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 چکیده

باشد. اما همواره برخی از فرایندهای بانکی بدون نیااز  امروزه هوشمندسازی فرایندهای بانکی با پیشرفت تکنولوژی در حال انجام می

 تاری  مهام  از یکای  خاودپرداز،  هاای دساتگاه تواند انجاام شاود.   ریزی هوشمندانه و پویا میبه ابزارخاصی و تنها از طریق یک برنامه

 هاای دساتگاه  نقاد  وجاه  تقاضای درباره بیشتری اطالعات بانک شعب کهآنجایی از. باشندمی هابانک برای نقد وجه توزیع هایکانال

 ای  با. شودمی مدیریت شعب، توسط معموال خودپرداز هایدستگاه در نقدی موجودی دارند، بانک ستادهای با مقایسه در خودپرداز

 موجاودی  مادیریت  مسالله  مقاله، ای  در بنابرای . شوندمی تحمیل بانک به موجودی نگهداری و کمبود یا کسری هایهزینه وجود،

 موجاودی  حادالل  و موجاودی  حاداکرر  سیاسات  باا  خودپرداز هایدستگاه خرابی و خدمات ارائه عدم هایزمان شرایط برای نقدی

 باه  پاول  برداشات  تقاضااهای  باا  گذاریپول پیوسته مرور پویای مدل ارائه دنبال به ما مسلله ای  در اساس، ای  بر. شودمی بررسی

 شاهر  بانک خودپرداز هایدستگاه برای رفتهدست از فرصت و پول خواب هایهزینه مجموع کردن حدالل منظور به گسسته صورت

. اسات  شده گرفته درنظر هادستگاه رفتارهای ارزیابی برای ماهه6 زمانی بازه و بوده عدد 05 بررسی مورد هایدستگاه تعداد. هستیم

 در شاده  تادوی   مادل  که داد نشان مطالعه نتایج. شودمی استفاده  ارنا افزارنرم از خودپرداز هایدستگاه رفتار سازیشبیه منظور به

 ارائاه  شاهر  باناک  خاودپرداز  هایدستگاه برای موردنظر سقف تا را پول سفارش میزان و مجدد سفارش نقطه بود خواهد لادر نهایت

 شاامل  گذاریپول فرآیند کل هزینه حدالل و خودپرداز هایدستگاه گذاریپول میزان و گذاریپول بهینه زمان اساس، ای  بر. نماید

   .است شده ارائه رفتهدست از فرصت و پول خواب هایهزینه

 ، بانک شهرکنترل موجودیگذاری خودپرداز، هوشمندسازی، پولکلمات کلیدی: 
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 مقدمه -1

بینی و پیش داردها های خودپرداز، نیاز به برآوردی دلیق از میزان مصرف دستگاهسازی دلیق فرایند تامی  پول نقد دستگاهبهینه

سازی را به شدت بهبود دهد و در نتیجه مستقیما در تواند نتایج حاصل از بهینهمی خودپردازهای دلیق مصرف پول نقد دستگاه

با  2خودپردازهای گذاری دستگاههای کلی بانک در زمینه پولمدیریت و تدوی  استراتژی بنابرای د. باشبانک موثر  آوریافزایش سود

بینی مصرف افزاری مناسب جهت پیشایجاد یک بستر نرم است.همچنی پذیر ها امکانعلم به چگونگی رفتار مصرفی دستگاه

های بیشتری سازد که بانک بتواند تامی  پول دستگاهامکان را فراهم می ها، با ایجاد نظم و انسجام در فرایندهای روزانه، ای دستگاه

های بینی مصرف دستگاهدر خصوص پیشافزاری نرم هایراهکاربنابرای ، ی عملکردی خود را توسعه دهد. را تقبل کرده و محدوده

را  بانکمیزان و زمان جریان نقدی مورد نیاز  ها، در مجموعگذاری دستگاهعالوه بر تخمی  درست زمان مناسب برای پول خودپرداز،

جهت تامی  حجم پول مورد نیاز خود به  ،افزارلادر خواهد بود بر مبنای برآوردهای حاصل از نتایج نرم سازمانکند و معی  می

 .ریزی نمایدبرنامه یا ماهانه هفتگی ،صورت روزانه

های تاریخی بر مبنای سازی رفتار دادهتوان با مدلهای خودپرداز میتگاهبینی مصرف پول نقد در دسدر زمینه پیشبا ای  توضیح، 

پارامترهای موثر معرفی شده برخی از بینی کرد. ها را با دلتی لابل لبول پیشپارامترهای تاثیرگذار، مصرف پول نقد در ای  دستگاه

روز هفته، تعطیالت و نوع تعطیالت، : ترهای تقویمی نظیرعبارتند از: مصرف میانگی  ماهانه، هفتگی و روزانه، پارام ای  خصوصدر 

خاص  یها و نیز پارامترهای جغرافیایها و مستمریهای واریز حقوقها در ایران و زمانرویدادهای مالی تاثیرگذار نظیر واریز یارانه

هر دستگاه نظیر والع شدن در نزدیکی مراکز خرید یا ادارات و اماک  خاص و همچنی  پارامترهای دیگری که با مطالعات کمی 

 . (2515)آنتونوگلو،گردندپیش رو استخراج می

ت حاصله از ای  های زمانی نظیر میانگی  متحرک و اتورگرسیون و ترکیبابینی سریهای کالسیک و مرسوم پیشروشدرای  میان، 

های سازی رفتارهای غیرخطی و معلول به پارامترهای زیاد، کارایی چندانی ندارند و در مقابل روش، در مدل8ساریماها نظیر مدل

های بردار پشتیبان، در یافت  الگوهای های نرو فازی و رگرسیونهای عصبی یا شبکهمبتنی بر هوش مصنوعی نظیر انواع شبکه

ها با ساختار متفاوت کنندهبینیهر یک از ای  پیش، دهند. همچنی بناک، عملکرد لابل لبولی از خود نشان میغیرخطی و آشو

بینی افزوده است و ها همواره به دلت پیشکنندهبینیباشند. ترکیب پیشبینی میهای مختلف پیشدارای کارایی متفاوت در بازه

 گرددبینی میبینی و در نتیجه بهبود پیشنیز انحراف معیار خطای پیش باعث کاهش دامنه خطا پیرامون خطای صفر و

 .(2515)آنتونوگلو،

کننده مناسب بینیهای پیشباید مدل ،بینی دلیق عالوه بر شناسایی و استخراج پارامترهای موثردر مجموع برای نیل به یک پیش

افزاری د. عالوه بر مباحث مطروحه در باال، ساختار نرمنلرار گیر ها به درستی مورد استفادهکنندهبینیو در نهایت ترکیب پیش
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شود  تدوی های خودپرداز، عالوه بر دلت مورد لبول باید به صورتی بینی مصرف پول دستگاهارائه شده به منظور پیش هایراهکار

 دارا باشد. های تابعه را ها و شرکتافزاری مورد استفاده بانکهای نرمکه لابلیت تجمیع در بخش

های بر ای  اساس در ای  مطالعه لصد بر آن است تا براساس معیارها و پارامترهای زمانی و مکانی برای برداشت پول از دستگاه

ها بر اساس پیشینه و مرور ادبیات پژوهش، به تدوی  یک مدل احتمالی و پویای خودپرداز و به اتمام رسیدن موجودی دستگاه

های خودپرداز بانک شهر ارائه نماید، لادر خواهد بود نقطه سفارش و میزان سفارش مجدد پول را در دستگاهمناسب که در نهایت 

های خودپرداز بانک شهر را گذاری دستگاههای پولتواند زمانافزار کارامد و ارزان، میپرداخته شود. ای  مدل با استفاده از یک نرم

 در طول روز، هفته یا ماه نشان دهد. 

 

 مرور ادبیات پژوهش -2

های ارائه و پیشنهاد شد. در ای  مقاله، نویسنده سیاست 1660یکی از اولی  مسائل مشکل موجودی، توسط جرجیس در سال 

-گیرد. با شروع کردن با سطح موجودی اولیه، تصمیمهای خالص آتی درنظر میبینی هزینهبهینه را برای حفظ نقدینگی در پیش

های نگهداری های کمبود و هزینهباشد. عالوه بر هزینهتغییر سطح موجودی در هر جهتی در ابتدای دوره میگیرنده مجاز به 

گیرد که های ثابت و نسبی )تناسبی( برای تغییر سطح موجودی است. مقاله از سیاست بهینه نتیجه میمتداول، مسلله شامل هزینه

های ثابت برای افزایش دادن یا کاهش دادن موجودی دب)برجسته( بوده و هزینهبینی شده محکمبود و هزینه نگهداری پیش هزینه

 (1660باشند)جرجیس،دخیل نمی

انجام شده است. او یک مسلله موجودی نقدینگی خیلی مشابه را نیاو توسط  1695مطالعه بعدی در مسلله موجودی نقدینگی در 

تواند مربت یا غیر مربت باشد و تصمیمات برای افزایش یا کاهش سطح ای که تغییر موجودی نقدینگی تصادفی میبه گونه

ها دهد هنگامی که هزینهکند. از طریق یک مرال نویسنده توضیح میموجودی در ابتدای هر دوره زمانی مجاز است، مطالعه می

باشد. ساده بهینه نمیی(حداکرر موجودی و حدالل موجود)مربت هستند و تابع اتالف یا زیان )افت( محدب است، سیاست 

های نسبی تغییر موجودی صفر هستند، هردو دهد که یک سیاست ساده زمانی بهینه است که هزینهنویسنده همچنی  نشان می

های احتمال تقاضا شبه مقعر باشند، تابع اتالف)زیان(شبه محدب متقارن است و تقاضا و تابع چگالیهزینه ثابت با هم برابر می

دهد که مرزها)حدود( باال و پایی  محدب های ساده بهینه نیستند، نویسنده تکنیکی را توسعه میی مواردی که سیاستهستند. برا

 گیرد. ای و به منظور توصیف سیاست بهینه بکار میای غیرمحدب تا اندازهرا بر روی توابع هزینه

صنعت بانکداری مطالعه کردند. آنها مسلله مدیریت ارزی  ( مسلله موجودی نقدینگی را به صورت خاص و ویژه در1602)بلو  نوری

های شعبه کانادایی بررسی کردند و یک سطح موجودی را تعریف نمودند که به دلت با مسلله موجودی استاندارد مرتبط را در بانک

ر آن است که هزینه کمبود، مستقل باشد و دوماً، فرض بجنبه مهم متفاوت بود: اوال، تقاضا صریحتا مجاز به منفی بودن می 2اما از 

روز کاری از عملیات ارزی در بانک شعبه کانادایی آنها  205از شدت)اندازه( کمبود است. پس از بررسی اطالعات حاصل از 
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های بهینه را بدست آوردند و دریافتند، توزیع نرمال یک تقریب مناسب برای توزیع تقاضای خالص است. آنها حالت )فرم( سیاست

های حالت بسته را برای مورد تابع تقاضای حلهایی با درنظر گرفت  یک سفارش بررسی شد. آنها راهایط تحت چنی  سیاستشر

-های عددی برای محاسبه راهتوزیع به طور یکنواخت بدست آوردند؛ اما در حالتی که تابع تقاضا به صورت نرمال باشد، آنها به روش

 های بهینه نیاز دارند. حل

توسعه داده شد. آنها مدل موجودی نقدی ارزی  1601در سال  بلو  نوریلله مدیریت موجودی ارزی در مقاله دیگری توسط مس

ای توسعه دادند. لبلی خود را با افزودن یک گزینه سفارش فوری به منظور تصحیح کردن هر حالت ممک  مطابق با کمبودهای دوره

ریزی پویا فرموله شده نی شده بیشتر از یک افق متناهی به عنوان یک مسلله برنامهبیسازی هزینه کل پیشای  مسلله حدالل

های ساده جستجو ای از سیاستبینی شده حداللی را از میان مجموعهتواند )لادر است( سیاست هزینه پیشای که میاست؛ به گونه

هانی تحت شرایط یافت شده در بانکداری شعبه، بهینه هایی اغلب به صورت جکنند که چنی  سیاستو پیدا نماید. آنها بحث می

باشند و به صورت بالقوه لابل اجرا و بکارگیری هستند. های آنها برای درک مدیریت ساده و روان میهستند. به عالوه، سیاست

تقریباً کم است. حقیقت هایی در یک شعبه)واحد( ها از بکارگیری چنی  سیاستجویی هزینهمطابق با نظر نویسندگان، میزان صرفه

کند که مزایای بالقوه )ممک ( شعبه دارند پیشنهاد می 1555ها برای چندی  بانک کانادایی که بیشتر از آنکه ای  سیاست

 تواند لابل مالحظه باشد.    بکارگیری و اجرای سیستم گسترده، می

تواند افتاده( باشد، تقاضای خالص میند سفارش معوق)عقبتوامطالعات بیشتر بر روی ای  مفروضات که تقاضای برآورده نشده می

ها هستند، بحث های موجودی اولیه فرضیات )مفروضات( معتبری برای مدیریت موجودی نقدی برای بانکمنفی باشد و گزینه

وضات معتبری افتاده)معوق( مفرهای خودپرداز، تقاضای منفی و سفارش عقبکردند؛ اما برای مدیریت موجودی نقدی دستگاه

تواند ، تقاضای برآورده نشده، ازدست رفته استو مقدار دلیق کمبود نمیهای خودپردازدستگاهنیستند. برای مدیریت موجودی نقدی 

متفاوت از مسائل مطالعه شده در ادبیات مدیریت موجودی های خودپرداز دستگاهمشاهده شود. بنابرای ، مسلله مدیریت نقدی 

 صرفاً اخیرا مورد توجه محققان لرار گرفته است.  نقدی تجاری است و

ارائه کردند. رویکرد بر  های خودپردازدستگاهمنظور مدیریت وجه نقد برای شبکه ( یک رویکرد به2559اسمیتوس و همکاران)

در شبکه و در رویه  دستگاه خودپرداز بینی تقاضای وجه نقد روزانه برای هرمبنای یک شبکه عصبی مصنوعی به منظور پیش

-شکل گرفته است. در مدت زمان رویه بهینه، مهمدستگاه خودپرداز سازی به منظور تخمی  بار نقدی بهینه برای هر )روش( بهینه

اند؛ هزینه نقدی، هزینه بارگذاری وجه نقد و هزینه درنظر گرفته شده های خودپردازدستگاهتری  فاکتورها و عوامل برای نگهداری 

دهند که در حالت یا مورد هزینه باالتر وجه و موجودی نقدی)نرخ بهره( و سازی نشان میها)خدمات(روزانه. مطالعات شبیهسسروی

های نگهداری درصد هزینه 25تا10سازی، کاهشی در حدود تر برای بارگذاری کردن پول یا وجه نقد، رویه بهینههزینه پایی 

دهند که برای بکارگیری و اجرای عملیاتی رویه مدیریت موجودی است. آنها پیشنهاد می را مجاز شمردههای خودپرداز دستگاه

 های تجربی بیشتر، ضروری هستند. ارائه شده، بررسی دستگاه خودپردازنقدی 
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های دستگاه( یک چارچوب مفهومی برای دستیابی به استراتژی گسترش موجودی نقدی بهینه برای یک شبکه از 2559واگنر)

ای را ارزیابی کرد. پژوهش، طراحی یک افزار مدیریت موجودی نقدی پیچیدهرداز توسعه داد و مزایای بالقوه و ممک  نرمخودپ

باشد. سازی رخدادهای لطعی میگیرد که بر مبنای پژوهش عملیاتی مرسوم با استفاده از شبیهمطالعه موردی اکتشافی را بکار می

شده، به خاطر تاکید سوال پژوهش بر تعریف کردن متغیرهایی است که بر استراتژی توسعه و  مجموعه موردی واحد)تنها( استفاده

-های درون صنعت، تاثیر میتکمیل موجودی نقدی بهینه، اندازه تاثیر آنها و روابط درونی)میانی(متغیرها به جای مشاهده تفاوت

سازی طراحی ها و مزایای بهینهات متفاوت و مختلف هزینهآزمایش و تجربه برای تجزیه و تحلیل درج 6گذارند. یک مجموع از 

ویتی  برای تخصیص -تواند با بکارگیری الگوریتم واگنردرصد می20جویی عمده تا دهد که صرفهشده بود. مطالعه نشان می

لل فاصله مجموع های حداموجودی بهینه و برنامه صحیح دانتزیگ، فالکرسون و جانسون به منظور تعریف کردن و تعیی  ریشه

 بدست آید. 

و  ارووهای کسری موجودی یک جا هستند. مسائل موجودی نقدی از انواع خاص و ویژه مسائل موجودی عمومی با هزینه

جا به عالوه یک هزینه کسری موجودی واحد (، مسلله موجودی عمومی را با یک جریمه کسری موجودی یک1601همکاران)

های میزان موجودی حداکرری و بهتری  نقطه سفارش مجدد را به عنوان توابع توزیع تقاضا، هزینهفرموله کردند. آنها بهتری  

(مسلله موجودی عمومی را با 1602و همکاران) دیورتزکیهای کسری موجودی بدست آوردند. همچنی  دهی و هزینهسفارش

حل جودی مطالعه کردند. آنها نشان دادند که راهجا)لیمت مقطوع( به عالوه یک واحد هزینه کسری موجریمه کسری موجودی یک

( تعدادی از معادالت 1600و همکاران ) بلمانجا وابسته به اجزای عملکردی توزیع تقاضا است. بهینه با هزینه کسری موجودی یک

موجود و منحصربه فرد های عملکردی)کارکردی( را که در مسلله موجودی بهینه بدست آمده بود، مورد بحث لرار دادند. آنها تلوری

 های مسائل موجودی مختلف بدست آوردند. حلرا برای راه

انجام شد. آنها یک محصول  1660در سال پارالر و  ستینکایاافتاده )معوق( توسط های سفارش عقبیک مطالعه بر روی هزینه

افتاده( مجاز هستند و از طریق هزینه ای، موجودی تقاضای احتمالی )تصادفی( که سفارشات معوق )عقبواحد، بازنگری دوره

دهند که اگر، موجودی اولیه گیرند. آنها نشان میای و ثابت به صورت همزمان جریمه می شوند، را درنظر میسفارش معوق سهمیه

اضا محور بدون نظر گرفت  پارامترهای مدل و توزیع تقسهمحداکرر موجودی بود، یک سیاست سطح  حداکرر موجودیزیر مقدار 

بی ، نیاز به تعدادی محدودیت بر روی حجم تقاضا یا مقادیر بهینه است. درغیر اینصورت، شرط کافی برای یک جواب بهینه نزدیک

پارامترها دارد. بنابرای ، ای  شرط کافی خیلی محدودکننده نیست. به ای  صورت که آن را به صورت فوری برای خانواده حجم 

تواند به راحتی برای حالت می حداکرر موجودی دهند که ارزش )مقدار(آنها همچنی  نشان میکند. تقاضای ارلنگ حفظ می

های تقاضای زندگی کنند که ای  موضوع ضروری و مهم بوده است، چون اغلب حجمتقاضای ارلنگ محاسبه شود. آنها بحث می

ی با توزیع ارلنگ بیان شوند. بنابرای  اگر سیاست دلیق توانند به خوبتوانند افزایش یابند، میوالعی که با ضریب واریانس نمی

 تواند به عنوان یک تقریب درنظر گرفته شود.بی )بهینه محلی( میناپذیر بود، سیاست نزدیکسختگیرانه و انعطاف
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ر مورد ( د1669) برگ و  آنانثاطالعات تقاضا، همچنی  یک عنوان و موضوع مهم مورد بحث در ادبیات مسلله موجودی است. 

کنند. تحت شرایط پاسخ سریع، که در صنعت پوشاک یک حرکت به سمت کوتاه شدن زمان تحویل است، بحث می 1پاسخ سریع

فروش ای  توانایی را دارد که بر مبنای بهتری  اطالعات تقاضا به سفارشات دلیق بپردازد. آنها بررسی کردند که چگونه یک خرده

های تولید و متغیرهای بازاریابی تحت شرایط پاسخ سریع، در صنعت پوشاک تاثیر کننده از گزینهتولید -فروشمسیر )کانال( خرده

فروش را در هردوحالت لبل و بعد از پاسخ سریع های رسمی تصمیمات موجودی تولیدکننده و خردهپذیرفته است. آنها مدل

دهد و همچنی  سی برنده و چه کسی بازنده است، اجازه میساختند. مدل آنها برای نشان دادن اینکه در شرایط پاسخ سریع، چه ک

توانند برای سودده ساخت  پاسخ سریع فروش را که میهایی مانند سطح خدمت، تعهدات حجم و لیمت عمدهعملیات و فعالیت

 دهد. برای هردوعضو کانال)مسیر( بکار گرفته شوند، پیشنهاد می

سازی مونت کارلو به تعیی  سیاست مناسب ( با بکارگیری روش شبیه1865فرجی زاده) فرد ودر سایر مطالعات در ایران، سلیمی

در ای  پژوهش برای تعیی   .کنترل موجودی ده دستگاه از خودپردازهای بانک صادرات در شهر شیراز استان فارس پرداختند

. استفاده گردید (حدالل موجودی) و نقطه شارژ( حداکرر موجودی) از پنج سناریو و چهار زیرسناریو بر اساس سقف شارژ موجودی،

ها با هم مقایسه شده و نهایتاً بهتری  سناریو انتخاب ای  سناریوها نیز به نوبه خود براساس میزان کمبود و مازاد پول در دستگاه

، حال آنکه ممک  است باشدتعیی  شده)سناریوها( برای مسلله میهایی از پیشاز نقاط ضعف ای  پژوهش بکارگیری پاسخ .گردید

 تر وجود داشته باشند.سناریوهایی مناسب

حداکرر موجودی و حدالل )بر ای  اساس و با توجه به مطالعات پیشی ، در ای  پژوهش با استفاده از مدل کنترل موجودی

 نمود.های متفاوت استفاده توان از سناریوهای مناسب با محدویتسازی شده میپس از فرایند شبیه موجودی(

 

 شناسی پژوهشروش -3

های خودپرداز و گذاری دستگاههای صورت گرفته در حوزه پولدهد که پژوهشمطالعه ادبیات و پیشینه پژوهش نشان می

بدی  منظور در بحث به انجام رسیده است. حداکرر موجودی و حدالل موجودی( )رسان غالبا با استفاده از سیاستهای پولماشی 

سازی استفاده شده در خصوص افزار شبیهشناسی پژوهش توضیحات مختصر سیاست مزبور ارائه شده و سپس نرمابتدایی روش

 اند.ها و متغیرهای مدل مسلله ارائه شدهرو )ارنا( معرفی گردیده است. در ادامه مفروضات، محدودیتسازی مسلله پیشمدل

 

 

 ای مرور دوره -3-1
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به طورپیوسته تحت نظر باشد.  0سیستم موجودی را به نحوی طراحی کرد که مولعیت موجودی تواندر مسائل کنترل موجودی می

 مرور پیوستهدهی را شود. ای  گونه سفارشبه محض اینکه مولعیت موجودی به اندازه کافی پایی  بود، یک سفارش صادر می

گذاری گردد. بر ای  اساس، در مسلله پولمی نامیم. بدیهی است سفارش صادر شده پس از مدت زمان مشخصی تحویل مشتریمی

شود های خودپرداز، اگر لرار باشد از سیاست مرور پیوسته )دائم( استفاده کنیم، هزینه فراوانی به سیستم و بانک تحمیل میماشی 

مرور ی با عنوان مدل های خودپرداز، از مدل دیگرگذاری دستگاهگردد. لذا به منظور پولو زمان زیادی نیز صرف ای  موضوع می

شود. ای  سیاست شامل بررسی مولعیت موجودی در نقاط مشخصی از زمان است. به طور کلی، در ای  استفاده می ایدوره

 (. 1868نامیم)آکساتر، ای میسیاست فواصل بی  بازدید موجودی ثابت است و به همی  دلیل آن را سیاست مرور دوره

 موجودی حداقل و موجودی حداکثرسیاست  -3-2

یا نقطه سفارش مجدد شود. هنگامی که مولعیت موجودی به سطح نمایش داده می sدر ای  سیاست نقطه سفارش مجدد با 

(. تفاوت 1برسد)نمودار )حداکرر موجودی(دهیم که سطح موجودی به حد بیشینه ای سفارش میرسد به اندازهتر از آن میپایی 

 میزان سفارشهای ای  است که در اینجا به اندازه ضریبی از انباشته 6(میزان سفارش، نقطه سفارشعمده ای  سیاست با سیاست )

دهی مجدد سفارش صادر کنیم)شرایط مرور پیوسته و مصرف کنیم. اگر همواره به طور دلیق در نقطه سفارشسفارشی صادر نمی

 پیوسته( دو سیاست معادل هم هستند و روابط ذیل برلرار است

 . ه سفارش مجدد= نقطه سفارشنقط

 حداکرر موجودی = میزان سفارش+ نقطه سفارش

 شودها برلرار نیست. از آنجا که سفارش زمانی صادر میدهی مجدد سفارش صادر نشود، ای  تساویاما اگر دلیقا در نقطه سفارش

بعد از صدور  ارش، نقطه سفارش(میزان سف)دهی مجدد است، در حالت سیاست تر از نقطه سفارشکه سطح موجودی پایی 

به طور ساده به  حداکرر موجودیرسد. بنابرای  سیاست نمی میزان سفارش+ نقطه سفارش(سفارش، مولعیت موجودی به سطح )

 های تککنیم. در مجموع برای سیستمسفارش صادر می سقف موجودیای  معناست که مستقل از مولعیت موجودی، تا سطح 

  حداکثر موجودی و حداقل موجودی() هایی بسیار فراگیر، سیاستن داد که سیاست بهینه تحت فرضتوان نشاسطحی می

 (.1868است )اکساتر،

                                                           
5- Inventory Position 

(R,Q) Policy -7 
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 ای و مصرف پیوستهبا مرور دوره موجودی( حداقل و موجودی حداکثرسیاست ) -1نمودار

 

 های مدل پژوهشمفروضات و محدودیت -3-3

دستگاه خود پرداز ای  بانک در  05ماهه مصرف پول  6های خودپرداز بانک شهر، رفتار گذاری دستگاهسازی پولبه منظور مدل

اند مورد بررسی لرار گرفته است؛ با توجه به رفتارها و ، که در شعب پرتردد و برتر شهر تهران لرار داشته1868نیمه دوم سال 

توان برای داد و زمان مراجعه مشتریان و همچنی  میزان مصرف پول هر کدام از خودپردازها میهای متفاوت در خصوص تعتوزیع

خاص متصور شد. بنابرای  با توجه به استفاده از  (موجودی حدالل و موجودی حداکرر)هریک از آنها یک مدل کنترل موجودی 

 05)سقف شارژ=های خودپردازگذاری در دستگاهحداکرر پولبرای حل ای  مساله مقدار ( موجودی حدالل و موجودی حداکرر)مدل 

میلیون تومان( در روز درنظر گرفته شده است. به عبارت دیگر،  0نقطه شارژ= )میلیون تومان( در هر روز و حدالل مولعیت موجودی

که حدالل موجودی دستگاه در یک میلیون ریال در روز بوده و ثانیاً هنگامی  055های خودپرداز بانک شهر اوالً سقف شارژ دستگاه

گردد. بر ای  اساس، واحد ها میگذاری دستگاهرسد، الدام به پولمیلیون ریال یا کمتر از آن می 05روز)موجودی اطمینان(به سطح 

ومان انجام و با مقیاس یک میلیون ت گسستهها به صورت گذاریبوده و پول میلیون تومانگیری و مبنای اعداد در ای  مساله اندازه

 شود. می

های برداشت وجه، انتقال وجه و پرداخت لبوض درآمد خودپردازها از کارمزدهای دریافتی)پذیرندگی( بابت تراکنشبا ای  توضیح، 

پذیرندگان های بانک مرکزی متوسط سهم کارمزد انتقال وجه. مطابق بخشنامهشودو خرید شارژ تشکیل میبر روی شبکه شتاب 

گردد که بر ای  اساس درآمد درصد محاسبه می 00/5ریال و کارمزد هر ریال برداشت وجه در حدود  8055که بانکی های شبکارت

 باشد. می های انتقال و برداشت وجهخودپردازهای بانک ناشی از تراکنش

 گردیده که ای  میزان محاسبه اختالف بی  میزان شارژ و میزان اسکناس مصرف شدههای هر خودپرداز از از سوی دیگر هزینه

سالیانه  درصد Aگذاریاگر ای  مبلغ را همانند یک سپرده با سود سرمایه .باشدهای خودپرداز میبیانگر موجودی پول درون دستگاه

همچنی  در  شود.برای هر خودپرداز به بانک تحمیل می ریال Bهای خودپرداز)خواب پول(هزینه مازاد پول دستگاهآنگاه بنگریم، 

هزینه پولرسانی هر های فعلی، و با توجه به آمار هزینه گذاری شوندمرتبه پول nصورتیکه خودپردازها به طور متوسط در ماه 
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توان با محاسبه سود و هزینه هر خودپرداز زمان و میزان شارژ گردد، مییال برآورد رcخودپرداز به طور متوسط در ماه برابر 

 های پولگذاری و خواب پول به حدالل ممک  خود برسد.ای برآورد نمود تا هزینهز را به گونههای خودپردادستگاه

سازی مجموع دو مقدار هزینه خواب پول و هزینه زیان مشتری برای  اساس و به منظور تشکیل تابع هدف مسلله که شامل حدالل

 اند:زیر تعریف شده کنیم هر یک از ای  مقادیر به صورتباشد، فرض میاز دست رفته می

خواب هر واحد پول با هزینه هر واحد کمبود پول و زیان مشتری  ؛ که برابر با مجموع هزینهگذاریهزینه سفارش کل یا کل پول

 باشد. از دست رفته برای هر دستگاه می

معادل  68های بانکی در سالرده؛ برابر با هزینه نگهداری پول که بر اساس حداکرر نرخ سود ساالنه سپهزینه خواب هرواحد پول

 شود:میلیون تومان برای هر دستگاه محاسبه می1درصد و برای 22با 

 

 تومان 225555=           =                             هزینه خواب هر واحد پول

      

 تومان در روز است.  611تومان در ماه و 10881که معادل با 

های جریمه بانک توسط بانک مرکزی جهت ؛ که شامل مجموع هزینههزینه هر واحد کمبود پول و زیان مشتری از دست رفته

های ناموفق، هزینه عدم موجودی در دستگاه، هزینه مشتری از دست رفته، هزینه کارمزدهای از خرابی دستگاه، هزینه تراکنش

هزار 222میلیون تومان است که معادل  2/5باشد و برابر با تبلیغ برای بانک شهر میدست رفته به ازای هر دستگاه و هزینه سوء 

 باشد.   تومان می

 باشند:عالوه بر موارد فوق سایر شروط و مفروضات پژوهش به لرار ذیل می

اه خودپرداز برای های خودروی پولرسان، بیمه خودرو و پرستاری دستگکه شامل مجموع هزینه گذاریهزینه هربار عملیات پول

 تومان است.  هزار 122میلیون تومان است که معادل  1/5باشد و برابر با هر دستگاه می

ای دربرندارد. به عبارت دیگر، چه یک دهیم، هزینهگذاری سفارش میکنیم هر واحد پول که درهربار پولاز طرف دیگر فرض می

 .شودای برای هرواحد پول پرداخت نمید هزینهگذاری شومیلیون تومان پول 05میلیون تومان و چه 

مشتری در روز  λ=150های خودپرداز جهت دریافت وجه نقد از توزیع پیوسته نمایی با نرخ زمان مراجعه مشتریان به دستگاه

کنند، برابر می های خودپرداز مراجعهنماید. در والع تعداد متوسط مشتریان که هر روز برای دریافت وجه نقد به دستگاهتبعیت می

های مختلف محاسبه های خودپرداز برای ماههای ماهانه دستگاهباشد. از طرفی با توجه به اینکه میزان تراکنشمشتری می 105با 

توان گفت به طور متوسط به باشد؛ لذا میبه صرفه میمقرون خودپردازتراکنش در ماه برای هر دستگاه  1055گردیده است، تعداد 

 نمایند.نفر در روز جهت برداشت وجه مراجعه می 105اه خودپرداز، هر دستگ

563*22*0111111 

56311 
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تبعیت  52/5و انحراف معیار  50/5های خودپرداز از توزیع نرمال با میانگی  از طرف دیگر میزان برداشت وجه مشتریان از صندوق

هزار  25هزارتومان با انحراف معیار  05خودپرداز به طور متوسط  نماید. یعنی متوسط برداشت وجه مشتریان از هر دستگاهمی

 باشد.تومان می

حدالل موجودی برابر تر از کنیم بالفاصله پس از مشاهده موجودی خودپرداز در صورتیکه سطح موجودی پایی همچنی ، فرض می

پذیرد؛ لذا انجام می 9حداکرر موجودیگذاری به میزان حاصل از تفریق موجودی آن لحظه دستگاه از میلیون تومان بود، پول 0با 

 شود.گذاری صفر فرض میفاصله زمان مشاهده تا پول

 85باشد که در ای  مسلله میارنا افزار سازی به وسیله نرمآخری  فرض و محدودیت موردنظر در مسلله، تعداد روزهای اجرای شبیه

  روزدرنظر گرفته شده است

 های خودپرداز بانک شهر ارائه شده است:گذاری دستگاهپول ها و مفروضات مسلله مدل، خالصه محدودیت1در جدول 

 های خودپرداز بانک شهرگذاری دستگاهها و مفروضات مسئله مدل پولخالصه محدودیت -1جدول

 محدودیت/مقدار مفهوم/تعریف نماد واژه التی  ردیف

1.  - s  حدالل موجودی هر دستگاه در یک روز)موجودی اطمینان( یا

 موجودیحدالل مولعیت 

 میلیون تومان 5

2.  - S میلیون تومان 52 خود پرداز گذاری در هر دستگاهحداکرر پول 

3.  Unit Shortage Cost USC هزار تومان222 هزینه هر واحد کمبود پول و زیان مشتری از دست رفته 

4.  Unit holding cost UHC تومان 111 هزینه خواب هر واحدپول 

5.  Total Ordering Cost TOC تومان 222111 گذاریهزینه سفارش کل یا کل پول 

1.  Set up Cost SUC هزارتومان 122 گذاریهزینه هربار عملیات پول 

7.  Incremental Cost IC 2 گذاریهزینه هر واحدپول درهر بار پول 

8.  Exponential 

Distribution 

λ خودپرداز جهت  تعداد متوسط مراجعه مشتریان به هر دستگاه

 دریافت وجه نقد در یک روز 

152 

9.  Normal Average μ هزارتومان 82 میانگی  میزان برداشت وجه مشتریان از هردستگاه خودپرداز 

12.  Normal Variance δ های انحراف معیار میزان برداشت وجه مشتریان از دستگاه

 خودپرداز

 هزارتومان 22

11.  Delivery Lag DL 2 گذاری هر دستگاهفاصله زمان مشاهده تا پول 

12.  Days to Run DtR روز 32 ارناافزار سازی به وسیله نرمتعداد روزهای اجرای شبیه 

13.  Number N 52 های خودپرداز مورد بررسی تعداد دستگاه 

                                                           
8- S-I 
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14.  Time T روز 182=ماه 1 های خودپردازبازه زمانی مورد بررسی دستگاه 
 

 سازی مدل اجرا و پیاده -4

افزار مذکور برای بازه ها و مفروضات مسلله، الدام به اجرای نرمو لحاظ کردن محدودیت ارنافزار های مسلله به نرمپس از ورود داده

 روزه گردید که نتایج ذیل حاصل شد: 85زمانی 

  افزارهای خودپرداز بانک شهر در نرمگذاری دستگاهمسلله پول( موجودی حدالل و موجودی حداکرر)دهنده مدل ، نشان1نمودار

 باشد. می ارنا

 
 های خودپرداز بانک شهرگذاری دستگاهمسئله پول( موجودی حداقل و موجودی حداکثر)مدل  -1نمودار
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ارائه شده است که  ارناافزار سازی نرمروز حاصل از شبیه85های خودپرداز در کننده به دستگاه، تعداد مشتریان مراجعه2در نمودار

 باشد. نفر در روز می 105نفر درماه و تقریبا برابر با 1108برابر با 

 

 ارناافزار سازی نرمبیههای خودپرداز حاصل از شکننده به دستگاهتعداد مشتریان مراجعه -2نمودار

گذاری و مجموع کل دهی و پول، متوسط هزینه خواب پول، متوسط هزینه فرصت از دست رفته، متوسط هزینه سفارش8در نمودار

 5512/5شود متوسط هزینه خواب پول برابر با ارائه شده است. همانگونه که مالحظه می ارناافزار سازی نرمها حاصل از شبیههزینه

باشد. تومان می 158055میلیون تومان یا  1580/5باشد. متوسط هزینه فرصت از دست رفته تومان می 1255یون تومان یا میل

تومان برآورد شده است. در نهایت  6955میلیون تومان یا  5569/5گذاری برابر با دهی و پولهمچنی  متوسط هزینه سفارش

 تومان تخمی  زده شده است.  114722مان یا میلیون تو 1119/5ها برابر با مجموع هزینه
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 ارناافزار سازی نرمهای خودپرداز بانک شهر حاصل ازشبیههای مربوط به دستگاهبرآورد هزینه -3نمودار

 

 سازی شدهمقایسه مقادیر واقعی و مقادیر شبیه -4-1

 اند:و مقادیر والعی ارائه و با یکدیگر مقایسه شده سازیمقادیر بدست آمده از شبیه 2با توجه به توضیحات ارائه شده، در جدول 

 سازی شده اقالم اطالعاتی مربوط به خودپردازهای بانک شهرمقایسه مقادیر واقعی و شبیه -2جدول

مقدار حاصل از  مقدار واقعی مفهوم/تعریف ردیف

 سازیشبیه

 نتیجه

 بدون تغییر 05 05 های خودپرداز مورد بررسیتعداد دستگاه  .1

 بدون تغییر روز 105=ماه 6 روز 105=ماه 6 های خودپردازبازه زمانی مورد بررسی دستگاه  .2

میانگی  میزان برداشت وجه مشتریان از هر   .3

 دستگاه خودپرداز

 بدون تغییر هزارتومان 05 هزارتومان 05

انحراف معیار میزان برداشت وجه مشتریان از   .4

 هر دستگاه خودپرداز

 بدون تغییر هزارتومان 25 هزارتومان 25

 بدون تغییر نفر105تقریبا  نفر105 تعداد متوسط مراجعه مشتریان به هر دستگاه  .5
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 خودپرداز جهت دریافت وجه نقد در یک روز 

 بدون تغییر 5 5 گذاری هردستگاهفاصله زمان مشاهده تا پول  .1

 بدون تغییر روز 85 روز 85 تعداد روزهای بررسی عملکرد خودپردازها  .7

 بدون تغییر 5 5 گذاریهزینه هر واحدپول درهربارپول  .8

هزینه هرواحد کمبود پول و زیان مشتری از   .9

 دست رفته

تومان  66255 تومان 158055 تومان 255555

 کاهش

تومان  8655 تومان 1255 تومان 655 هزینه هر واحد خواب پول  .12

 افزایش

تومان  62655 تومان150555 تومان 255655 گذاریهزینه سفارش کل یا کل پول  .11

 کاهش

تومان  68855 تومان 6955 تومان 155555 گذاریهزینه هربارعملیات پول  .12

 کاهش

تومان  185922 تومان114722 تومان 322122 هزینه کل  .13

 کاهش
 

هزینه سفارش "، "هزینه هر واحدکمبود پول و زیان مشتری از دست رفته"شود، مقادیر گونه که در جدول فوق مالحظه میهمان

دهند؛ به سازی شده کاهش لابل توجهی را نشان میدر حالت شبیه "گذاریهزینه هر بارعملیات پول"و "گذاریکل یا کل پول

 تومانی برای هر دستگاه خودپرداز همراه بوده است.  106555اهش حدود با ک "هزینه کل"ای که در نهایت گونه

سازی افزایش یافته است، ذکر ای  نکته ضروری است به دلیل دوره زمانی در خصوص هزینه هر واحد خواب پول که پس از شبیه

( ای  میزان اختالف طبیعی بوده و 1868ماهه دوم سال 6دستگاه خودپرداز بانک شهر)بازه  05نسبتا کوتاه بررسی شده برای تعداد 

باشد. در صورتی که می 61 و سال 68ماهه نخست سال 6ای  موضوع به دلیل در دسترس نبودن اطالعات عملکردی خودپردازها در

تر به و نزدیکتر افزار دلیقافزار ارائه شود، خروجی نرمتری در مورد عملکرد خودپردازها به نرمبازه زمانی بیشتر و اطالعات کامل

 دفعات تعداد چون والعیت در است؛ زیرا منطقی و صحیح کامالً مقدار ای مقدار هزینه والعی خواب پول خواهد بود. بنابرای ، 

 کم پول خواب هزینه لذا است کم مراجعه زمانی هایبازه در خودپرداز داخل پول میزان پس باشدمی کم خودپرداز به مراجعه

 کاهش میزان و گرددمی بیشتر...(  و مشتری نارضایتی خاموشی، خرابی، کمبود،)کمبود واحد هر هزینه نسبت همان به اما. شودمی

 به کاهش تومان 62655 مقایسه.)باشدمی بیشتر مراتب به خودپرداز به مجدد مراجعه زمان هزینه افزایش نسبت به هزینه ای 

 (افزایش تومان 8655 نسبت

گفت پس از توان با توجه به هزینه باالی هر واحد کمبود پول و زیان مشتری ازدست رفته به نسبت هزینه هر واحد خواب پول می

رسیم که تعداد دفعات مراجعه جهت مشاهده سطح موجودی خودپرداز و شارژ صندوق آن به مراتب اجرای مدل به ای  نتیجه می
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باشند خواب پول و باشد. بر ای  اساس، آنچه در والعیت روسای شعب از آن ناراضی میل میتر از عدم مراجعه و خواب پومناسب

ها و عدم مراجعه و پرستاری رفته، خاموشی دستگاهها، مشتریان ناراضی از دستباشد بلکه تعداد خرابیضرر و زیان ناشی از آن نمی

 سازی و انتخاب سناریو بهینه ارائه شده است.ها  پس از شبیههزینه جویی درباشد که راهکار ای  مشکل و مشاهده میزان صرفهمی
 

 حل بهینه مدل -4-2

)موجودی حدالل موجودیبایست مقدار بهینه سازی و حل بهینه ای  مسلله میپس از استخراج جواب اولیه،به منظور بهینه

، 8باشند. در جدول می گسستهنماییم. شایان ذکر است کلیه مقادیر مذکور را محاسبه  بازه ارزیابیو  حداکرر موجودیاطمینان(، 

 ارائه شده است: ارناافزار در نرم بازه ارزیابیو  حدالل موجودی)موجودی اطمینان(، حداکرر موجودیمقادیر مربوط به 

 
 
 
 

  بازه ارزیابیو  موجودی اطمینان، حداکثر موجودی برای سه عامل ارناافزار مقادیر مفروض در نرم -3جدول

 بازه ارزیابی حداکرر موجودی موجودی اطمینان ردیف

میلیون 2 حد پایین 1

 تومان

میلیون 32 حد پایین

 تومان

مراجعه شده و در دستگاه خودپرداز یعنی هر روز به روز؛ 1 حدپایین

 گردد.گذاری میصورت نیاز پول

میلیون 1 حد باال 2

 تومان

میلیون 52 حد باال

 تومان

مراجعه دستگاه خودپرداز هفته یکبار به 2یعنی هرروز؛ 15 حد باال

 گردد.گذاری میشده و در صورت نیاز پول

مقدار  8

 پیشنهادی

میلیون 4

 تومان

مقدار 

 پیشنهادی

میلیون 42

 تومان

مقدار 

 پیشنهادی

شده و مراجعه دستگاه خودپرداز یعنی هرهفته یکبار به روز؛ 7

 گردد.گذاری میدر صورت نیاز پول
 

( تولید شده است که جواب ممکنجواب موجه) 25نماییم. روز اجرا می 85سازی و در هربار مرتبه شبیه 155افزار را برای نرم

 شود:تولید می 1سازی به شرح نمودار بدست آمده است. خروجی حاصل از شبیه اجرای سی و دومبهینه در خروجی 
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 برای محاسبه بهترین جواب ارناافزار سازی نرمخروجی حاصل از شبیه -4نمودار

 

، بهتری  جواب ای  است 32سازی=بهترین شبیهجواب موجه و در نقطه  25شود، در میان مشاهده می 1همانگونه که در نمودار

برابر با  موجودی اطمینانهای خودپرداز، به آنها مراجعه شود. همچنی  مقدار بهینه گذاری دستگاهکه روزانه )هرروز(برای پول

 31185باشد. درنهایت حل حدالل هزینه مدل برابر با میلیون تومان می16برابر با  حداکرر موجودیمیلیون تومان و مقدار بهینه 2

تومان در سناریو  82101توان با تحمل هزینه  توان از سناریوهای کمکی نیز استفاده کرد. به عنوان نمونه میباشد. اما میومان میت

نشان داده شده  0چهارم تعداد روزهای مراجعه را از یک روز به دو روز افزایش داد. سایر سناریوها به همراه جزئیات در نمودار 

 است.
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 های خودپرداز بانک شهرگذاری صندوقسناریوهای ممکن برای پول -5نمودار

 

های خودپرداز بانک شهر با یکدیگر گذاری صندوقسازی شده پولمقادیر والعی و مقادیر بهینه شبیه 1با ای  توضیح، در جدول

 مقایسه شده است:

 های خودپرداز بانک شهردوقگذاری صنسازی شده پولمقایسه مقادیر واقعی و مقادیر بهینه شبیه -4جدول

مقدار بهینه حاصل از  مقدار والعی مفهوم/تعریف ردیف

 سازیشبیه

 نتیجه

حدالل موجودی دستگاه در یک روز)موجودی   .1

 اطمینان( یا حدالل مولعیت موجودی

میلیون تومان  3 میلیون تومان2 میلیون تومان 0

 کاهش

های گذاری یا موجودی در دستگاهحداکرر پول  .2

 خودپرداز

میلیون تومان  1 میلیون تومان16 میلیون تومان 05

 کاهش

تومان  119415 تومان31185 تومان 222122 گذاریهزینه سفارش کل یا کل پول  .3

 کاهش
 

 16میلیون تومان و سقف پولگذاری  2های خودپرداز درصورتیکه حدالل موجودی اطمینان صندوق 1های جدول براساس داده

باشد؛ در ای  صورت هزینه گذاری فعلی میمیلیون تومان کمتر از مقدار پول 1و  8میلیون تومان درنظرگرفته شود که به ترتیب 

گذاری به صورت های خودپرداز جهت پولمچنی  با فرض اینکه مراجعه به دستگاهخواب هر واحد پول کاهش خواهد یافت. ه
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خواهد بود که ای  عدد  برای هر دستگاهتومان  81100های خودپرداز بانک شهر انجام شود، هزینه نهایی پولگذاری دستگاه روزانه

 باشد.  های خودپرداز بانک میگذاری صندوقتومان کمتر از هزینه کنونی پول 166110

 

 گیریبحث و نتیجه -5

های خودپرداز بانک شهر بر اساس حدالل مقدار، حداکرر مقدار، زمان و هزینه گذاری دستگاهدر ای  پژوهش حل بهینه مساله پول

دستگاه خودپرداز بانک شهر در بازه زمانی  05های موجود مربوط به عملکرد د. بر ای  اساس، با توجه به دادهگذاری ارائه گردیپول

درصد، حدالل موجودی دستگاه در یک روز 22ساله برابر با  1و با فرض نرخ سود سپرده بلندمدت  1868ماهه دوم سال  6

باشد. زمان می میلیون تومان 49های خودپرداز گذاری در دستگاهلو حداکرر پومیلیون تومان 2برابر با ( موجودی اطمینان)

تومان برای  81255های خودپرداز حدود گذاری دستگاههای خودپرداز هر روز یکبار و هزینه نهایی پولبهینه سرکشی به دستگاه

دازهای بانک شهر در مجموع برای خودپر (موجودی حداقل و موجودی حداکثر)هر دستگاه است. بنابرای  در صورت تحقق مدل

گذاری تقریبا به یک ششم هزینه فعلی گذاری برای هردستگاه کاهش خواهد یافت و نیز هزینه پولمیلیون تومان از میزان پول 1

 یابد. تقلیل می

ارد زیر را در توان موبر اساس مطالعه سایر مقاالت و پژوهشات صورت گرفته در خصوص افزایش کارایی خودپردازها در مجموع  می

 زمینه مهمتری  عوامل موثربر کارایی خودپردازها درنظر گرفت:

 گذاری بررسی شد.عامل اصلی زمان و هزینه پول 2سازی رسانی خودپردازها)که درای  مقاله در لالب بهینهوضعیت پول 

 های خرابی دستگاه و های مربوط به آن شامل هزینهوضعیت پرستاری و نگهداری خودپردازها)که در ای  مقاله هزینه

های ناموفق، هزینه عدم موجودی در دستگاه، هزینه مشتری ازدست رفته، هزینه کارمزد های جریمه آن، هزینه تراکنش

ب هزینه هر واحدکمبود پول و زیان مشتری ازدست رفته محاسبه ازدست رفته و هزینه سوءتبلیغ برای بانک شهر، در لال

 و بهینه گردید.  

 مکان نصب خودپردازها 

بنابرای  بر اساس موارد فوق و به منظورارتقاءکارآمدی خودپردازها و رفع مشکالت و موانع مربوطه در بانک شهر موارد ذیل پیشنهاد 

 گردد:می

ها مانندشهرداری) های اداریازخودپردازهای بانک شهردر محل درصد25 ، حدوددهدهای انجام شده نشان میبررسی -1

باشد و الزم است لرار دارند که به علت ارائه سرویس تا پایان ساعات کاری ادارات مذکور، کارآیی آنها پایی  می( های تابعهوسازمان

ها در ساعات اداری و ایام عالوه بر دسترسی کارکنان آن سازمانای تغییر یابد که گونههای مذکور به مکان ای  خودپردازها درمحل

 .تعطیل، سایرافراد نیز درخارج از ساعات اداری بتوانند از خدمات خودپردازهای مذکوراستفاده نمایند
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ها هرستانسازی مسلله، عدم کارایی خودپردازهای داخل و خارج از شعبه درتهران و خود پردازهای داخل شبا اجرای مدل شبیه-2

دلیل کمبود اسکناس و یا نگهداری نامناسب بوده باشد، با توجه به مدل ارائه شده و متمرکز بودن عملیات نظارت توسط که به

شود و صرفاً مکان نصب خودپرداز به عنوان عامل عدم کارایی ای  گروه داری و یا شعبه برطرف میرسانی توسط خزانهشعبه و پول

خودپردازها به علت  ناکارآمدیتواند مورد توجه و مدنظر برای مطالعات آتی باشد. بر ای  اساس، درمواردی که از خودپردازها می

های بایست شناسایی مکانو مکان نصب خودپرداز درآن نقش داشته باشد، می نبودهکمبود اسکناس و یا پشتیبانی فنی نامناسب 

یابی مناسب باعث افزایش کارایی خودپردازها ر دستور کار لرار گیرد؛ چرا که مکانبندی مشخص دجدید وانتقال آنها بر اساس زمان

 شود.و افزایش سهم درآمد کارمزدی بانک می

 های ذیل را مدنظر لرار دهد:بایست الدامات و فعالیتبه منظور تحقق موارد فوق بانک شهر می

امور )ینگ و رصد خودپردازها را تهیه و دراختیار واحدهای مربوطه گیری، مانیتورهای الزم جهت گزارشبانک باید زیرساخت -1

دهی خودپرداز به دالیلی همچون نحوی که تهیه گزارش عدم سرویسلرار دهد؛ به( داری، بازاریابی و بازرسی ونظارتشعب، خزانه

 .ذیرباشدپدر بازه زمانی مشخص، برای واحدهای فوق امکان...  فقدان اسکناس، عدم وجود ژورنال و

رسانی و پرستاری خودپردازها براساس زیرساخت فوق را رصد کرده و در صورتی که زمان عدم بانک باید همواره وضعیت پول -2

 اعالم شود.( داری و شعبه ناظرخزانه)دهی خودپردازها ازحد معمول بیشتر باشد، مراتب به واحدهای مسلول سرویس

های ارائه متناسب با شاخص)لکرد خودپردازها، آن دسته از خودپردازهایی را که عملکردآنهابایست با رصد ماهانه عمبانک می -8

 ارتقاء یافته است شناسایی و پاداش آنها را مطابق دستورالعمل مربوطه در ای  زمینه محاسبه و پرداخت نماید. ( شده
 

 های آتیپیشنهاد برای پژوهش -1

سازی هزینه فرصت از دست رفته سازی هزینه نگهداشت پول مازاد و حداللساخت مدل حداللهای مقاله ارائه شده شامل نوآوری

در حوزه خدمات و   (موجودی حداقل و موجودی حداکثر)کنترل موجودی  بوده است. همچنی  در ای  پژوهش از مدل

است. بر ای  اساس برای مطالعات و  سازی سیستم سفارش برای اولی  بار در ایران استفاده شدههای مالی و عملیاتیسیستم

 توانند مدنظر عالله مندان و محققان لرار بگیرند:پژوهشات آتی پیشنهادهای زیر می

سازی هزینه فرصت از دست رفته و حل مدل جهت سازی هزینه نگهداشت پول مازاد و حداللارائه مدل ریاضی دو هدفه حدالل -1

های فرا و با کمک الگوریتم 0سازی سازی از طریق شبیهارش پول با استفاده از بهینهدستیابی به متغیرهای نقطه و میزان سف

 ابتکاری 

های های لابل شارژ در دستگاه در صورت موجود بودن اطالعات مربوط به ترکیب اسکناسمحاسبه ترکیب بهینه اسکناس -2

  های خودپردازگذاری شده در دستگاهپول

                                                           
OVS(Optimization Via Simulation) -9 
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Intelligent charging ATM simulation using inventory control  

(Case Study: Shahr Bank) 
Abstract 

Today, a smart banking process with the advancement of technology is in progress. But always some 

banking processes without the need for special tools and can be done only through a dynamic and 

intelligent planning. ATMS are one of the most important cash distribution channels for banks. As 

bank branches have more information about ATM'S cash demand compared to the Bank's 

headquarters, Cash inventory at ATMs usually is managed by branches. However, deficit costs 

or inventory shortage and maintenance are being imposed on banks. So in this paper, is checked 

the management of cash inventory for the conditions of Failure times service and lack of services 

of ATMs with policy (s, S). In this issue we are looking for dynamic modeling continuous 

review demands to withdraw invested money in order to minimize the total costs of discrete 

sleep money and a lost opportunity for the shahr Bank ATMs. The numbers of devices 

investigated are 50 and 6-month period is considered to assess the behavior of devices. Arena 

software is used to simulate the behavior of ATMs. The results showed finally that the models 

developed will be able to provide re-order point and order up money to maximum value for the 

shahr bank's ATMs. Accordingly, the investment money optimal time and optimal amount of 

investment money of ATMs and has been presented minimum total cost of the investment 

process includes the cost of money sleep and lost opportunity. 
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