدهزمانفاصله6

بدون تغییرروز30روز30خودپردازهاعملکردبررسیروزهایتعداد7

بدون تغییر00درهربارپول گذاریواحدپولهرهزینه8

تومان کاهش96200تومان103800تومان200000رفتهدستازمشتریزیانوپولکمبودهرواحدهزینه9

تومان افزایش3600تومان4200تومان600پولخوابواحدهرهزینه10

تومان کاهش92600تومان108000تومان200600پول گذاریکلیاکلسفارشهزینه11

تومان کاهش93300تومان6700تومان100000پول گذاریهربارعملیاتهزینه12

تومان کاهش185900تومان114700تومان300600کلهزینه13

مقایسه نتایج بهینه سازی مدل شبیه سازی با واقعیت



نتیجه گیری
وتومانمیلیون2بابرابر(اطمینانموجودی)روزیکدردستگاهموجودیحداقلتوانمیمدلاجرایازپس

بهسرکشیبهینهزمان.گرفتنظردرتومانمیلیون49خودپردازدستگاه هایدرپول گذاریحداکثر

برایتومان31200حدودخودپردازدستگاه هایپول گذارینهاییهزینهویکبارروزهرخودپردازدستگاه های

کبانخودپردازهایبرای(موجودیحداقلوموجودیحداکثر)مدلتحققصورتدربنابراین.استدستگاههر

هزینهنیزویافتخواهدکاهشهردستگاهبرایپول گذاریمیزانازتومانمیلیون4مجموعدرشهر

.می یابدتقلیلفعلیهزینهششمیکبهتقریباپول گذاری




