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 چکیده 

حوزه ضربات  نیو هرگونه اختالل در ا شوندیمحسوب مکشور  یو مال یارکان در نظام پول نیاز مهمتر یکیامروزه بانک ها 
یخودپرداز م هايدستگاه کندیم فایرا ا یامر نقش مهم نیکه در ا ییاز ابزارها یکیخواهد داشت. پذیري به همراه  جبران نا

 و هابانک نیب نیگزیجا رقابلیغ یارتباط  هايسسروی و هااز کانال یکی نوانخود پرداز به ع ي. امروزه دستگاه هاباشد
روز به  یابزار بانک نیو در دسترس بودن موجب شده که ا شده است. سهولت در استفاده، سرعت لیکارت تبد يدارا انمشتری

بینی وجه براساس تقاضا در دستگاه هاي خودپرداز یکی از خصوصیات صحت در پیش واقع شود. يشتریروز مورد استقبال ب
-. در سالهاي تجاري روزانه مردم احتیاج به وابستگی هاي بیشتري خواهند داشتباشد زیرا در بخشبینی میمهم جهت پیش

بینی و دسته بندي بسیار رشد یافته است. بسیاري از هاي هوشمند در مسائل مالی جهت پیشهاي اخیر استفاده از مدل
داري وجه تا زمانی که براساس تقاضاي باشند. توجه به این موضوع که نگهموسسات مالی روزانه با این چالش روبه رو می

باشد. در این بینی سیستم براساس تقاضا امر بسیار مهمی میدر این حالت پیشمشتري باشد موضوع بسیار مهمی است؛ 
بینی در دستگاه هاي خودپرداز پرداخته تحقیق براساس مدل تلفیقی ماشین بردار پشتیبان و الگوریتم ژنتیک به  صحت پیش

 دهد.هاي قبل نشان مینسبت به مدل گیرد. نتیجه مقایسه برتري این مدل راشده و با روش هاي قبل مورد مقایسه قرار می
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Abstract 

Today, banks are considered as one of the most important organs in the country's monetary 
and financial systems. Therefore, any disturbances in this area will lead to irreparable blows. 
One of the important tools that plays an important role in this area are ATMs. Nowadays 
ATMs have become one of the most invaluable communication channels; these channels 
connect between banks and customers with cards. This banking tools make more receptive 
ease of use, speed and availability. The accuracy of forecasting on demand in ATMs is one of 
the important characteristics for predicting because more people will need more affiliation in 
daily business segments. In recent years, the use of smart models in financial matters has 
grown considerably to predict and categorize. Many financial institutions are faced with this 
challenge daily. Considering that keeping money up to the point of view based on customer 
demand is very important; in this case, system prediction is very important on demand. In this 
research, based on the hybrid model of support vector machine and genetic algorithm, 
prediction accuracy in ATMs computed and compared with the previous methods. The result 
shows the superiority of this model compared with the previous models. 

 مقدمه

باشند. بدین ترتیب هاي خودپرداز بانکی یک وسیله ارتباطی جهت برقراري ارتباط بین موسسات مالی و مشتریان میدستگاه
هاي خودپرداز پذیرد. در کشورمان دستگاههاي مالی در یک فضاي عمومی و بدون نیاز به منابع انسانی صورت میتراکنش

شود که مردم بتوانند از طریق دستگاهاي که با یکدیگر ارتباط دارند؛ همین موضوع موجب میبانکی تحت یک بستر شب
هایی مانند سپرده گذاري و دریافت وجه و انتقال وجه  در هر نقطه از کشور و در هر جهت  تراکنش  1خودپرداز/خود دریافت

باشند.یکی از ها میهاي ارتباطی میان بانکترین کانالمهمها یکی از ساعتی از شبانه روز اقدام کنند. از این رو این دستگاه
توان به دست آورد تعیین میزان پول در هر دستگاه هاي خود پرداز  بانکی میمفاهیم اولیه اي که جهت  مدیریت  دستگاه

 هاي مختلفی این موضوع را مدیریت کرد. توان با روشباشد، که میمی
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 بینی درصحت پیش گردد.خودپرداز ها موجب افزایش انگیزه می وجه موجود دربینی براي برداشت از اهمیت صحت در پیش
هاي زمانی مشخصی دارد. اگر پیش بینی در ها در دورهبراساس اولویت سازي سازي و ذخیرهتقاضاي وجه نقد احتیاج به مرتب

) نمونه اي از 1تصویر شماره ( ماند. طوالنی بدون استفاده باشد وجه نقد موجود در دستگاه بدون استفاده باقی میاي دوره
، خودپرداز هاي موجودالوه بر داشتن تمام توانمنديدهد.  این دستگاه عرا نشان می GRGمدل  دستگاه خودپرداز/خوددریافت

تشخیص داده و  دریافت را غیرجعلی و سالم هاياز کنترل و شناسایی اسکناس قابلیت دریافت اسکناس مشتري را دارد تا پس
 واریز نماید. مشتري کارت حساب به مبلغ مورد نظر را 

هاي مهم براي گیرند. پارامترتر منابع مالی به کار میتر و موثرامروزه بانک ها بیشتر توجه خود را در جهت مدیریت آسان
هاي مرتبط در آینده ها بوده که همین موضوع از  دادههاي خودپرداز مرتبط با تاریخچه تقاضاهبینی تقاضا در دستگاپیش

هاي تواند موجب قابلیت اطمینان  بیشتر در روشکند. بدین ترتیب واریانس باال در فرایند تقاضاهاي پول نقد میاستفاده می
هاي پذیرد اما پارامترهاي مختلف موجب ایجاد مدلتر زمان تاثیر نمیارائه شده گردد.  عالوه بر این، تقاضاي پول فقط از پارام

در سه   تجارت بانکهاي خودپرداز آوري شده  مربوط به دستگاهتر و البته دقیق تر شود. در این تحقیق داده هاي جمعپیچیده
ه و براساس الگوریتمی که ذکر شده به هاي اولیباشد. داده ها پس از بررسیمی شش ماههنقطه از کشور و در  یک بازه زمانی 

گردد. در این هاي بهینه مرتبط با مدل ماشین بردار پشتیبان حاصل میمدل وارد شده و به وسیله الگوریتم ژنتیک پارامتر
گیرد. درصد جهت تست و صحت سنجی مدل مورد استفاده قرار می 20درصد داده ها جهت آموزش  و  80تحقیق حدود 
 باشد.بینی هاي مربوطه میز خروجی نشان دهنده قابلیت اطمینان و دقت مدل جهت انجام پیشنتایج حاصل ا

 

 ادبیات موضوع

اسـت. مـدیریت دارایـی و     هاي اخیر مورد توجه پژوهشگران بـوده سالخودپرداز، در  هايدستگاه در هامدیریت دارایی و بدهی
هـاي  هـا روش پـرداز . به منظور مـدیریت وجـه نقـد در خـود    باشدمیها همه دارایی  بانک به عنوان برنامه ریزي همزمانبدهی 

ها پرداخته شده اسـت. در تحقیقـی بـه    مختلفی ارائه شده و تحقیقات متعددي صورت گرفته که در این تحقیق به برخی از آن
ه خـودپرداز پرداختـه شـد.     بینی تقاضاي وجه نقد روزانه به بهینه سازي میزان تخمین بار نقدي به ازاي هر دستگامنظور پیش

بینـی مـورد   مبناي این پیش بینی شبکه عصبی مصنوعی بود که زمان به عنوان پامتر ورودي به مدل وارد گردید و جهت پیش
 .]1[یابدداري کاهش میدرصد هزینه هاي نگه 15استفاده قرار گرفت.  نتایج این تحقیق نشان داد که در حدود 

پرداز مربوط به بانک صادرات انجام شد. هاي خودکارلو در مطالعه موردي دستگاهري از روش مونتگیدر تحقیقی دیگر با بهره
شود. ها با هم مقایسه شده و بهترین سناریو انتخاب میهاي مختلف میزان کمبود و مازاد وجه نقد در دستگاهبراساس سناریو

 .]2[باشدهاي محدود میوکه یکی از محدودیت ها و نقاط ضعف در این روش تعداد سناری

ها اهمیت کمتري براي خواهند داشت. در سیاست اول بانک مختلفیهاي سیاست دارندهاي مختلفی که ها براساس هزینهبانک
-ها از اهمیت بیشتري برخوردار میمقدار وجه نقد به صورت ثابت براي هزینه ،هاهاي بعدي بانک. در سیاستدارند پرداخت

هاي مربوطه را هاي جاري دستگاهدرصد از تمام هزینه 60تا  35حدود انجام شد در  2007در سال  تحقیقی که باشد. براساس 
هاي و گذاري و سیاستها جهت بهبود در سپرده% از هزینه28حدود  2007در سال . در تحقیقی دیگر ]3[دهدنشان می

پرداز تمام خود گیرد. از طرف دیگر، اگر وجه دستگاهقرار میرسی مورد بربانک بزرگ  700هاي مرتبط با انتقال در میان هزینه
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هاي مدیریت هزینه را براي هاي مرتبط با سیستمهزینهدر نتیجه  گردند.شود و مشتریان ناراضی میشود سود مرتبط کم می
 .]4[ندهاي مالی به حداقل رساندسرویس

هاي مشتري یک چالش دائمی و ی مناسب  جهت پاسخگویی به نیازها تهیه و تخصیص منبع مالبراي موسسات مالی و بانک
ها موجب عدم پاسخ گویی به مشتریان شده و درنهایت موجب کاهش درآمد و پیوسته است. تمام شدن وجه نقد در دستگاه

به نیروي  ضرر است؛ در برخی از موارد نیز موجب رساندن پول به صورت اورژانسی بوده که سبب وارد نمودن استرس زیاد
هاي هاي مربوط به دستگاهبینیتواند موجب تخمین در پیشبینی براساس تقاضا در آینده میشود.توانایی پیشانسانی می

ها جهت اطمینان در استفاده موثر از پهناي باند در تمام شعب هاي دستگاهبینیهاي اولیه جهت پیششود. پارامترخودپرداز می
هاي مرتبط با هاي مربوطه یکی از مهمترین پارامتربینی در خودپردازها و سرویستوانایی پیش شود.مربوط به شبکه می

تواند مانع مسدود شدن ها میسازي در مدیریت منابع مالی خودپردازباشد.  بهینهها جهت کسب  درآمد بیشتر میسرویس
به وسیله  نیازهاي متفاوت  پویاصورت متفاوت در به صورت ها به هاي نقد و  تغییرات مدیریت سیستمها به وسیله پولدستگاه

 شود.می خودپردازهاي در شبکه

هاي خودپرداز به منظور برقراي تعادل میان عرضه و تقاضا براساس در پژوهشی دیگر موجودي نقدي را در تعدادي از دستگاه
هدف از این پژوهش تعیین میزان وجه نقد به منظور هاي متعدد بررسی کردند. هاي مشتریان، موجودي نقدي را در دورهنیاز

هاي خود پرداز براي یک دوره زمانی مشخص بوده است. در این تحقیق مسئله را به عنوان یک عدد قرار دادن در دستگاه
افتن ترین مسیر براي یصحیح مختلف فرموله کردند و یک رویکرد را براساس فرموله سازي مجدد مدل به عنوان فرمول کوتاه

جواب نزدیک به جواب بهینه ارائه دادند. مهمترین ضعف در این تحقیق در نظر گرفتن تقاضا به صورت قطعی در مسئله اي با 
ها اوري و پردازش تاریخچه دادههاي خودپرداز جمعبینی دستگاههاي پیشاز خصوصیات کلیدي در الگوریتم اندازه بزرگ است.

آید. در هر صورت واریانس باال و غیر بینی براساس تقاضا بدست میسازي و پیشوسیله مدل باشد. در برخی از موارد بهمی
تحقیقات صورت درمجموع، نگاهی به  .]5[افزایدثابت بر تاثیر بیشتر و قابلیت اطمینان  باالتر در فرایند مرتبط با تقاضا می

تري ها و مواردي که لحاظ شده از دقت پایینی روشاز دیدگاه هوش مصنوعها، نشان میدهد که در بیشتر پژوهشگرفته 
 .جانبه نیستشده همههاي درنظر گرفته، هزینههابرخوردار بوده و در بعضی  برخی از پژوهش

 

 روش تحقیق

هاي متفاوت در مورد تعداد و زمان مراجعه مشتریان و همچنین میزان مصرف پول هر کدام از ها و توزیعبا توجه به رفتار
هاي ورودي مربوط در این تحقیق دادهها یک مدل کنترل موجودي خاص متصور شد.  توان براي هر یک از آنها میپردازخود

هاي آوري شده است. دادهدر سه نقطه شهر تهران جمع هاي خودپرداز مربوط به بانک تجارتهاي یکسال از دستگاهبه تراکنش
براي تابع کرنل و پارامتر  σو Cت تدوین و اجراي مدل نیاز به تنظیم پارامترهاي شوند،  جهوري شده  به مدل وارد میآجمع
ε  باشد. جهت یافتن بهینه ترین ترکیب از الگوریتم ژنتیک استفاده شده است. بدین ترتیب  مربوط به تابع زیان اپسیلون می

-تحقیق از الگوریتمشود.  در این ده انتخاب میترکیبی که کمترین مقدار خطا و باالترین مقدار ضریب همبستگی را ایجاد کر
شود استفاده شده است. بدین ترتیب با هاي ماشین بردار پشتیبان و الگوریتم ژنتیک که در ادامه به تفکیک شرح داده می

هاي پارامتر گیري از الگوریتم ژنتیک به بهینه سازيترکیب این دو الگوریتم از قدرت یادگیري هوشمند استفاده شده و با بهره
هاي انجام شده در یک بازه شش هاي جمع آوري شده براساس تاریخ و مبالغ تراکنششود. دادهمرتبط با یادگیري پرداخته می

 ماهه و مرتبط با هر خودپرداز در سه منطقه مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته است.
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 ماشین بردار پشتیبان

روشی براي تخمین تابع به وسیله نگاشت از فضاي ورودي به فضایی با مقادیر حقیقی مبتنی بر  2ماشین بردار پشتیبان
باشد. ماشین بردار رگرسیونی همان خصوصیات حداکثر سازي حاشیه را دارا بوده و از توابع کرنل براي  هاي آموزشی می داده

 .]6[نگاشت هاي غیرخطی استفاده می گردد 

 وزشی ما براي رگرسیون شامل مجموعه اي به صورت زیر باشدبراي مثال اگر مجموعه آم

D={(x1,y1),(x2,y2)… (xn,yn)}                                        )1(  

به فضاي هدف  xiتابعی که براي محاسبه ماشین بردار پشتیبان رگرسیونی بکار رفته است به صورت نگاشتی از فضاي ورودي 
yi خواهد بود.2رم (بوده که این تابع به ف ( 

F(x)=w x-b                                                                   )2(  

 معرف بایاس است. bمعرف بردار وزن و  wکه 

براي به دست آوردن بهترین نتیجه است. در ماشین  bو  wدر ماشین بردار پشتیبان رگرسیونی هدف تخمین پارامتر هاي 
نیز براي اجازه   3نمایش یافته و از متغییر هاي هاي نتایج با  هاي واقعی و داده ن رگرسیونی اختالف میان دادهبردار پشتیبا

دادن مقداري خطا بر که اثر عواملی مانند نویز  به وجود می آید در نظر گرفته شده است، اگر متغییر هاي اسلک به کار برده 
) آورده شده که اساس و پایه 4) و (3وجود نویز الگوریتم از تخمین باز می ماند. این عملیات در معادله ( نشود در صورت

 .]7[عملیات براي ماشین بردار رگرسیونی است 

 

                                                 )3(  

                          )4(  

 

گر نقاط ا تعریف گردیده است. کی بر ضرب داخلی بردارهاست که به صوت تابع کرنل، یک جداکننده خطی مت
 به فضاي ویژگی یعنی فضایی با ابعاد باالتر انتقال خواهد یافت.  با استفاده از انتقال 

 

 

                                                 



                                                                                                        

6 
 

 الگوریتم ژنتیک

که امروزه در بسیاري از علوم براي پیدا  ه شده استیکی از الگوریتم هاي بهینه سازي عددي می باشد که از طبیعت الهام گرفت
سه عملیات اصلی براي الگوریتم ژنتیک می باشد. به  6و  ترکیب 5،  جهش 4کردن جواب هاي بهینه کاربرد دارد. انتخاب

داد وسیله عملگر انتخاب بهترین مجموعه از جمعیت هاي موجود انتخاب می شود و با توجه به مقدار این عملگرد این تع
متفاوت می باشد. عملگر ترکیب براي مبادله اطالعات میان دو کروموزوم استفاده می شود، که با توجه به نوع ترکیب این 
مبادله متفاوت می باشد.  جهش براي تغییرات تصادفی در مقادیر بیت ها به خصوص در مواقعی که جواب در مینیمم محلی 

 .]8[مم محلی استفاده شودقرار گرفته می تواند براي فرار از مینی

 آمده دست به ارزش جواب هاي واقع در است. مرحله هر در آمده دست به هاي جواب ارزیابی ژنتیک الگوریتم مراحل از یکی
 می شود. سنجیده می آید، دست به هدف از تابع که معیاري با جواب نبودن یا بودن می شود. مناسب تعیین مرحله هر در

 شود. می برده کار به مساله دانش محدوده از استفاده با که دارد برازندگی بیشتري مقدار باشد اسب ترمن جواب یک که هرچه
می شود.  گرفته نظر در آن برازندگی مقدار با متناسب آن بقاي احتمال شود بیشتر چنین جوابی بقاي شانس که آن براي

 وجود را به بیشتري دنباله هاي و می کند شرکت فرزندان تولید در بیشتري احتمال با است برازنده تر که بنابراین رشته ایی
 با رشته هایی تکثیر، جمعیت می باشند. در یک در موجودات قوي ترین مانند مرحله هر در جواب ها ارزشترین با می آورد. 

 خواهند بعدي جمعیت دتولی در بیشتري تاثیر زیاد، میزان تطبیق با رشته هاي و می شوند حذف جمعیت از کم، تطبیق میزان
 .]8[داشت

 

 ها و نتایج یافته

ترین مقادیر انتخاب شده است. بوده و تابع زیان اپسیلون  جهت بدست آوردن  بهینه RBF7تابع کرنل استفاده شده از نوع 
 ) به ترتیب این روابط را نشان می دهد.6) و (5( معادالت

)5                                           (               

 )6                                                          ( 

 

باشد. در تدوین ها میتعداد نمونه nمقدار مشاهده شده و  Qiمقدار برآورد شده یا شبیه سازي شده،  Piکه در این معادالت   
و تعداد تکرار  25/0، نرخ جهش  5/0، نوع ترکیب تک نقطه اي، نرخ انتخاب 20خابی تعداد جمعیت اولیه انت الگوریتم ژنتیک

 مورد استفاده در الگوریتم ژنتیک را ارائه می دهد. 8) تابع هدف7لحاظ گردید. تابع ( 300

4-selection 
5-mutation 
6-crossover 
7  Radial Basis Function 
8  Fitness function 
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                                                     )7(    

مقادیر پیش بینی شده توسط مدل    مقادیر آزمایشی و  تعداد داده هاي تست،  nطا، میانگین خ fدر این معادله 
می باشد. الگوریتم ژنتیک با استفاده از ترکیبات مختلف پارامترها در تکرارهاي مورد نظر به مقدار خطاي مشخصی همگرا می 

این تحقیق با استفاده از ل داده ها پس از نرمال سازي مورد استفاده قرار گرفتند. شود. در این مطالعه جهت استفاده از تابع کرن
توسعه داده شده صورت پذیرفته و پارامتر هاي  Toolbox SVMو    MATLAB(version 7.12(R 2013a))نرم افزار 

ماشین بردار پارامتر هاي توسط الگوریتم ژنتیک پیوسته و مناسب سازي آن براي حل  ماشین بردار پشتیبانمتناسب با 
 مورد استفاده قرار گرفت.   پشتیبان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 
 هاي مدلنحوه ورود و ارزیابی داده -2تصویر

 

دین ترتیب ابتدا ) مراحل و نحوه ورد داده ها و همچنین چگونگی استخراج نتایج نشان داده شده است. ب2در تصویر شماره (
ها پرداخته سازي دادهآوري شده و بعد از آن به پردازش و آمادهها جمعهاي مربوط به تراکنشداده هاي مربوط به خودپرداز

هاي مورد نیاز شود؛ براساس الگوریتم ژنتیک پارامترها به مدل مراحل آموزش شروع میشود. بدین ترتیب با ورود دادهمی

 استخراج نتایج

 جمع آوري داده ها

 GA-SVMورود داده ها به مدل تلفیقی 

تعیین پارامترهاي بهینه و ورود آنها به مدل 
SVM 

ابع کرنل با تابع زیان و ت SVMاجراي مدل 
 انتخابی

 ارزیابی مدل با توجه به مقدار خطا

 پردازش و آماده سازي داده ها
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س الگوریتم ژنتیک و تابع هدف انجام شده تا زمانی که به همگرایی مورد نظر دست یابد. سپس مدل جهت آموزش براسا
هاي خطا خروجی هاي آموزشی و همچنین پارامترهاي حاصل از الگوریتم ژنتیک و دادهماشین بردار پشتیبان براساس پارامتر

 دهد.     بینی کرده و نشان میرا پیش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ATM1نتایج مربوط به  -3 تصویر

 

هاي استخراج شده که در الگوریتم ژنتیک بدست آمـده و بـه ماشـین    نتایج استخراج شده را براساس پارامتر )5) تا (3تصاویر (
دهد. با توجه پرداز را به تفکیک نشان میدهد. نتایج حاصل شده مربوط به هر دستگاه خودبردار پشتیبان وارد شده را نشان می

ها یکسـان  هاي حاصل شده در الگوریتم ژنتیک براي تمامی خودپردازها یکسان بوده از این رو پارامتراینکه جنس و نوع دادهبه 
باشد. جهت جلوگیري از تقلید در یـادگیري داده هـا بـه صـورت تصـادفی وارد      ها نتایج متفاوت میبوده و فقط براساس ورودي

 شوند.مدل می
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 ATM2نتایج مربوط به  -4ویرتص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ATM3نتایج مربوط به  -5تصویر
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 هاي مدل مربوطهنتایج حاصل از خروجی -1جدول 

 P1 C RMSE  نوع دستگاه تعداد نسل ها 

0.01145 0.2984 14.096 0.004125 0.998136 100 ATM1 
0.01145 0.2984 14.096 0.004257 0.992359 100 ATM2 
0.01145 0.2984 14.096 0.003791 0.994310 100 ATM3 

 

هاي اجرا شده مربوط به الگـوریتم ژنتیـک جهـت افـزایش     دهد تعداد نسلنتایج حاصل شده از خروجی را نشان می )1جدول (
ت آموزش هاي مرتبط با مدل ماشین بردار پشتیبان که جهدر نظر گرفته شده و بقیه پارامتر 100سازي متعادل سرعت و بهینه

 و تست مورد بررسی قرار گرفته را درج گردیده است.

 جمع بندي

هاي مختلف با توجه بـه مقـادیر محاسـبه شـده     سازي با پارامترهاي خودپرداز براساس پیادهبینی مقادیر مربوط به دستگاهپیش
و  R2بسیار به هم نزدیـک اسـت مقـادیر    بینی شده با مقادیر واقعی شود. با توجه به نتایج بدست آمده  مقدار پیشاستخراج می

RMSE   بـا   بـردار پشـتیبان  ماشـین همچنـین بـا تلفیـق مـدل     باشـند.  براساس نتایج حاصل شده از دقت باالیی برخوردار می
الگوریتم ژنتیک پارامتر هاي مناسب تري متناسب با داده هاي مسئله حاصل گردید و در نتیجـه بـه  کـارایی بهینـه تـر مـدل       

دهد که ترکیب مدل ماشین بـردار پشـتیبان بـا الگـوریتم ژنتیـک موجـب       هاي بدست آمده از مدل نشان میخروجیانجامید. 
تسریع در پیدا نمودن پارامترهاي مرتبط شده و در نتیجه موجب همگرایی بیشتر خواهد شد. در نهایت نرخ خطا کاهش یافتـه  

طه و پارامترهایی که جهت آموزش به مدل داده شـده اسـت میـزان    یابد. براساس داده هاي مربوو میزان همبستگی افزایش می
 شود. پرداز مرتبط به صورت بهینه در روزهاي مرتبط مشخص میهاي خودقرار گیري وجوه نقدي در دستگاه
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