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 چکیده 

های نوین برای پوشش نیازهای مردم در انجام یفناورو موسسات مالی به سمت استفاده از  هابانکی اخیر هاسالدر طی 

خودپرداز  شبکهها یرساختزین این ترمهم. یکی از اندکردهالکترونیکی و عدم مراجعه به شعب حرکت  صورتبه هاتراکنش

. هرچند که این شبکه با است کردههزار خودپرداز در سطح کشور پوشش فراگیری ایجاد  54بانکی است که با بیش از 

 هابانکهای سنگین پشتیبانی را به ینههز از قبیل مشکالت کیفی، قطعی دستگاه و پول گذاری مواجه است که مشکالتی

ی بانکی توسط دیگر هاتراکنشیجه کاهش مشتریان و جذب درنتاز همه موجب عدم رضایت مشتریان و  ترمهمتحمیل کرده و 

راهکاری مناسب برای کاهش  تواندیم به مجموعه موجود غیرنقدخواهد شد. اضافه کردن تعدادی دستگاه خودپرداز  هابانک

زیرساختی جهت ارایه خدمات مورد تحلیل و  عنوان بهونه این مشکالت باشد. در این مقاله وضعیت خودپردازهای یک بانک نم

در شبکه بانکداری الکترونیک  غیرنقدفایده استفاده از خودپردازهای -گیرد. هدف از این بررسی تحلیل هزینهیمبررسی قرار 

 قرارگرفته یبررس موردکرد، مکان و زمان شبکه خودپردازها از سه بعد کار یهاتراکنش ایران است. در این تحلیل وضعیت

تواند چند برابر این تعداد در ساعات اوج ترافیکی میتعداد تراکنش،  که با توجه به دهدیماست. تحلیل صورت گرفته نشان 

داخلی و  نظر ازها دهد. با بررسی نوع تراکنشباشد که احتمال تشکیل صف مشتریان در ساعات اوج بار را افزایش می

طور در شبکه، به غیرنقدهای خودپرداز بوده که با قرارگیری دستگاه غیرنقد هادرصد از تراکنش 54 تا 54حدود صادرکنندگی، 

، پشتیبانی مساله باعث بهبود وضعیت کیفی، کاهش حجم یابد. ایندرصد کاهش می 45شده به  میانگین طول صف ایجاد

های تحلیل میزان کارکرد و نوع تراکنش را به دنبال دارد. در انتها با رضایتمندی مشتریان در نهایت افزایش سرعت خدمات و

ی بر رو  کارها از خودپردازهای پرال تراکنشبا توجه به ضریب انتق غیرنقدآمد احتمالی هر خودپرداز پذیرندگی و داخلی، در

 در ماه است. ریالمیلیون  54است که به طور میانگین حدود  شده زده، تخمین غیرنقدخودپردازهای 

 ، بانکداری الکترونیک، رضایتمندی مشتریان1غیرنقدفایده، خودپردازهای -زینهکلمات کلیدی: تحلیل ه
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A Cost-benefit Analysis of Cashless ATM in Iran E-Banking Network 

 

Abstract 

In recent years, banks and financial institutions have used the new technologies to cover all 

customer`s needs to carry out transactions electronically and reduced personal resort to 

bank’s branch. One of the most important infrastructures of banking networks is ATM which 

created a pervasive coverage across Iran with more than 45 thousand ATMs. There are many 

network problems which have imposed the costs of support to the banks and most of all 

causes of customer dissatisfaction and reduce banking transactions due the bank will less 

attract customers. Adding cashless-ATM in banking network can be a solution for these 

problems. In this study, sample bank ATMs data will be analyzed as infrastructure for service 

providing. The objective of this analysis is a cost-benefit of cashless-ATM in Iran e-banking 

network. The status of ATM in three dimensions such as function, location and time has been 

studied. According to the result obtained customers queue length is modeled. By probe 

internal and issue transaction, around 46-48 percent of transaction is cashless which expound 

that cashless-ATM can decrease the average queue length up to 50%. In other words, about 

half of the customers in queue can be a potential client of cashless-ATM. These changes in 

banking will follow network can reduce problem, speed up service and customer satisfaction. 

Finally by analyzing the performance and type of transactions and cashless-ATM transfer 

coefficient, income potential estimated. 

 

Keywords: Cost-benefit analysis, Cashless-ATM, E-banking, Customer satisfaction 
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 مقدمه-1

مشتریان خوود   یهایازمندینایجاد سودآوری کند که به  تواندیمبرقرار است، سازمانی  هابانکدر فضای رقابتی که امروزه بین 

باید زیرسواخت و خودمات خوود را همگوام بوا نیازهوای مشوتریان خوود          بانک درواقع را فراهم سازد. هاآنتوجه و رضایتمندی 

ت رقبوا،  ، شوناخت مشوتریان، شوناخ   ییگرایمشترایجاد فرهنگ  ا،هبانکجذب مشتری  راهبردهای نیترمهم کند. یروزرسانبه

موفق شودن در ارایوه خودمت بوه      تیدرنهاو  ، رفتارشناسی مشتریان شناسایی نیازهای مشتریانیروی از استانداردهای جهانیپ

 تووان یمو بنابراین . شودیم شده هیاراخود موجب ایجاد وفاداری مشتریان به محصوالت و خدمات  مسالهاین  .[1]استمشتری 

بانکداری الکترونیکی را با توجه به این اصل  یهابرنامهو  داد قراراقتصادی را اصل  یهاتیفعالتوجه به نقش مشتری در توسعه 

موجود در شبکه بانکی، توجه بوه مشوکالت و نوواق      یهارساختیزبررسی نیازمندی مشتریان، تحلیل عملکرد  کرد. یزیریپ

و به هدف خود دسوت یابنود    که بتوانند دکنیم جادیا هابانککارآمد جهت رفع آن، این فرصت را برای  یحلراهموجود و یافتن 

سورانه اسوتفاده از    .افزایش دهند را هاآنی به رساندر خدماتجدید و نوین  هایبه سامانهمشتریان  و اعتمادمیزان رضایتمندی 

سال( در جمعیت کشور  14)باالی  سالبزرگتعداد افراد که  شودیم یریگاندازهخودپردازها در کشورهای مختلف به این گونه 

، سرانه اسوتفاده  [2]. طبق بررسی صورت گرفته در دیآیمبه دست  بزرگسال 155،555تعداد خودپردازها به ازای هر  و بررسی
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اگرچوه شوبکه خوودپرداز     اسوت.  35/7و در پاکستان  55/75دی ، عربستان صعو54/77، ترکیه 44/44خودپردازها در ایران از 

 فاصوله کیفیوت و تطوابق بوا اسوتانداردهای جهوانی هم نوان        نظر ازکمی با رشد خوبی مواجهه است اما  نظر ازیران بانکی در ا

قطعوی   طویول در خودپردازهوا،   یهوا صوف با مشکالتی از قبیل خرابوی و نقو  فنوی،     موجود شبکه عالوه بر این،زیادی دارد. 

ی نواموفق  هاتراکنشرفتاری مشتریان،  الگوی چاپگر، عدم جایابی مناسب بر اساس نوع تراکنش و هاژورنالدستگاه، تمام شدن 

از  تور مهوم تحمیل کرده و  هابانکهای سنگین پشتیبانی را به ینههزهای نگهداری مواجه است. این مشکالت ینههزو مغایرت و 

خواهود شود.    هوا بانوک ی بانکی توسط دیگور  هاراکنشتیجه کاهش مشتریان و جذب درنتهمه موجب عدم رضایت مشتریان و 

راه حلی مناسوب   تواندیمبه جای خودپردازهای جدید در کنار خودپردازهای فعلی  ترکمافزودن خودپردازهای غیرنقد با هزینه 

 برای کاهش مشکالت فنی و صف پشت خودپردازها باشد.

 قرارگرفتوه  یبررس مورد تحلیل و در چهار محور در شبکه بانکی غیرنقدمربوط به قرارگیری خودپردازهای  لیمسا در این مقاله

 توراکنش پرروی خودپردازهوای  های بانک نمونه و تحلیل بار بررسی پتانسیل موجود در شبکه خودپرداز . محور اول شاملاست

 توانود یمهستند. بانک  که نیازمند خدماتی خاصاست محور دوم بررسی مشتریان بانک و تمرکز بر روی مشتریان خاص  است.

 بوا توجوه بوه اینکوه    . ن رضایت مشتریان را بوه هموراه داشوته باشود    زما ینترکوتاهترین هزینه و در کم با با ارایه خدمات جدید

و  در وقوت و افوزایش کوارایی    ییجوو صورفه کاهش هزینه، خدمات  این ارایهکنند، ینمدرگیر را شعب بانک ها تراکنش گونهینا

ارایه خودمات عموومی جدیود بانوک ماننود کیوف پوول         بررسی امکان را به دنبال دارد. محور سوم مشتری خاص مندییترضا

کوه ایون امور جوذب     اسوت   غیرنقود از طریوق خودپردازهوای   به مشتریان  چاپ آنالین کارت هدیه و خدمات نوین الکترونیکی،

یوک  یشونهاد  پ ،رآمود بوانکی خواهود شود. محوور چهوارم      مشتریان بیشتر برای بانک را به همراه دارد که خود موجب افزایش د

 هزینه و تغییرات در توپولوژی شبکه است. ینترکماتصال سوییچ خودپردازهای غیرنقد به شبکه فعلی با برای  معماری

هور  متوسوط میوزان توراکنش در    تعداد خودپردازها برحسب تراکنش و  ها، تحلیل فراوانیبا توجه به هیستوگرام تعداد تراکنش

ر سواعات  احتمال تشکیل صف مشوتریان د  در ساعات اوج بار تراکنش شود که با توجه به تعدادروز، مشخ  میساعت از شبانه

درصود از   54توا   54، حدود در خودپردازهای مختلف داخلی و صادرکنندگی ازنظرها بررسی نوع تراکنش . بااوج بار وجود دارد

 45طور میانگین طوول صوف ایجادشوده بوه     در شبکه، به غیرنقدهای خودپرداز یری دستگاهبوده که با قرارگ غیرنقدها، تراکنش

بوانکی نسوبت بوه رقبوا بوه لحواب پشوتیبانی از         یهاتراکنشهای پشتیبانی، جذب ینههزیابد. این امر کاهش درصد کاهش می

خطور جریموه صوادرکنندگی، افوزایش      ، جذب کارمزد پذیرندگی، تحصیل هزینه کارمزد صادرکنندگی، پرهیز ازعملیات شتاب

توان خدمات بانکی عمومی و جدید در قالوب  یممندی مشتریان را به دنبال دارد. عالوه بر این و رضایت خدمات یهسرعت در ارا

خدماتی از قبیل کیف پول الکترونیک، چاپ برخط کارت هدیه و خودمات نووین بوه مشوتریان عرضوه کورد کوه توسوعه سوبد          

 یت افزایش درآمد بانکی را به دنبال خواهد داشت.درنهادنبال دارد و محصوالت را به 

گرفته است. در بخش دوم در این مقاله مروری بر ادبیات موضوع صورت ادامه این مقاله به این صورت سازماندهی شده است؛ 

خودپرداز کشور مورد تحلیل قرار گرفته است. در بخش چهارم به بررسی اثر افزودن خودپردازهای  یهاشبکهدر بخش سوم 

 است. شدهدادهاختصاص  گیرییجهنتو  یبندجمعاست. بخش پنجم به  شدهپرداختهغیرنقد 

 ادبیات موضوع -2

 15کنون، دستگاه خودپرداز به یکی از زمان تااز آن اندازی شد و توسط بانک بارکلیز راه 1۶47اولین دستگاه خودپرداز در سال 

تنها صنعت بانکداری را متحول نه خودپرداز  .اختراع برتر کل تاریخ بشر قرار گرفته است 35اختراع برتر قرن اخیر و در لیست 

از این روند  . به تعقیب دنیا، ایران همقرار داده است در دنیا دستخوش تغییرات شگرفیکرد بلکه سبک زندگی مردم را نیز 
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توسط بانک بیمه بازرگانان در « باجه اتوماتیک»های خودپرداز با نام اولین نسل از دستگاه 1341خیلی دور نماند و در سال 

توان گفت که این زیرساخت نقش موثری را در نظام بانکی هزار خودپرداز در کشور می 54امروزه با بیش از  .ایران نصب شد

را مورد نقش خودپردازها در جهت کاهش میزان مراجعه به شعب  [3] مرجع العات صورت گرفته درکند. مطکشور ایفا می

دهد که با یک میزان مراجعه متوسط به خودپردازها با  . این تحلیل هزینه فایده نشان میتحلیل و بررسی قرار داده است

تر افزایش خواهد یافت. از طرفی دیگر خودپردازهای که این میزان با مراجعه بیش ها مواجه بودهصدی در هزینهدر 1۶کاهش 

توانند شوند که با قرار گیری در کنار خودپردازهای موجود میغیرنقد یک ابزار نوآورانه در صنعت فناوری اطالعات محسوب می

ایده استفاده از ف-تاکنون تحلیلی مبنی بر بررسی هزینهدر ادبیات منتشر شده به رشد این زیرساخت کمک شایان توجه کنند. 

 پردازد.ادامه این قسمت به کلمات مهم در این مقاله می خودپردازهای غیرنقد صورت نگرفته است.

، شودیمدپرداز که گاه به آن عابر بانک و یا آنی بانک هم نامیده خو(: Automated Teller Machineخودپرداز )

قرار دادن کارت خاصی در دستگاه  یلهوسبهزمان دل خواه که در هر  دهدیمدستگاهی است که به مشتریان بانک این امکان را 

موجودی حساب خود را  درخواست یااز حساب متصل به کارت  پول جمله برداشت ازخدمات مختلفی گذرواژه  واردکردنو 

خودپرداز اقدام  یهادستگاهاز طریق  توانیم و خودپرداز به شبکه شتاب متصل هستند یهادستگاه. در ایران اغلب دهند انجام

 یریکارگبه باهدفخدمات عمومی نیز نمود. دستگاه خودپرداز یک دستگاه الکترومکانیکی است که صرفا  یهاقبضبه پرداخت 

 . [4]ردگییمقرار  مورداستفادهو  در بانکداری الکترونیکی اختراع

از  یرغبه خودپردازها تمام عملیات رایج توسط خودپردازهای عادی گونهینا :(Cashless-ATM)غیرنقدخودپرداز 

 طوربه گاوصندوق بهنسبت به خودپردازهای عادی به دلیل عدم نیاز  هاآن. قیمت رسانندیمرا به انجام پرداخت وجه 

 .[4]ل ساخت استو زیباتر قاب ترکوچکدارند. و در ابعاد  یترکمامنیتی  یهادغدغهاست و  ترکم یامالحظهقابل

در  ی جمهوری اسالمی ایرانبانک مرکز توسطفراگیر در ایران است که  شبکه الکترونیکی بانکی یک شبکه شتاب:

ایجاد زمینه  یتدرنهاها به یکدیگر و اتصال شبکه پرداخت بانک منظوربهاندازی و راهبری سوئیچ ملی راه باهدف 1341 سال

عضویت در مرکز مزبور تابع مقررات حاکم بر مرکز شتاب  کترونیکی ایجاد شد.ال صورتبه بانکیینببرای انجام مبادالت 

 .]5[است 1341ماه  خرداد مصوب

 به آنمربوط  فرایندهای تصادفیهای انتظار و فص (: نظریه صف شامل مطالعه ریاضیQueue Theoryنظریه صف )

شوند و اگر می سامانه ، واردگرفتن یسسرومشتریانی تعریف کرد که برای  صورتتوان بهیک سیستم صف را میشود. می

های صف، امانهکنند. در سیرا ترک م امانه، سرویسس مانند و پس از انجامآن منتظر میسرویس در اختیار نباشد، برای 

  .[6]ستنددهنده )سِروِر( دو سوی یک صف همشتری و سرویس

 Lپایدار  امانهها در درازمدت در یک سمشتری میانگین که تعداد کندیمقانون لیتل بیان  :(Little’s Law) لیتلقانون 

ن جبری یا به زبا W امانهر مشتری در سضربدر میانگین زمان حضو λبرابر است با میانگین نرخ ورود مؤثر در درازمدت 

است که این رابطه تحت تاثیر توزیع فرایند ورودی یا توزیع فرایند خدمت یا سفارش خدمت و  توجهقابل L = λ*W داریم

بنابراین در . است اعمالقابلها( امانه)زیرس داخلی یهاسامانه یژهوبه هاسامانه یتمامبه یجهدرنتعمالً هیچ عامل دیگری نیست. 

به  تواندباشد و قانون لیتل می امانهتواند یک زیرسخود بانک هم میباشد و  امانهتواند یک زیرسمیها خط مشتری ،یک بانک

  .[7]شوداعمال  امانهکل سهمانند  هاآنهر یک از 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C_%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B8%DB%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B8%DB%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF
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های فروش، خودپردازها بانک یا موسسه بر روی ترمینال هایهایی که با کارت: تراکنش(Internal Modeحالت داخلی )

 شود.های سوییچ بانک انجام میاهیا دیگر درگ

فروش،  هایینالترمبانک یا موسسه بر روی  یهاکارتکه با  ییهاتراکنش (:Issuer Modeحالت صادرکننده )

 شود.های دیگر انجام میسوییچ بانک یهادرگاهخودپردازهای یا سایر 

خودپردازها و یا  های فروش،بر روی ترمینال دیگرها یا موسسات های که باکارت بانک: تراکنش(Acquire)حالت پذیرنده 

 شود.های سوییچ بانک انجام میسایر درگاه

از سه حالت صادرکننده، پذیرنده و یا داخلی در حال  یکیدرحداقل ست که ا هاتراکنشدرگاهی برای انجام سوییچ  سوییچ:

 است. دهییسسرو

 بررسی شبکه  خودپرداز کشور -3

 کنونی برای اضافه کردن هاییتظرفمختلف، وضعیت موجود و  یهاتراکنشمناسب بر روی  هاییلتحلبا ارایه  مقالهدر این 

به منظور بررسی ابعاد  ابتدادر این راستا است.  قرارگرفته یموردبررسبه شبکه خودپردازهای بانک نمونه  غیرنقد خودپرداز

مورد بررسی  ۶4در تابستان  خودپردازهای بانک نمونه یهاتراکنشهیستوگرام تعداد مساله و وضعیت خودپردازهای موجود، 

هستند و پتانسیل  پرکار بانک نمونه، خودپردازهای  هایدرصد از خودپرداز 45که شودنشان داده می هایلتحلدر گیرد. قرار می

این است که تا چه اندازه  غیرنقد خودپردازر کارایی نکته مهم د زیادی برای توسعه شبکه در کنار این خودپردازها وجود دارد.

مورد  ی چند خودپرداز پرکارهاتراکنشتوزیع باشد. برای بررسی این موضوع  پرکار  خودپردازجایگزین مناسبی برای  دتوانمی

 خودپردازرا با  پرکارهای خودپردازهای توان سهم مناسبی از تراکنشدهند که میها نشان میبررسی قرار گرفته است. بررسی

 انجام داد.  غیرنقد

ها در راستای تحلیل رفتار مشتری و نحوه ایجاد صف پشت خودپردازها مورد استفاده قرار از سوی دیگر بررسی زمانی تراکنش

 در و ایجاد صف پشت خودپردازها و تحلیل زمانی مراجعه به خودپرداز هاتراکنشتوزیع  5-5و  3-5در بخش گرفته است. 

و ارائه یک تخمین  غیرنقدبه تغییرات شرایط بعد از اضافه کردن خودپرداز  هایبررسدر ادامه ارایه شده است. بانک نمونه 

 پرداخته شده است. غیرنقدمد یک خودپرداز مناسب از درآ

 

 فراوانی تعداد خودپرداز برحسب تعداد تراکنش  3-1

 7دهد. میانه این توزیع بیش از نشان می ۶4تراکنش را در تابستان  برحسبفراوانی تعداد خودپردازهای بانک نمونه  1شکل

دهد. تراکنش در ماه انجام می 7545طور نوعی به هزار تراکنش است که این بدین معناست که هر خودپرداز بانک نمونه

دهد که با تراکنش انجام می 34/15روز حدود در هر ساعت از شبانه نمونهطور متوسط هر خودپرداز بانک به یگردعبارتبه

هر خودپرداز بار زیادی را  یجهدرنتتواند چند برابر باشد و بار شب این رقم در ساعات اوج ترافیک میتوجه به ساعات کم

نمودار که در  طورهمانچنین احتمال تشکیل صف مشتریان در ساعات اوج بار زیاد خواهد بود. متحمل شده و هم

 تراکنش اختالف دارد. ۶3/454( قرمزرنگخط ) با میانه آن (رنگیآبخط ) سط این نمودار، متواست شدهمشخ 
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 هاتراکنشتعداد  برحسبخودپردازهای بانک نمونه فراوانی تعداد  - 1شکل

 

دهند که با توجه به در نظر تراکنش در ساعت( انجام می 14تراکنش در ماه ) 7555خودپرداز بیش از  33۶، 1با توجه به شکل

و در ساعات اوج بار با  و روزهای تعطیل، در ساعات اوج بار این میزان تراکنش بسیار زیاد است شبیمهنبار گرفتن ساعات کم

 7555که بیش از دهد ی را نشان میفراوانی تراکنش به ازای خودپردازهای 5شکل. شوندترافیک و صف طوالنی همراه می

 باشند. غیرنقدخودپردازهای های مناسب برای نصب توانند نامزد مکانخودپرداز می 33۶مکان این  تراکنش در ماه دارند.

 
 تر از میانه پر تراکنشفراوانی تعداد خودپردازهای  -2شکل

 

 چند خودپرداز پر کارکرد یهاتراکنشتوزیع  3-2

در محاسبه این  .است شدهدادهنشان  3در شکل تر از میانه بانک نمونهپر تراکنشها روی خودپردازهای توزیع تراکنش

گرفته  در نظردهند ها را تشکیل میهای خاص که درصد بسیار کمی از تراکنشنوین و سرویسخدمات عمومی توزیع 
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 درصد 77/44است و  درصد 53/53ها، طور که مشخ  است سهم برداشت وجه از کل تراکنشهماناست.  نشده

 پوشش داد. غیرنقدخودپردازهای توان با ها را میتراکنش

 
 59روی خودپرداز نمونه در تابستان  هاتراکنشتوزیع  -3شکل

 

میانگین  طوربه، ۶4تابستان است که این خودپرداز در نمونه دهنده توزیع تراکنش روی یک خودپرداز بانک نشان 5شکل

 3دقیقه  5تراکنش )تقریبا هر  4۶/54طور متوسط در هر ساعت به یگردعبارتبه. بوده استمراجعه  3545۶دارای 

تراکنش در  7/53پرداز )های این خوداز تراکنش درصد ۶3/۶4شود طور که مشاهده می. همانداشته استتراکنش( 

تواند نشان دهنده ها میدر تراکنش یریمانده گوجود سهم عظیم  .انجام داد غیرنقدخودپردازهای توان با ساعت( را می

 بهتواند در کنار آن می غیرنقدمربوط به این خودپرداز باشد که قرار دادن یک خودپرداز  هاییمشترشرایط خاص بودن 

 د. روی این خودپرداز باشکاهش بار بر  ا وهمشتری این جوابگوی نیاز یخوب

 
 توزیع تراکنش بر روی خودپرداز بانک نمونه  -4شکل

، ۶4است که این خودپرداز در تابستان  شدهدادهنشان  نمونه بانک پرکار توزیع تراکنش روی دومین خودپرداز  4در شکل

 5تراکنش )تقریبا هر  4۶/33طور متوسط در هر ساعت این خودپرداز نیز به یگردعبارتبه. بوده استمراجعه  55144دارای 

توان با تراکنش در ساعت( را می 45/1۶های این خودپرداز ) از تراکنش درصد 13/44.داشته استتراکنش(  1دقیقه 

 انجام داد. غیرنقدخودپردازهای 
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 توزیع تراکنش بر روی خودپرداز بانک نمونه  -9شکل

 

 14515، دارای ۶4این خودپرداز در تابستان  است. آمده 4شکلبا در  نمونهبانک  پرکار  خودپردازتراکنش روی سومین توزیع 

از  درصد43. داشته استتراکنش  41/55طور متوسط در هر ساعت به این خودپرداز یگردعبارتبه. بوده استمراجعه 

 غیرنقدخودپردازهای  یلهوسبهتوان بدون دریافت وجه نقد و تراکنش در ساعت( را می ۶3/11های این خودپرداز ) تراکنش

 انجام داد.

 

 توزیع تراکنش بر روی خودپرداز بانک نمونه  -6شکل

 

 بر روی سه خودپرداز نمونه روزشبانهدر ساعات مختلف از  هاتراکنشتوزیع  3-3

 تراکنش در 7355۶میانگین  باروز برای سه خودپرداز نمونه در ساعات مختلف شبانه هامودار زیر توزیع تراکنشن

تراکنش انجام  ۶ثانیه  5روز به ازای هر طور که مشخ  است در ساعاتی از شبانهدهد. هماننشان می را۶4تابستان 

ال رفتن احتمال خرابی و چنین باهای طوالنی پشت خودپرداز و همصورت صفتواند بهمی مسالهشود که این می

 .بروز کندهزینه پشتیبانی 



  

۶ 
 

 

 59برای سه خودپرداز نمونه در تابستان  روزشبانهدر هر ساعت از  هاتراکنشفراوانی تعداد  -7شکل

 

 بر روی سه خودپرداز نمونه روزشبانهتخمین طول صف در ساعات مختلف از  3-4

روز خودپردازهای بانک نمونه را در ساعات مختلف شبانه ی ازیکطول صف تخمینی برای  بخش از این مقالهدر این 

 آید:می به دستدانیم طول صف از رابطه زیر در نظریه صف، می 5کنیم. بر مبنای قانون لیتلمحاسبه می

 (1) 𝑄𝑢𝑒𝑢𝑒 𝐿𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ = 𝐴𝑟𝑟𝑖𝑣𝑎𝑙 𝑅𝑎𝑡𝑒 ∗ 𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑠𝑒 𝑇𝑖𝑚𝑒 

است.  شدهخالصهدر جدول زیر  گیرییانگینمداده و  یآورجمعمیدانی با  صورتبهانجام تراکنش توسط مشتری  زمانمدت

 مان اجرایی مطابق جدول زیر دارند.ها زفرض کنیم هرکدام از تراکنش

 احتمال رخداد زمان انجام تراکنش توسط مشتری نوع تراکنش

 % 53/53 ثانیه 45 برداشت وجه

 % ۶4/17 ثانیه 45 یریگ مانده

 % 47/5۶ ثانیه 155 انتقال وجه

 % ۶1/7 ثانیه 145 پرداخت قبض

 % 55/1 ثانیه 45 تغییر رمز

 نوع تراکنش  برحسبزمان انجام هر تراکنش توسط مشتری  -1جدول

 

 ۶4بانک نمونه در تابستان  خودپرداز سه روز برایدر نمودار شکل زیر شاخ  متوسط طول صف در ساعات مختلف شبانه

رسد. این عدد نفر می 5روز طول صف متوسط باالی طور که در نمودار پیداست در ساعاتی از شبانه. همانشده استدادهنشان 

 برابر این مقدار نیز باشد. 3یا  5در لحظاتی از روز ممکن است طول صف تا  و طول صف است متوسط

                                                 
5 Little’s Law 
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 59در تابستان بانک نمونه  برای سه خودپرداز روزشبانهدر هر ساعت از  طول صف -5شکل

 

 رنقدیغبررسی اثر افزودن خودپردازهای -4

است. این دستگاه همان خودپرداز است که فقط  غیرنقدیک ابزار نوآورانه در صنعت فناوری اطالعات دستگاه خودپرداز 

های زیادی نسبت به یتمزدهد؛ اما با کم شدن این سرویس، دستگاه خودپرداز غیرنقد ینمسرویس پرداخت وجه نقد را ارایه 

ی خودپرداز معمول است. هادستگاهچهارمی آن نسبت به یداکرده است. اولین مزیت آن قیمت تقریبا یکپدستگاه خودپرداز 

ی خودپرداز فضا نیاز دارد. مزیت هاتگاهدسدهم مزیت دیگر آن حجم یا فضای مورد اشغال این دستگاه است که تقریبا یک

 هابانککاری دشوار و پی یده است که هزینه زیادی را به  تنهاه نسوم، عدم نیاز به پشتیبانی پول گذاری است که خودش 

های مختلف یسسرو هیاراتواند برای یمکند. مزیت چهارم، مجهز بودن این دستگاه به فناوری روز است که یمتحمیل 

 پرکار در کنار خودپرداز  هاآن. یکی از کاربردهای هوشمندانه خودپردازهای غیرنقد، استفاده از [8]قرار گیرد ستفادهموردا

ی خودپرداز را مدیریت کنند. در مواقعی که تقاضا برای هادستگاهی صف جلوی راحتبهتوانند یم هابانکاست. با این کار، 

رضایت مشتریان را  تنها نهبه استفاده از خودپردازهای غیرنقد هدایت کنند. با این کار دریافت وجه باالست، دیگر مشتریان را 

کنند و جلوی از دست رفتن کارمزدهای شتابی روی یممشتریان خود را حفظ  هابانکبه همراه خواهند داشت، بلکه 

 صف بهاگر طول صف از ابتدا زیاد باشد مشتری از ورود  صف بهگیرند. با توجه به الگوی رفتاری ورود یمخودپردازهای خود را 

کند اما اگر طول یمرا به بانک تحمیل  رفتهازدستاست که هزینه فرصت  رفتهازدستخودداری کرده که این خود یک فرصت 

ارزان بودن و  کوچکصف در ساعات اوج ترافیکی بار متعادل باشد؛ این امر جذب مشتری بیشتری را به همراه دارد. مزیت 

  ی کوچک نصب و مشتری بیشتری جذب کرد.هامجتمعرا در  هاآنشود که بتوان خودپردازهای غیرنقد باعث می

 به شبکه پرداخت الکترونیک بانک غیرنقدخودپردازهای تخمین تاثیر اضافه کردن  4-1

 35کنند )متوسط بار زیادی را تحمل می نمونه خودپردازهای بانک درصد 45 ازبیش گونه که در بخش قبل بیان شد، همان

اثرات جانبی نظیر ایجاد صف مشتریان، نارضایتی مشتریان، از دست بیانگر امکان  تراکنش در ساعت(. این تعداد زیاد تراکنش

 .استزمان وقوع خرابی های پذیرندگی، کاهش متوسط رفتن فرصت

 ها ازتواند در این محلهای پذیرندگی مضاعف، میچنین ایجاد فرصتمدر این شرایط بانک برای توزیع بار این خودپردازها و ه

. نمودار زیر دارد رادریافت وجه نقد  غیرازبههای یک خودپرداز ها تمام قابلیت. این دستگاهکند استفاده غیرنقدخودپردازهای 
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)این توزیع بدون در نظر گرفتن  دهدمی را نشاننمونه بانک  غیرنقدخودپردازهای  ها رویی تراکنشبرا انتظارمورد توزیع 

در نظر  پرکار  خودپردازهایروی  هاتراکنشاین توزیع متناسب با توزیع این  .(های خاص استنوین و سرویسخدمات عمومی 

 گرفته شده است.

 

 

 59نمونه در تابستان  بانک غیرنقدروی خودپردازهای  هاتراکنشتوزیع احتمالی  -11شکل

 

 هاتراکنشبا توجه به توزیع  غیرنقدتخمین درآمد پذیرندگی یک خودپرداز  4-2

های آن در مجاورت یک خودپرداز نمونه با توجه به توزیع تراکنش غیرنقد خودپرداز درآمد یک از تخمینیدر این بخش، 

دهد ها نشان میدهد. تحلیلتراکنش انجام می 5555۶ماهانه  به طور متوسطبانک  پرکار شود. یک خودپرداز محاسبه می

های داخلی هستند. تراکنش درصد53/53های پذیرندگی و ها روی خودپردازهای بانک نمونه تراکنشتراکنش درصد77/44

 1۶31 تراکنش انتقال وجه و 7553گیری،  تراکنش مانده 534۶خودپرداز بانک نمونه در ماه حدود صورت آماری یک به

ریال و هر تراکنش انتقال  455گیری  ریال، مانده 1455دهد. هر تراکنش پرداخت قبض، تراکنش پرداخت قبض انجام می

های یک از تراکنش درصد x فرض کنیم . لذا چنان ه[9]همراه دارد ریال درآمد پذیرندگی به 3555صورت آماریوجه به

 11نشان داده شده در شکل مطابق نمودار  xها برحسب ابد، درآمد این دستگاهمجاور انتقال ی غیرنقد خودپرداز خودپرداز به

ی باشد از به صورت نمای پرکار به جای استفاده از خودپرداز  غیرنقدانتظار داریم نرخ افزایش استفاده از خودپرداز  .خواهد بود

 در نظر گرفته شده است. xنمایی  ییراتتغ 11این رو در شکل 
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 بانک نمونه پرکار مجاورت خودپرداز در  غیرنقددرآمد پذیرندگی احتمالی برای یک خودپرداز  -11شکل

 خودپرداز غیرنقدنصب تخمین سود حاصل از  4-3

یک خودپرداز  غیر نقد تعدادی از تراکنش ها نصب توان گفت که با با فرض مستقل بودن نیاز مشتری به تعداد خودپردازها می

رنقد برابر با سود کسب شده است. چرا که یمد یک خود پرداز غآتوان بیان کرد که درشوند اما نمیاز آن انجام میبا استفاده 

دهند و انجام می همان بانک از مشتری ها در صورت نبود این خودپرداز غیر نقد همان عملیات را با خود پرداز پرکار برخی

خودپرداز جدید برابر است با نصب سود حاصل از  دهند.انک دیگری انجام مینیز این عملیات را توسط خود پرداز ب یتعداد

اما این  مجموع کارمزد تراکنش های انجام بر روی آن منهای مجموع کارمزد تراکنش هایی که از خودپرداز قبلی کم شده است

ز یک خود پرداز متفاوت استفاده کند شود که مشتری ادر واقع آن ه باعث می .گیری نیستندقابل اندازهنصب مقادیر قبل از 

اختالف طول صف پشت خود پرداز است. شرایطی را در نظر بگیرید که دو خودپرداز از دو بانک متفاوت با فاصله کمی از 

-یکدیگر قرار گرفته اند و یکی از آن دو یک صف مشتری دارد و دیگری صف کمتری دارد مشتری خودپردازی را انتخاب می

دهی چهار رفتار متری دارد. مطالعات نشان داده است که انسان در مواجهه با صف غیر از انتظار برای سرویسکند که صف ک

 [. این رفتار ها عبارتند از:15دهد]مختلف از خود نشان میغیر صبورانه 

به صف منصرف  یوستناز پ به علت شلوغی صف که از همان ابتدا یانی: مشتر3به صف یوستناز پ یدنرفتار امتناع ورز -

  شوند.یم

ترک  یسسرو یافتانتظار در صف، صف را قبل از در یکه پس از مدت زمان یانی: مشتر5رفتار ترک صف پس از انتظار -

  کنند.یم

انصراف از  یااز انتظار در صف  یخستگ یا یشلوغ یلکه صف را ترک کرده )به دل یانی: مشتر4مجدد یشرفتار آزما -

  .شوندیم  وارد صف یسسرو یافتدر یتدا( دوباره برابه صف از همان اب یوستنپ

 ین. اپیوندندیم یگرصف را ترک کرده و به صف د یک یان: مشتر4یگربه صف د یوستنصف و پ یکرفتار ترک  -

 شوند. دهییسزودتر سرودوم دارند که در صف  یدام یانمشتر

                                                 
3 Balking (Refuse to Join) 
5 Reneging (Depart without Being Serviced) 

4 Retrial 



  

13 

 

به  Aتواند رفتن او از بانک میدهی انتظار برای سرویسمشتری غیر از شود یک رفتار مشاهده می 13همانگونه که شکل 

تواند باشد یا درصورتی که سرویس مورد نظر مشتری غیر نقد باشد و خودپرداز غیر نقد نیز موجود باشد می Bسمت بانک 

 سرویس دهی انجام شود.  Aتوسط همان بانک 

 
 مشتری در مواجهه با صف های معمولرفتار  – 13شکل 

به عبارتی احتمال آنکه  .[01]شودیفرض میع ارالنگ توز یاو  یمنف یینما یعتوز تدر اکثر مقاالت به صور هارفتاراین نوع 

یک فرد در مواجهه با یک صف رفتاری غیر از انتظار برای سرویس دهی انجام دهد نسبت به طول صف متغیر است و دارای 

با احتمال مشخصی که نسبت به طول صف قابل بیان است؛ از پیوستن  توزیع ارالنگ است. به عنوان مثال یک فرد ممکن است

 شود. به صورت زیر بیان می و است مقیاسبه صف امتناع ورزد. این توزیع دارای دو پارامتر شمایل و 

(1) 𝑝(𝑞𝑙) =
𝑞𝑙𝑘−1𝑒

−
𝑞𝑙

𝜇

𝜇𝑘(𝑘 − 1)!
 

احتمال رخ دادن یک رفتار غیر صبورانه هنگام  𝑝(𝑞𝑙)پارامتر مقیاس و  𝜇پارامتر شمایل ،  𝑘طول صف،  𝑞𝑙 در این رابطه 

نشان داده شده  15توزیع ارالنگ در شکل  برابر با یک 𝜇و چهار  برابر با kبا فرض  است. 𝑞𝑙مواجهه با طول صفی به مقدار 

 است.

 

                                                                                                                                                        
4 Jockeying or Conditional Reneging 
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 برابر با یک 𝝁برابر با چهار و  kاحتمال رخ دادن یک رفتار غیر از انتظار برای سرویس دهی با فرض  -14شکل

را دهی از انتظار برای سرویسبرای طول صف مقدار بیشینه احتمال رخ دادن یک رفتار غیر  سهدر این نمودار به ازای مقدار  

-به دالیلی مانند کم بودن زمان انتظار این احتمال کمتر می Aکمتر از آن مانند نقطه  هایدر طول صف و کنیممشاهده می

افراد به دالیلی مانند اعتماد به افرادی که در صف  Bسه مانند طول صف برابر با چهار و نقطه بیشتر از  هایشود. در طول صف

کمتری از خود دهی، از انتظار برای سرویسهستند یا احتمال مواجهه با صف های مشابه در خودپردازهای دیگر رفتار غیر 

k)مقدار مد برابر با  برای توزیع ارالنگدهند. نشان می − 1)µ   است به عبارتی برای یک جامعه یکسان میتوان گفت در

k)صورتی مقدار طول صف برابر با  − 1)µ  کنیم و مقدار میانگین آن برابر صبورانه را مشاهده میباشد بیشترین رفتار غیر

رفتار غیر  kµتوان گفت که برای یک صف به طول می µو مقیاس  kبا شمایل  به عبارتی برای یک جامعه kµاست با 

 دهند.صبورانه از خود نشان می

توان با خود پرداز غیر نقد انجام داد بر این اساس انتظار داریم که در صورت ها را میاز تراکنش درصد57 به صورت آماری

صف برابر  57/5نصب یک خود پرداز غیر نقد در کنار خود پرداز نقد طول صف پشت خودپرداز غیر نقد نیز به صورت آماری 

گیریم. عالوه بر این پشت خود پرداز پرکار باشد. این طول صف را به عنوان طول صف پایه برای این خود پرداز در نظر می

برابر با  𝜇و  چهاربرابر با  kبا فرض که  نمودارهایی 14افرادی نیز به دلیل رفتار غیر صبورانه به صف اضافه شده اند.  در شکل 

و مقدار  با رنگ مشکیغیر نقدی  پشت خود پردازصف تغییرات  وبا رنگ آبی پایه ات طول صف تغییربدست آمده است؛  یک

همانگونه که  .شده استبرحسب صف پشت خود پرداز پرکار مشخ  با رنگ قرمز اثر پذیری آن از رفتار غیر صبورانه مشتریان 

شود طول صف خود پرداز غیر نقد به خصوص هنگامی که مقدار بزرگی داشته باشد بیشتر متاثر از طول صف پایه مشاهده می

آن است اما تاثیر رفتارهای مشتری به خصوص در اطراف مد مربوطه که برای پارامتر های در نظر گرفته شده برابر با مقدار سه 

 است؛ مقدار قابل توجهی است. 

 
 طول صف در خودپرداز غیر نقد برحسب خود پرداز نقدتغییرات  19شکل 

یک خود پرداز غیر نقد را تخمین زد. نصب توان سود آوری با بررسی رفتار غیر صبورانه برای صف پشت خود پرداز موجود می

 xبه مقدار  مقدار طول صف مجاور انتقال یابد، غیرنقد خودپرداز های یک خودپرداز بهاز تراکنش درصد x فرض کنیم چنان ه

 کاهش میابد بنابراین احتمال رخ دادن یک رفتار غیر صبورانه در این حالت مطابق با معادله زیر محاسبه خواهد شد. درصد
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(5) 

𝑝(𝑞�̂�) =
𝑞�̂�𝑘−1𝑒

−
𝑞�̂�

𝜇

𝜇𝑘(𝑘 − 1)!
=

((1 − 𝑥)𝑞𝑙)
𝑘−1

𝑒
−

((1−𝑥)𝑞𝑙)

𝜇

𝜇𝑘(𝑘 − 1)!
 

            =
(1 − 𝑥)𝑘−1𝑒

−
((1−𝑥)𝑞𝑙)

𝜇

𝑒
−

𝑞𝑙

𝜇

∗
𝑞𝑙𝑘−1𝑒

−
𝑞𝑙

𝜇

𝜇𝑘(𝑘 − 1)!
=  (1 − 𝑥)𝑘−1𝑒

−
((2−𝑥)𝑞𝑙)

𝜇 𝑝(𝑞𝑙) 

 

ها به خودپرداز غیرنقد احتمال رخ دادن رفتار غیر صبورانه به مقدار از تراکنش درصد xبا توجه به این رابطه با فرض انتقال 

1 نسبتمد به آای کاهش میابد این کاهش باعث افزایش درقابل محاسبه − (𝑝(𝑞�̂�)/𝑝(𝑞𝑙)) همانگونه که شود. می

یعنی خودپرداز غیرنقد و هم نین رفتار انسانی جامعه  استفاده ازشود این مقدار به طول صف موجود، درصد مشاهده می

 .وابسته است µو  kپارامترهای 

شود؛ از دست دادن یک با فرض آنکه مشتری در صورت رفتار غیر صبورانه از سرویس درخواستی به صورت کامل منصرف نمی

شود که کارمزد مربوط به تراکنش به بانک رقیب پرداخت شود و از سوی دیگر تراکنش داخلی باعث می مشتری با درخواست

شود. بنابراین ارزش هر تراکنش فارغ از اگر تراکنش پذیرندگی از دست برود کارمزد دریافتی از بانک رقیب حذف می

عدم  گرفتن رقابت از دست دادن یک تراکنش عالوه برکه با در نظر  پذیرندگی یا داخلی بودن آن برابر با کارمزد آن است

 ریال دارد 1۶77شود. به صورت آماری یک تراکنش غیر نقد ارزشی معادل با  مد باعث افزایش درامد رقیب نیز میاافزایش در

بنابراین سود  دهد.انجام می غیر نقد تراکنش 13445ماهانه  به طور متوسطنمونه بانک  در پرکار یک خودپرداز  از طرفی و

 در کنار خودپرداز نمونه با رابطه زیر قابل محاسبه است. یک خود پرداز غیر نقدنصب  ماهانه حاصل از 

(3) 𝐼𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒 = (1 −
𝑝(𝑞�̂�)

𝑝(𝑞𝑙)
) × 𝑥 × 13562 × 1977 

 ارایه خدمات نوین بانکی و خدمات خاص 4-4

تواند ها، می ATM Controllerعالوه بر توزیع بار شبکه و آزادسازی ظرفیت خودپردازها و  غیرنقداستفاده از خودپردازهای 

ها، های جدیدی از مشتریان بانک را برطرف کند. مشتریان خاصی مانند دانشجویان دانشگاه، کارمندان سازماننیازمندی

توان یک خودپرداز اشند. لذا در این موارد میهای مالی خاصی داشته بو غیره ممکن است سرویس آهنراهمسافران مترو و 

این  ازجمله[. 11]آورد به دستنصب کرد که با ارایه خدمات خاص بتواند وفاداری مشتریان جدید را  به این منظور غیرنقد

پرداخت شهریه دانشگاه، خرید اعتبار تغذیه، خریدهای آنالین، اعالم وضعیت موجودی حساب کاربری، خرید بلیت،  خدمات

 اشاره کرد. توانیمشارژکارت مترو 

ها شود برای مشتریان خدماتی آشنا و پرکاربرد است. لذا بانکخدماتی که در حال حاضر از طریق خودپردازها ارایه می

های جدید آوردن مشتریان و فرصت به دستروند تا عالوه بر به سمت ارایه خدمات نوین بانکی میهوشمند  صورتبه

ی غیرنقد خودپردازهاهایی که سرویس ازجمله. [11]تثبیت کنندرقابتی نیز جایگاه خود را در این بازار جدید  ازنظرپذیرندگی، 

نیکی نظیر انتقال وجه، پرداخت قبض از طریق بارکد، گزارش توان به خدمات کیف پول الکتروکنند میاز آن پشتیبانی می

 انتقال وجه و خرید شارژ در قالب پست الکترونیکی، خرید شارژ، صدور کارت هدیه آنالین اشاره کرد.
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 معماری پیشنهادی 4-9

شود و انجام می پرکار ها در خودپردازهای تراکنش درصد45از  که بیشاشاره شد، با توجه به آن 4-5گونه که در بخش همان

انتقال یابد، در صورت اضافه شدن این نوع از  غیرنقدتواند به خودپردازهای می هاتراکنش درصد45روی هر خودپرداز تا 

صورت  غیرنقد کانال خودپردازها از تراکنش درصد54توان انتظار داشت تا حداکثر خودپردازها به شبکه پرداخت الکترونیک می

های یجه با توجه به ایجاد سرویسدرنتاین آمار باید تراکنش خدمات نوین و مشتریان خاص بانک نیز افزوده شود. پذیرد که به 

ها از خودپردازها جدا بوده و شود کانال انجام این تراکنشپیشنهاد می شدهافزودهچنین حجم بار تر و همجدیدتر و پی یده

صورت یک سوییچ واسط در نظر گرفته شود ته شود و یک سوییچ جدید بهها برداش ATM Controllerسربار ترافیکی از 

در  نمونهو از سوی دیگر با سوییچ اصلی بانک در ارتباط باشد. معماری شبکه بانک  غیرنقدسو با خودپردازهای از یککه 

نشان  14در شکلهای خاص های مدرن و سرویسصورت افزودن این سوییچ و جایگاه آن بدون در نظر گرفتن زیرساخت

 .شده استداده

 
گرفتن  در نظرهای پرداخت الکترونیک بدون به کانال غیرنقدخودپردازهای  شدهاضافهدر صورت  نمونهمعماری پیشنهادی شبکه بانک  -16شکل 

 زیرساخت مدرن و خاص

 

 یریگجهینت-9

یرساختی جهت ارایه ز عنوانبهتوان گفت شبکه خودپرداز بانکی یم آمدهدستبهبا توجه به بررسی صورت گرفته و نتایج 

ی است. توجهقابلکمی از رشد خوبی برخوردار است اما توجه به کیفیت در کنار کمیت موضوع مهم و  لحاب ازخدمات 

بود یابد. در این ی بهامالحظهقابل طوربهی کرد که رشد کیفی دهجهتی اگونهبهتوان با راهکاری مناسب رشد کمی را یم

به  پرکار  یخودپردازهادر کنار  غیرنقدمقاله پیشنهادی هوشمندانه در راستای رشد کمی که اضافه نمودن خودپردازهای 

تواند رشد کیفی مناسبی را نتیجه دهد که این امر مینشان می هایبررسشبکه موجود است مورد بررسی قرار گرفته است. 

  دهد.

در بانک  مثال عنوان بهکه  پرکار در کنار خودپرداز  غیرنقدنشان داد که با اضافه کردن خودپردازهای  هشدانجام هاییبررس
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تقسیم  پرکار و خودپرداز  غیرنقدتواند بار تراکنشی را به نسبت تقریبا یکسان روی خودپرداز مورد است می 33۶نمونه شامل 

این امر به دلیل کاهش  یتدرنهاتواند باعث کاهش میانگین طول صف تا نصف مقدار موجود شود. کند؛ عالوه بر این می

ها است. از شود مشتری بیشتری جذب شود که نتیجه آن سود بیشتر برای بانکمیانگین طول صف پشت خودپردازها باعث می

خودپردازهای ، روی آورد تبه دسریان جدید را بتواند وفاداری مشت یا جدید که ارایه خدمات خاصسوی دیگر امکان ایجاد 

ها را از نظر اقتصادی کامال توجیه آن نصبریال تخمین زده شده است،  54،555،555حدود و هم نین درآمد ماهانه  غیرنقد

بسیار یری این نوع از خودپردازها در شبکه بانکی کشور قرارگسازی و یادهپکند و با توجه به معماری پیشنهادی هزینه می

 است. توجهقابلپایین بوده که این میزان درآمد بسیار 
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