
روشی جهت بهینه 
سازی  پول گذاری 

در خودپرداز با 
الگوریتم ژنتیک

پرتو مبتنی بر بهینه
:ارائه دهنده•
ژاد دکتر سید محمد حسین هاشمی ن•

(عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا)
مدیر انفورماتیک )محسن مومنی •

(بانک سامان



تعریف مسئله

مشتریانرضایت مندی + های شعب هزینهکاهش •
هاخودپردازارائه •
ت، ، حفظ امنیپول گذاریهای جانبی مختلفی مانند هزینه•

...نگهداری و 
و وجه قابلیت برداشتمشتری به تعبیری ساده رضایت •

عدم غیر سرویس دهی خودپرداز



تعریف مسئله

واب بیشینه تراکنش و کارمزد، کمینه خ: متضادسه عامل •
گذاریپول و کمینه هزینه پول

ی ریزی زماندر خودپرداز به برنامهاستراتژی پول گذاری •
رداز جهت پول گذاری و میزان پولی که می بایست در خودپ

گیردقرار 



ادبیات موضوع 
هوشمند سازی خودپرداز •

خطایابی و رفع خطا در خودپرداز▫
تعیین مکان بهینه خودپرداز▫
کشف تقلب▫
راهکار های هوشمند در زمان های پیک خودپرداز▫
پیش بینی گردش مالی خودپرداز ▫
ایل هوشمند سازی واسط کاربری خودپرداز بسته به پروف▫

مشتری
استراتژی پول گذاری در خودپرداز▫



ادبیات موضوع 
پول گذاری در خودپردازاستراتژی •

2016سال -انهولت و همکاران▫
2015سال -ایکینکی و همکاران ▫
2013سال -کرودل و همکاران ▫
ول ها برای مسیریابی ماشین پخوشه بندی خودپرداز •

ساس بر اسازی هزینه ماشین پول رسان کمینه /  رسانی 
فاصله جغرافیایی 

خودپرداز ها و ضرر رسوب وجهبه سودآوری عدم توجه •
خودپردازنقد در 



ول گذاریشمایی کلی از روش پیشنهادی بهینه سازی استراتژی پ

خوشه بندی خودپرداز ها  -گام دوم
براساس فاصله مکانی و میانگین 

پرداخت در هفته گذشته

محاسبه میانگین پرداخت -گام اول
وجه و سود کارمزد هر خودپرداز در 

روز، هفته و ماه گذشته

و پیش بینی سود کارمزدها-گام سوم
ضرر رسوب پول های درون خوشه های 

خودپرداز برای هفته جاری

اجرای الگوریتم ژنتیک -گام چهارم
سازی غیرچیرگی چند هدفی مرتب

اطالعات پرداخت ها و مکان 
خودپردازها

برنامه ریزی برای پول گذاری 
خودپرداز ها

CPSOII(2013)استفاده از الگوریتم 



پیش بینی در روش پیشنهادی موضوع   
رگرسیون خطی •

ود بینی می خواهد انجام شپیش روزی که برای آن اگر •
...باشد اعیادیا جز تعطیلیک روز 



ژنتیککلی الگوریتم شمای 
کروموزم، جمعیت اولیه، عملگر جهش، عملگر تقاطع، •

شرایط پایانی



پول گذاری برای هفته جاری هر کروموزوم در واقع برنامه •

ازخوشهماشین پول گذاری یا شعبه اقدام به پول گذاری در یک 
خودپردازها

ایام هفته

خوشه های 
خودپردازها

شعب و ماشین های پول رسان

0/1

شمای از کروموزوم پیشنهادی



تابع ارزیابی روش پیشنهادی
ارزیابی هر کروموزوم•

سازی مینممخودپردازها، AFسازی ماکزیممهدف •
پول گذاری های انجام شده، CRFو CRCمجموع 

هفته خودپرداز ها در OutTو LDMسازی مینیمم
می باشدجاری 

Xبه ازای هر پول گذاری به مبلغ ( نیروی انسانی کاست+ نیروی انسانی پول گذار( )CRC[1])هزینه پول گذاری 1.

متر500به ازای طی هر ( نیروی انسانی پول رسان+ راننده خودرو+ هزینه خودرو ( )CRF[2])هزینه خودرو پول رسان 2.

(نرخ سود روزانه× حداقل مانده در روز)در روز ، هفته و ماه گذشته ( LDM[3])ضرر رسوب پول های درون خودپرداز 3.

(نرخ کارمزد تراکنش× تعداد تراکنش ها )در روز ، هفته و ماه گذشته ( AF[4])سود کارمزد های گرفته شده خودپرداز 4.

در روز ، هفته و ماه گذشته( OutT[5])که خودپرداز به دلیل نداشتن وجه نقد خارج از سرویس شده میانگین مدت زمانی 5.

[1] Cash Replenishment Cost
[2] Car Financing Cost
[3] Loss of Deposit Money
[4] ATM Fees
[5] Average of Out-Service Time



محاسبه -گام دوم
رای تابع برازندگی ب

همه کروموزوم ها

تولید -گام اول
جمعیت اولیه

رتبه -گام سوم
بندی کروموزوم ها

-گام چهارم
انتخاب کروموزوم 

های والد

عتقاط-گام پنجم

جهش-گام ششم

ه محاسب-گام هفتم
رای تابع برازندگی ب

همه کروموزوم ها

ترکیب -گام هشتم
فرزندان و کروموزم های 
والد و رتبه بندی جمعیت

انتخاب -گام نهم
پرتو و نسل جدید

-گام دهم
بررسی شرط 
خاتمه

شروع

پایان

|| NSGAالگوریتم ژنتیک چند هدفی 

محقق نشده
محقق شده



عملگرهای ژنتیک
نامجهشمعموالعملگرها،یگانیتنوع:جهشعملگر•

تصادفیطوربهجمعیتازفردیکجهشعملدر.دارد
وجودبهآندرنیزتصادفیتغییریکوشودمیانتخاب

حلراهیکبهمنجراستممکنتغییراینکهآید،می
.گرددخوب

راوالدکروموزمدواطالعاتعملگر،این:تقاطععملگر•
میولیدتجدیدکروموزمجفتیکآنهاترکیبباوگرفته
:تاستصادفیعملگریکجهشمانندنیزتقاطع.کنند

وشوندترکیبوالدهرازقسمت هاییچهاینکهانتخاب
.استیتصادفکند،ترکیبهمباراهاقسمتاینکهروشی



پرتو جلو های بهینه

ناحیه قابل امکان

ناحیه چیره شده

ناحیه غیر
چیره شده

و پرتو چیرگیبه مفهومی ||NSGAدر الگوریتم 
های جلو



شرایط پایانی ژنتیک
:گرددمیبیانحالتسهبهمعموالپایانیشرایط•
الگوریتمزمانیادورهاتعدادآستانه(1•
برازندگیتایعآستانهحدیکبهرسیدن(2•
عتاببهترینمقدارآندرکهتکراریتعدادآستانه(3•

نکندتغییریبرازندگی



ارزیابی روش پیشنهادی
ران شرکت پردازشگخودپردازهای  های استفاده از  داده •

سامان 
حداقل مانده مجموع کاست در آن روز( 1•
مجموع پرداخت وجه ها در آن روز( 2•
مجموع مبالغ کامزد های اخذ شده توسط آن خودپرداز ( 3•

کارمزد مانده گیری از کارت شتابی، کارمزد )در آن روز 
(انتقال وجه و کارمزد خرید شارژ



خوشه بندی روش پیشنهادی
نمونه ی351,1رویبرCPSOIIالگوریتماعمال•

.استشدهمتمایزخوشه225شناساییسببخودپرداز

بارایانهیکتوسطCPSOIIالگوریتماجرایزمانکه•
18ودقیقه4Gig،19اصلیحافظهوCi7پردازنده

پیشبرایمطلوبزمانیتواندمیکهکشیدطولثانیه
.باشدپردازش



خوشه بندی خود پرداز ها
متن•



ابنزدیکیفاصلهدارایکههاییخودپردازکهدهدمینشانبخشایننتایج
.دارندگریکدیباوجهپرداختمیانگیندرمشابهیرفتارمعموالباشدمییکدیگر

کیدریکدیگربهنزدیکهایخودپردازدرگذاریپولکهگرددمیسببامراین
.گرددگذاریپولآمدورفتهایهزینهکاهشسببروز



شمای کروموزم روش پیشنهادی
140بااستبرابرکروموزومهرطول• × 6 × ،که225

30وکاریروز6خودپرداز،خوشه225بامعادل
.باشدمیژنشعبه110ورسانپولماشین

بارایانهیکتوسطCPSOIIالگوریتماجرایزمانکه•
18ودقیقه4Gig،19اصلیحافظهوCi7پردازنده

پیشبرایمطلوبزمانیتواندمیکهکشیدطولثانیه
.باشدپردازش



روش پیشنهادی ||NSGAپارامتر های 
1000اولیهجمعیتتعداد•
و%70ترتیب،بهجهشوتقاطععملگراجرایاحتمال•

2%
ایدقیقه20اجرایزمانژنتیکالگوریتمبرایپایانیشرط•

تابعبهترینمقدارآندرکهکهتکراری30آستانهو
نکندتغییربرازندگی

اصلیحافظهباCi7کامپیوتریکرویبرالگوریتماین•
16Gib،78بهآنازبعدوکشیدهطولثانیه21دقیقه

اهکروموزمبرازندگیبهترینمقدار393نسلازاینکهدلیل
.استشدههمگرااست،نکردهتغییرنسل30تا



نتایج ارزیابی روش پیشنهادی
اولاجرایدر•

درخودپردازخوشه43تعدادحالتبهتریندر،رسانپولماشین30با
.دگردمیآنهاشدنسرویسازخارجسببوشوندمیپولبدونروز

گرفتهنظردر50رسانپولماشینتعدادبعدیاجرایدر•
جاریهفتهدرهاخودپردازهمهصورتایندرکهشد

روش50-30بازهبینبنابراین.باشندمیپولدارای
ماشین39کهبوداینآنخروجیکهگردیداجراپیشنهادی

.دکنمیکفایتهاخودپردازهمهپوششبرایرسانپول



مقایسه با یک روش حریصانه

ولپهایماشینکهاستصورتبدینحریصانهالگوریتم•
شدهدیبنتقسیمشعبهایسرپرستیتفکیکبهرسان
20ازکمتربهآننقدوجهکهخودپردازیروزهردرواست

بهقمتعلرسانپولماشینصفدربرسد،اولیهوجهدرصد
.شودمیاضافهخودسرپرستی



ارزیابی خودپرداز های خارج شعبهنتایج 
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رو  پیشنهادی رو  حری انه



ارزیابی خودپرداز های درون شعبهنتایج 
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خارجوبرابر3.49شعبهدرونهایخودپردازگذاریپولدرپیشنهادیروش
.دهدمیافزایشحریصانهروشبهنسبتسالیکطولدرراسودبرابر28.3شعبه



جمع بندی
مالگوریتبرمبتنیروشیخودپردازها،گذاریپولهایهزینهکاهشجهتروشیارائه•

غیرچیرگیسازیمرتبهدفیچندژنتیک
مجموعسازیمینممخودپردازها،شدهگرفتههایکارمزدسودسازیماکزیممهدف•

رضرسازیمینیمموشدهانجامهایگذاریپولرسانپولخودرووگذاریپولهزینه
ننداشتدلیلبهخودپردازکهزمانیمدتمیانگینوخودپردازدرونهایپولرسوب

جاریهفتهدرشدهسرویسازخارجنقدوجه
شعبهخارجوبرابر3.49شعبهدرونهایخودپردازگذاریپولدرپیشنهادیروش•

.دهدمیافزایشحریصانهروشبهنسبتسالیکطولدرراسودبرابر28.3
هانههزیشود،رسانیپولباهمخوشههراگرکهاینستپیشنهایروشمزایایازیکی•

دباشمیسیارهایخودپردازپیشنهادیروشهایمحدودیتجملهازویابدمیکاهش
.باشدمیزیادیهایپیچیدگیدارایآنهاگذاریپولکه



کارهای آتی
سودورسوبضررمقادیربینیپیشروشتقویت•

کیدرخودپردازآیااینکه.باشدمیخودپردازهاکارمزدهای
قرار...یارستورانای،زنجیرهفروشگاهمغازه،مدرسه،

سودورسوبضررمعیاردوبینیپیشدرزیادیتاثیردارد،
آندرجمعیتتراکمهمچنین.داردخودپردازهاکارمزدهای

کانمبهبودننزدیکساکن،افرادوساختمانتعدادناحیه،
همچنینو...وفرودگاهمترو،ایستگاهمانندعمومیهای
سودورسوبضررمعیاردوبینیپیشدرجمعیتسنیرده

باشدمیاهمیتدارایخودپردازهاکارمزدهای



پایان

پاسخوپرسش


