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این هزینه،  یکی از چالش های ارائه خدمت به مشتریان در صنعت بانکداری هزینه های شعب است. در راستای کاهش

واند در هر زمان بصورت خودکار از حساب خود نزد یک بانک، وجه نقد برداشت کند. با این خودپردازها ارائه شدند تا مشتری بت

ت، نگهداری و ... است که گاهی استفاده از نیهای جانبی مختلفی مانند پول گذاری، حفظ اموجود خودپرداز نیز دارای هزینه

لی استفاده از خودپرداز در بانک ها هزینه پول گذاری است. باشد. یکی از هزینه های اصآنها کامال به ضرر بانک ارائه دهنده می

خودپرداز از دید بانک ارائه دهنده آن، افزایش رضایت مشتری و سودآوری را دنبال می کند. رضایت مشتری به تعبیری ساده 

ل متضاد: بیشینه قابلیت برداشت وجه و عدم غیر سرویس دهی خودپرداز در نظر گرفته می شود و سودآوری بانک به سه عام

ریزی گذاری بستگی دارد. استراتژی پول گذاری در خودپرداز به برنامهپول تراکنش و کارمزد، کمینه خواب پول و کمینه هزینه

زمانی جهت پول گذاری و میزان پولی که می بایست در خودپرداز قرار گیرد، اطالق می گردد. بهینه سازی این استراتژی 

   بانک و رضایت مشتری می گردد. در این تحقیق، روشی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک چند هدفی سبب افزایش سودآوری 

به منظور بهینه سازی استراتژی پول گذاری در خودپردازها  (Non-dominated Sorting GA-IIسازی غیرچیرگی )مرتب

این مساله مصالحه انجام می گیرد. در روش  ارائه شده است که در آن با استفاده از مفهوم بهینه پرتو مابین اهداف متضاد

متوسط خرابی و درون/خارج شعبه بودن خودپرداز به همراه بازه زمان )روزهای تعطیل، تعطیالت  از دانش موقعیت، پیشنهادی،

رداخت هفتگی و اعیاد، زمان های اوج( استفاده می گردد. در روش پیشنهادی، ابتدا خودپرداز ها بر اساس دو بعد میانگین پ

  الگوریتم ژنتیک مرتب سازی غیرچیرگی برای بهینه سازی پول گذاری  می شود و سپسوجه و مکان آنها، خوشه بندی 

های خودپرداز در هفته جاری و میزان وجوه در راهی که باید در خودپرداز ها قرار گیرد اعمال می گردد. ارزیابی این گروه

   خودپرداز شرکت پردازشگران سامان صورت گرفته است و نتایج آن نشان 151,1ل سا 2الگوریتم با استفاده از داده های 

 دهد که استفاده از روش پیشنهادی ضمانت می کند که هیچ خودپردازی در طول سال بدون وجه نقد قرار نگیرد ومی

 افزایش یابد. برابر 1/22و  94/1های درون شعبه و خارج شعبه به ترتیب از خودپردازسودآوری بانک در طول یکسال 

 خودپرداز، استراتژی پول گذاری، بهینه پرتو، الگوریتم ژنتیک مرتب سازی غیرچیرگی کلمات کلیدی:

 های فناوری اطالعاتزیرساخت :طبقه بندی
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Abstract: 

One of the challenges of service delivery to clients in the banking industry is branch cost. In 

order to reduce this cost, ATMs (Automated Teller Machine) are proposed to provide an 

ability that customers can withdraw cash from their accounts at any time. However, ATMs 

also have additional charges such as cash replenishment, security, maintenance, etc. that they 

often lead to the detriment of banks. One of the main cost of using ATMs in banks is the cost 

of cash replenishment. The main goals of ATM in provider bank viewpoint are increasing the 

customer satisfaction and profitability. Customer satisfaction means the ability of cash 

withdrawals and lack of ATM non-servicing. On other hand, bank profitability depends on 

three factors including: the maximum transactions and fees, minimum sleep, and minimum 

cost of cash replenishment. Therefore, ATM cash replenishment strategy means to plan cash 

replenishment time and determine amount of money set in ATMs. Optimizing this strategy 

leads to increase the bank's profitability and customer satisfaction. In this paper, a novel 

method is proposed to optimize ATM cash replenishment strategy based on a multi-

objectives genetic algorithm, called NSGA|| (Non-dominated Sorting GA-II). In the proposed 

method, between conflicting objectives, a trade-off is considered according to the concept of 

Pareto optimal. Furthermore, in the proposed method, the knowledge of ATM location, the 

average ATM failure, and inside / outside of branch along with the period of time (weekends, 

holidays and peak times) is used. In the proposed method, at first, ATMs are clustered based 

on their average of cash withdraw and locations, then, the NSGA|| is applied to optimize 

ATM group’s cash replenishment and the amount of cash for current week. The evaluation of 

the proposed method is performed using 1,351 Paradezeshgaran Saman ATMs’ data for 2 

years. The results revealed that using the proposed method guaranties that there are not any 

ATMs with no-cash throughout a year, and the bank profitability for ATMs inside the branch 

and outside the branch increases 3.49 and 28.3 times, respectively.  

Keywords: ATM, Cash Replenishment Strategy, Pareto Optimal, and Non-dominated 

Sorting Genetic Algorithm-II 
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 مقدمه .1

این هزینه،  یکی از چالش های ارائه خدمت به مشتریان در صنعت بانکداری هزینه های شعب است. در راستای کاهش

خودپردازها ارائه شدند تا مشتری بتواند در هر زمان بصورت خودکار از حساب خود نزد یک بانک، وجه نقد برداشت کند. با این 

ت، نگهداری و ... است که گاهی استفاده از نینبی مختلفی مانند پول گذاری، حفظ امهای جاوجود خودپرداز نیز دارای هزینه

باشد. یکی از هزینه های اصلی استفاده از خودپرداز در بانک ها هزینه پول گذاری است. آنها کامال به ضرر بانک ارائه دهنده می

وری را دنبال می کند. رضایت مشتری به تعبیری ساده خودپرداز از دید بانک ارائه دهنده آن، افزایش رضایت مشتری و سودآ

قابلیت برداشت وجه و عدم غیر سرویس دهی خودپرداز در نظر گرفته می شود و سودآوری بانک به سه عامل متضاد: بیشینه 

ریزی برنامه گذاری بستگی دارد. استراتژی پول گذاری در خودپرداز بهپول تراکنش و کارمزد، کمینه خواب پول و کمینه هزینه

 زمانی جهت پول گذاری و میزان پولی که می بایست در خودپرداز قرار گیرد، اطالق می گردد.

از آنها در این مقاله اشاره شده  ]1[و   ]2[،   ]1[ نمونه 1در ادبیات این موضوع تا کنون کار های کمی انجام شده است که به 

سودآوری به و قرار داده مد نظر را که فقط کاهش هزینه های پول گذاری  است. ضعف کارهایی که تا کنون انجام شده اینست

 خودپرداز ها و ضرر رسوب وجه نقد در خودپرداز توجهی نکردند.

 Non-dominatedسازی غیرچیرگی )روشی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک چند هدفی مرتببه همین دلیل در این مقاله، 

Sorting GA-II) ]9[  سازی استراتژی پول گذاری در خودپردازها ارائه شده است که در آن با استفاده از به منظور بهینه

متوسط  از دانش موقعیت، مفهوم بهینه پرتو مابین اهداف متضاد این مساله مصالحه انجام می گیرد. در روش پیشنهادی،

الت هفتگی و اعیاد، زمان های اوج( خرابی و درون/خارج شعبه بودن خودپرداز به همراه بازه زمان )روزهای تعطیل، تعطی

محاسبه میانگین پرداخت وجه و سود کارمزد هر خودپرداز در ( 1روش پیشنهادی دارای چهار گام اساسی: گردد. استفاده می

( پیش بینی 1( خوشه بندی خودپرداز ها براساس فاصله مکانی و میانگین پرداخت در هفته گذشته، 2روز، هفته و ماه گذشته، 

 ( اجرای الگوریتم ژنتیک چند هدفی 9کارمزدها و ضرر رسوب پول های درون خوشه های خودپرداز برای هفته جاری و  سود

 .سازی غیرچیرگی می باشدمرتب

استفاده شده  خودپرداز شرکت پردازشگران سامان 151,1سال  2از داده های برای ارزیابی روش پیشنهادی این پژوهش، 

( مجموع پرداخت وجه ها در آن 2( حداقل مانده مجموع کاست در آن روز، 1پرداز در هر روز شامل: است. داده برای هر خود

( مجموع مبالغ کامزد های اخذ شده توسط آن خودپرداز در آن روز )کارمزد مانده گیری از کارت شتابی، کارمزد انتقال 1روز و 

  وجه و کارمزد خرید شارژ( می باشد.

 9روش پیشنهادی مطرح می شود و در بخش  1تدا ادبیات موضوع بررسی می شود، سپس در بخش اب 2در ادامه در بخش 

 جمع بندی انجام می گیرد. 5یافته های این تحقیق بیان می گردد و در نهایت در بخش 
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 ادبیات موضوع .2

انجام شده است.  هوشمند سازی خودپرداز یک حوزه جدید می باشد که تا کنون کارهای متعددی در این خصوص مساله

بیشترین تحقیقاتی که در این حوزه انجام شده بحث پیش بینی گردش مالی در خودپرداز می باشد. کارهایی دیگری که در 

، ]7[( کشف تقلب1، ]6[( تعیین مکان بهینه خودپرداز2، ]5[( خطایابی و رفع خطا در خودپرداز1این حوزه انجام شده شامل: 

هوشمند سازی  (6و  ]4[ پیش بینی گردش مالی خودپرداز( 5، ]2[زمان های پیک خودپرداز ( راهکار های هوشمند در9

 می باشد. ]11[واسط کاربری خودپرداز بسته به پروفایل مشتری

  در بحث پیش بینی گردش مالی بر اساس داده های گذشته خودپرداز گردش مالی آینده آن پیش بینی می گردد. قالب 

حوزه استفاده شده است مبتنی بر روش های رگرسیون می باشد. تفاوت کارهای انجام شده در این حوزه هایی که در این روش

بیشتر مولفه های است که در نظر گرفته شده است. این مولفه شامل مکان خودپرداز )ویژگی های مکانی مانند نزدیک بودن 

 می باشد. به مراکز فروش و ...( و زمان )مانند اعیاد یا روز های تعطیل(

مه به در این مقاله به بحث استراتژی های پول گذاری پرداخته شده است که تا کنون کار های کمی انجام شده است که در ادا

 بررسی آنها می پردازیم:

انجام شده است، از ایده خوشه بندی خودپرداز ها به منظور  2115که در سال  ]1[( در تحقیق ایکینکی و همکاران 1 

نه های پول رسانی استفاده شده است. در این تحقیق هدف فقط کاهش هزینه های پول گذاری بوده و زمانی کاهش هزی

از سرویس می گردند، در فهرست آماده برای پول رسانی می گردند. ضعف  که خودپرداز ها به دلیل نداشتن پول خارج 

 در خودپرداز توجهی نمی کند. این تحقیق اینست که به سودآوری خودپرداز ها و ضرر رسوب وجه نقد

  انجام شده است، هدف آن کمینه سازی مسیر های ماشین  2116که در سال  ]2[( در تحقیق انهولت و همکاران 2

رسان برای پول گذاری می باشد. در این روش نیز از خوشه بندی خودپرداز ها برای مسیریابی ماشین پول رسانی بر پول

ا با یکدیگر استفاده است و ضعف آن نیز اینست که بحث گردش مالی در خودپرداز ها توجه اساس فاصله جغرافیایی آنه

 نمی کند.

انجام شده نیز هدف استراتژی پول گذاری کمینه سازی هزینه  2111که در سال  ]1[( در تحقیق کرودل و همکاران 1

 بر اساس فاصله جغرافیایی می باشد. ماشین پول رسان

 پیشنهادیروش .  3

  دآوری بانک و رضایت مشتری افزایش سو پول گذاری با رویکردبهینه سازی استراتژی دف روش پیشنهادی این تحقیق ه

مشاهده می گردد،  1نمایش داده شده است. همانطور که در شکل  1باشد. شمایی از گام های روش پیشنهادی در شکل می

ین پرداخت وجه و سود کارمزد هر خودپرداز در روز، هفته و ماه محاسبه میانگ( 1روش پیشنهادی دارای چهار گام اساسی: 

( پیش بینی سود کارمزدها 1( خوشه بندی خودپرداز ها براساس فاصله مکانی و میانگین پرداخت در هفته گذشته، 2گذشته، 

سازی ی مرتب( اجرای الگوریتم ژنتیک چند هدف9و ضرر رسوب پول های درون خوشه های خودپرداز برای هفته جاری و 

در گام اول روش پیشنهادی، بر اساس اطالعاتی که از الگ های خودپرداز در کنترلر خود پرداز روزانه  غیرچیرگی می باشد.
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دریافت می گردد، میانگین پرداخت وجه و سود کارمزد ها برای هر خود پرداز محاسبه می گردد. سپس بر اساس اطالعات روز 

ه و ماه گذشته پرداخت وجه و سود کارمزد نیز برای هر یک از خودپرداز ها بروز می گردد. هدف جاری، میانگین اطالعات هفت

 گام دوم روش پیشنهادی، خوشه بندی خود پرداز ها بر اساس فاصله مکانی و میانگین پرداخت در هفته گذشته می باشد.

ی استفاده نشده است. بلکه با توجه به مسیر های برای محاسبه فاصله مکانی بین دو خودپرداز فقط از طول و عرض جغرافیای

دو طرفه( فاصله ها سنجیده شده است تا این فاصله به زمان هایی که ماشین پول رسان می بایست طی  -خیابان )یک طرفه 

ز نشان دهنده فاصله خودپرداز ها ا 2×2بنابراین ورودی خوشه بندی در روش پیشنهادی ماتریسی  نماید نزدیک تر باشد.

نتیجه  یکدیگر می باشد. همانطور که قبال ذکر شد میانگین پرداخت در هفته گذشته نیز به این ماتریس اضافه می گردد.

خوشه بندی خودپرداز، گروه های از خودپرداز ها را شناسایی می کند که هم از لحاظ فاصله به یکدیگر نزدیک باشند هم 

 اهت با یکدیگر داشته باشد.میانگین پرداخت های آنها در هفته گذشته شب

 

 و ه بندی  ودپ دا   ا    ا  دو 
ب اسا  فا له مکا ی و میا  ی  

پ دا   در    ه     ه

 ه م اسبه میا  ی  پ دا   و   ا  او 
و سود کارم د      وه  ودپ دا  در 

رو      ه و ماه     ه

 کارم د ا وپی  بینی سود    ا  سو 
درو   و ه  ای ض ر رسو  پو   ای 
   ه  اری ودپ دا  ب ای 

   ی  ا  ای ا  ور       ا  چهار 
سا ی  ی چی  ی م    دفی چند 

اطالعات پرداخت ها و مکان 
خودپردازها

برنامه ریزی برای پول گذاری 
خودپرداز ها

 

  ما ی کلی ا  روش پیشنهادی بهینه سا ی اس  ا ژی پو    اری – 1 کل 

 

نمی توان استفاده کرد، زیرا در این  K-meansدر روش پیشنهادی به منظور خوشه بندی ماتریس از الگوریتم هایی مشابه با 

تعداد خوشه مشخص گردد اما در حال حاضر تعداد خوشه های خودپرداز ها در این یعنی k  الگوریتم ها حتما باید مقدار

  مساله مشخص نیست. بنابراین از الگوریتمی که قبال توسط نویسنده این مقاله برای خوشه بندی با ندانستن تعداد خوشه با

    جهت CPSOIIاز الگوریتم شنهادی پیدلیل این که در روش  ارائه شده است، استفاده می گردد. ]CPSO|| ]11نام 

ام انج ]11[مقایسه ای که در  ست که این الگوریتم دارای دقت باالیی است و درا نخودپرداز ها استفاده شده آخوشه بندی 

خوشه بندی  یهاو روش K-meansاز روش های خوشه بندی کالسیک مانند  الگوریتمکه این  است نشان داده شده شده

ست که این ا اینپیشنهادی در روش  CPSOIIالگوریتم  کند. دلیل دیگر انتخاب الگوریتم ژنتیک بهتر عمل میتکاملی مانند 

  ها را بصورت خودکار بیابد.قادر است تعداد بهینه خوشه الگوریتم

فته هدف گام سوم روش پیشنهادی، پیش بینی سود کارمزد ها و ضرر رسوب پول های درون خوشه های خودپرداز برای ه



                                                                                                        

6 

 

به ترتیب فرمول  2و 1. رابطه برای این پیش بینی در روش پیشنهادی از رگرسیون خطی استفاده شده است جاری می باشد.

 دهد. ام نمایش می tام را در زمان Iرگرسیون خطی را برای پیش بینی سود کارمزدها و ضرر رسوب پول درون خود پرداز 

AVGFeeit =w1 × RealFeei(t-365) + w2 ×AVGRealFeei(t30) + w3 × AVGRealFeei(t7)         (1)  

AVGLossit =w1 × RealLossi(t-365) + w2 ×AVGRealLossi(t30) + w3 × AVGRealLossi(t7) (2) 

هبای  کارمزدمیبزان واقعبی    به ترتیبب  t(iFeeAVGReal(7و  iFeeAVGReal)t(iFeeReal  ،30)t-(365منظور از  1در رابطه 

 2در رابطبه  ام در ماه و هفته گذشته می باشبد.   Iز متناظر در سال گذشته، میانگین کارمزدهای خودپرداز روام در  Iخودپرداز 

   الزم ببه ذکبر اسبت کبه اگبر روزی کبه ببرای آن         نیز میانگین رسوب پول درون خودپرداز می باشد. AVGLossنیز منظور از

باشد و روز متناظر آن در سال گذشته، یبک روز تعطیبل یبا جبز     پیش بینی می خواهد انجام شود یک روز تعطیل یا جز اعیاد 

در صورتی کبه  اعیاد نباشد، بصورت خودکار مقدار کارمزد/ضرر رسوب نزدیک ترین روز تعطیل یا عید در نظر گرفته می شود و 

انجبام شبود روز   روز متناظر آن در سال گذشته یک روز تعطیل یا جز اعیاد باشد و خود آن روزی که پیش بینبی مبی خواهبد    

 معمولی باشد، اولین روز بعد از تعطیلی روز متناظر در نظر گرفته می گردد.

     گام چهارم روش پیشنهادی، بهینه سازی سود و کمینه سازی هزینه های خودپرداز با ارائه یک برنامه ریزی برای هدف 

  داز ها، پیش بینی سود و کارمزدها و هزینه های پول گذاری خودپرداز ها می باشد. ورودی گام چهارم، خوشه بندی خودپر

    پول گذاری بر اساس مسیر های بین خودپرداز ها می باشد و خروجی این گام برنامه ریزی پول گذاری برای هفته جاری 

 می باشد.

د ارائه گردد که هیچ الزم به ذکر است که یکی از محدودیت مساله پول گذاری این می باشد که برنامه پول گذاری به نحوی بای

روشی مبتنی بر خودپردازی در هفته جاری به دلیل نداشتن وجه نقد، خارج از سرویس نگردد. در گام چهارم پیشنهادی از 

به منظور بهینه سازی  (Non-dominated Sorting GA-IIسازی غیرچیرگی )مرتب الگوریتم ژنتیک چند هدفی

 فاده می شود که در ادامه بخش های این روش ارائه می گردد.استاستراتژی پول گذاری در خودپردازها 

ارائه شده است. ایده اصلی این  ]9[و همکاران کوئلو در مراجع متعددی از جملهچند هدفی مفاهیم مقدماتی الگوریتم ژنتیک 

فزایش می دهد. در شکل می کند و برازندگی آن جمعیت را ا  اینست که یک جمعیت خاص را از یک محیط انتخاب  الگوریتم

شود، این الگوریتم با یک مشاهده می 2ژنتیک استاندارد نمایش داده شده است. همانطوری که در شکل  شبه کد الگوریتم 2

   مجموعه جمعیت اولیه شروع به کار می کند. جمعیت اولیه در واقع مجموعه ای از جواب های ممکن تولید شده تصادفی 

می شود، سپس جفت هایی از بین آنها انتخاب شده و با هم ترکیب  عضای این مجموعه تابع برازندگی محاسبهمی باشد. برای ا

شوند. جستجو با تولید نسل های می شوند و اعضای جدیدی را برای جمعیت می سازند که نسل بعدی جمعیت نامیده می

 ضا شود.بعدی و ارزیابی آنها ادامه می یابد تا زمانی که شرط پایانی ار

ژنتیک است. اشیا موجود در جواب های موجود در  ژنتیک نگاشت جهان واقعی به دنیای الگوریتم قدم اول در تعریف الگوریتم

شود. به عنوان مثال، در یک مسئله نامیده می 2ژنتیک نژادمانه  نامیده می شود و رمزگذاری آنها در الگوریتم1مانه مسئله رخ

ژنتیک تصمیم گرفته می شود که این اعداد  مانه می باشند ولی در طراحی الگوریتمازی، اعداد صحیح به عنوان رخبهینه س

                                                 
1 Phenotype  

2  Genotype  
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به عنوان  11111مانه و به عنوان رخ 12صحیح به صورت باینری نمایش داده شود. در اینصورت به عنوان مثال، عدد صحیح 

باشد. یک جواب مناسب ژنتیک در فضای نژادمانه می ه جستجوهای الگوریتمنمایش نژادمانه می باشد. الزم به ذکر است ک

 شود. ژنتیک حاصل می مانه مناسب( با استفاده از رمزگشایی بهترین نژادمانه ، پس از اتمام کار الگوریتم)رخ

 

  مای کلی ا  ور      ی    2 کل 

موزوم در واقع برنامه پول گذاری برای هفته جاری را نمایش می دهد. شمایی از کروموزم های در روش پیشنهادی، هر کرو

     )تعداد روز هفته که  Dنمایش داده شده است. در این شمای از کرووموزم تعداد ژن ها برابر ند با  1پیشنهادی در شکل 

 F × خودپرداز برگرفته از گام سوم روش پیشنهادی()تعداد خوشه های  .ClusterNo  × می خواهد پول گذاری انجام شود(

بودن یک  1داشته باشته که  1یا  1)تعداد شعب و ماشین های پول رسان(. هر ژن در این کروموزم سه بعدی می تواند مقدار 

 .ی گرددام می بایست پول گذارkام ماشین پول رسان یا شعبه jام در خوشه خودپرداز iژن نشان دهنده آن است که در روز 

ماشین پول گذاری یا شعبه در برنامه نکته ای که در مدل کرموموزم وجود دارد اینست که در روش پیشنهادی فرض می شود 

ریزی که انجام نمی شود فقط برای پول گذاری در یک خودپرداز اقدام نمی کند و برای یک خوشه از خودپرداز پول گذاری 

خودرپرداز یا بیشتر  2ط یک خودپرداز وجود دارد )در بسیاری از شعب ممکن است انجام می گردد. البته در شعبی که فق

 موجود باشد(، آن خودپرداز در یک خوشه تک عضوی قرار می تواند قرار بگیرد.
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ا ا     ه

 و ه  ای 
 ودپ دا  ا

    و ما ی   ای پو  رسا 

0/1

 

  مای کلی ا  ک ومو و  پیشنهادی  3 کل 

   مشاهده  9مایش داده شده است. همانطور که در شکل ن 9در شکل  || NSGAشمایی کلی الگوریتم ژنتیک چند هدفی 

بصورت تصادفی تولید می گردد.  در گام دوم به ازای  1در گام اول جمعیت اولیه مطابق با تعریف کرمومزوم شکل  می شود،

م سوم بر اساس همه کروموزوم ها تابع برازندگی محاسبه می گردد. در ادامه تابع برازندگی پیشنهادی معرفی می گردد. در گا

مقدار تابع برازندگی هر کروموزوم رتبه بندی ما بین کرومزوم ها صورت می پذیرد. در گام چهارم روش پیشنهادی توسط یک 

       الگوریتم انتخاب کروموزوم، کروموزوم های والد انتخاب و در گام پنجم و ششم بین آنها عملگر تقاطع و جهش صورت 

   وباره تابع برازندگی برای همه کروموزم های والد و فرزند محاسبه می گردد و در گام هشتم می پذیرد. در گام هفتم د

کروموزم های فرزند و والد در کنار هم رتبه بندی می شوند. در گام نهم نیز نسل جدید کرومزوم ها بر اساس بهینه پرتو 

 .بررسی می گردد ||NAGAانتخاب می گردد و در نهایت در گام دهم شروط خاتمه الگوریتم 

م اسبه    ا  دو 
 ای  اب  ب ا  د ی ب

 مه ک ومو و   ا

 و ید    ا  او 
 م ی  او یه

ر به    ا  سو 
ابندی ک ومو و   

    ا  چهار 
 ا   ا  ک ومو و 

 ای وا د

  قاط   ا  پن  

 ه    ا   ش 

ه م اسب  ا      
 ای  اب  ب ا  د ی ب

 مه ک ومو و   ا

  کی     ا   ش  
ف   دا  و ک ومو    ای 

 وا د و ر به بندی  م ی

ا   ا     ا   ه 
پ  و و   ل  د د

   ا  د  
ب رسی     

 ا مه

  وع

NSGAا  ور       ی  چند  دفی پا ا  || 

م ق   شده
م ق   ده

 

 || NSGA مای کلی ا  ور       ی  چند دفی   -4 کل 
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ی( هر کروموزم است. معموال در هر یکی مهمترین رکن های یک الگوریتم ژنتیک تعریف شایستگی )مقدار تابع برازندگ

شود. الزم به ذکر است که الگوریتم ژنتیک هف کمینه سازی یا بیشینه سازی یک تابع است که به آن تابع برازندگی گفته می

با  ||NSGAکروموزم هایی که دارای مقدار تابع برازندگی بهتری باشند، شانس حضورشان در جمعیت بیشتر است. در روش 

 .از مفهوم بهینه پرتو مابین اهداف متضاد این مساله مصالحه انجام می گیرداستفاده 

 اهدافی که می بایست کمینه یا بیشینه گردد در ادامه بیان شده است:

 X( )نیروی انسانی پول گذار+ نیروی انسانی کاست( به ازای هر پول گذاری به مبلغ 1CRCهزینه پول گذاری ) .1

 511( )هزینه خودرو + راننده خودرو+ نیروی انسانی پول رسان( به ازای طی هر 9CRFهزینه خودرو پول رسان ) .2

 متر

 (نرخ سود روزانه ×( در روز ، هفته و ماه گذشته )حداقل مانده در روز5LDMضرر رسوب پول های درون خودپرداز ) .1

نرخ کارمزد  ×ها  ( در روز ، هفته و ماه گذشته )تعداد تراکنش6AFسود کارمزد های گرفته شده خودپرداز ) .9

 تراکنش(

( در روز ، هفته و ماه 7OutTمیانگین مدت زمانی که خودپرداز به دلیل نداشتن وجه نقد خارج از سرویس شده ) .5

 گذشته

 CRFو  CRCخودپردازها، مینمم سازی مجموع  AFهدف بهینه استراتژی پول گذاری در روش پیشنهادی، ماکزیمم سازی 

برای پیش بینی در هفته  خودپرداز ها در هفته جاری می باشد. OutTو  LDMمینیمم سازی پول گذاری های انجام شده، 

 هر خودپرداز بر اساس داده های گذشته خودپرداز تخمین زده می شود.  AFو  LDMجاری 

با  بر اساس دو معیار اطالعات گذشته خودپرداز و سوابق اطالعات میانگین خوشه خودپرداز AFو  LDMبرای پیش بینی 

 استفاده روش رگرسیون خطی انجام می گردد. 

مجموع کاست مورد نیاز برای  11کیلومتر و  11یکی از محدودیت ها اینست که هر ماشین پول رسان در طول روز ماکزیمم 

  ایشافز OutTپول گذاری را حمل می نماید. بنابراین اگر مساله را برای تعداد ماشین پول رسان کم اجرا نمود، زمان های 

 می یابند.

 

                                                 
1   Cash Replenishment Cost 

4 Car Financing Cost 
5   Loss of Deposit Money 
6   ATM Fees    
7   Average of Out-Service Time 
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 بصورت ذیل می باشد:  ||NSGAدر الگوریتم  بهینه سازی با چند تابع هدف

 Maximize    y = f(x) = (f1(x), f2(x),…, fk(x)) 

 Where          x = (x1, x2,…,xn)     X 

                     y = (y1, y2,…,yk)    Y 

 X فضای تصمیم گیری :(Decision Space) 

 Y دف : فضای ه (Objective Space) 

 5 داستاندارد همه اهداف می بایست فقط ماکزیمم یا فقط مینیمم در نظر گرفته شوند، به همین دلیل در مور ||NSGAدر 

( یعنی معکوس در نظر گرفته 1هدفی که در این مساله وجود دارد، اهدافی که مینیم سازی باید گردند بصورت )مقدار هدف/

 ماکزیمم باشند. می شوند تا همه اهداف

مفهومی به نام چیرگی پرتو وجود دارد بدان صورت که در صورتی مساله دارای دو هدف باشد. چیرگی  ||NSGAدر الگوریتم 

نسبت  B( نقطه 2به ازای همه اهداف چیره می شود،  Bنسبت به نقطه  A( نقطه 1برای دو جواب سه حالت وجود دارد: پرتو 

 ( هیچ یک از نقاط به ازای همه اهداف بر هم چیره نمی شوند.1اف چیره می شود و به ازای همه اهد Aبه نقطه 

 Bو Eچیره شده است ولی بین دو نقطه  Bبر نقطه  f2و  f1به ازای هر دو هدف  A، نقطه 5به عنوان نمونه در شکل 

 هیچیک بر دیگری چیرگی ندارند.

 ا یه  ی 
چی ه  ده

 

 ا  در بهینه پ  ومثا ی ا  چی  ی دو  و  5 کل 
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در گام سوم روش پیشنهادی پس از محاسبه همه توابع برازندگی برای کروموزوم ها، می بایست رتبه بندی آنها صورت پذیرد. 

ابتدا عناصر پرتو جلو انتخاب می گردند. منظور از عناصر پرتو جلو، یعنی کروموزم هایی که بر سایر  ||NSGAدر الگوریتم 

شمایی از کرموزوم های پرتو جلو نمایش داده شده است. سپس سایر کروموزم ها که  6ده اند. در شکل کرومزوم ها چیره ش

 عناصر کمتری بر آنها چیره شده اند رتبه بندی می گردد.

پ  و  لو  ای بهینه

 ا یه  ابل امکا 

 

  مو ه ای ا  پ  و ای  لو  6 کل 

 4و تقاطع  2فاده از افراد قدیمی می باشد که شامل دو عملگر جهشژنتیک ایجاد افراد جدید با است وظیفه عملگر های الگوریتم

 باشند:می

 عملگرها، معموال جهش نام دارد. در عمل جهش یک فرد از جمعیت به طور تصادفی انتخاب  11تنوع یگانی ه :  عمل  

 راه حل خوب گردد.می شود و یک تغییر تصادفی نیز در آن به وجود می آید، که این تغییر ممکن است منجر به یک 

این عملگر، اطالعات دو کروموزم والد را گرفته و با ترکیب آنها یک جفت کروموزم جدید تولید می کنند.  : 11عمل    قاط 

هایی از هر والد ترکیب شوند و روشی که این : انتخاب اینکه چه قسمتتقاطع نیز مانند جهش یک عملگر تصادفی است

 د، تصادفی است. ها را با هم ترکیب کنقسمت

 الزم به ذکر است که در روش پیشنهادی، از دو عملگر جهش و تقاطع تک نقطه ای استفاده شده است. 

مکانیزم انتخاب والدین بدین صورت است که از بین اعضای جمعیت افرادی که دارای بهترین شایستگی باشند، به عنوان والد 

پدر یا مادر( انتخاب می شوند به گونه های مختلفی با استفاده از عملگر های شوند. افرادی که به عنوان والد )انتخاب می

 ژنتیک تولید مثل می کنند. الگوریتم

اغلب الگوریتم  مشابه با انتخاب والدین می باشد. مکانیزم انتخاب افراد برای نسل بعد مکانیزم انتخاب افراد برای نسل بعد

                                                 
2 Mutation 
4 Crossover 

 یگانی یعنی یک شی به عنوان ورودی داشته باشد11 
11 Recombination 
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ژنتیک معموال اندازه جمعیت ثابت است بنابراین باید یک انتخابی  میده می شود. در الگوریتمجایگزینی یا انتخاب بازماندگان نا

روی اینکه به کدام افراد در نسل بعد اجازه حیات داده خواهد شد انجام شود. این تصمیم گیری معموال بر پایه مقادیر 

 شایستگی آن ها می باشد.

ماندگان انتخابی مسئول ارتقا کیفیت هستند. افراد با کیفیت باالتر شانس بیشتری برای والدین انتخابی به همراه مکانیزم باز

تر نیز برای انتخاب شدن شانس دارند، انتخاب شدن نسبت به افرادی با کیفیت پایین، دارند. با این وجود افراد با کیفیت پایین

های ل می شود و در بهینه محلی گیر می کند. یکی از روشژنتیک به یک جستجوی حریصانه تبدی درغیر اینصورت الگوریتم

که در آن کروموزم هایی که دارای مقدار تابع برازندگی بیشتری باشند،  است 12مرسوم برای جایگزینی روش چرخ رولت 

 شانس بیشتری برای حضور در نسل بعدی دارند و در روش پیشنهادی از آن استفاده می شود.

 4تا  9کروموزوم ها شرایط پایانی بررسی می شود که در صورتی که شرایط پایانی برقرار نباشد، مراحل  پس از انجام جایگزینی

 روش پیشنهادی برای نسل بعد تکرار می گردد و در صورتی که شرایط پایانی برقرار باشد، الگوریتم ژنتیک خاتمه می یابد.

 511انه تعداد دورها یا زمان الگوریتم)به عنوان نمونه در صورتی که ( آست 1شرایط پایانی معموال به سه حالت بیان می گردد :

 m ( رسیدن به یک حد آستانه تایع برازندگی )به عنوان نمونه در صورتی که مقدار تابع برازندگی کمتر از 2نسل تولید شود(، 

د. در روش پیشنهادی، از ترکیب حالت ( آستانه تعداد تکراری که در آن مقدار بهترین تابع برازندگی تغییری نکن1گردد( و  

 شود. استفاده می 1و 1

  ا و   ا ج اف ه .4

استفاده شده  خودپرداز شرکت پردازشگران سامان 151,1سال  2از داده های برای ارزیابی روش پیشنهادی این پژوهش، 

( مجموع پرداخت وجه ها در آن 2 ( حداقل مانده مجموع کاست در آن روز،1است. داده برای هر خودپرداز در هر روز شامل: 

( مجموع مبالغ کامزد های اخذ شده توسط آن خودپرداز در آن روز )کارمزد مانده گیری از کارت شتابی، کارمزد 1روز و  

عالوه این داده ها، موقعیت مکانی خودپرداز ها و فاصله آنها با یکدیگر نیز  انتقال وجه و کارمزد خرید شارژ( می باشد. به

 ت یک ماتریس مورد استفاده قرار گرفته است.بصور

پیشنهادی برای میانگین پرداخت ها و سود کارمزد ها برای هر خودپرداز بصورت جداگانه درطی روز، هفته و در گام اول روش 

روش  خوشه بندیای ارزیابی گام برخوشه بندی انجام گردد. ماه گذشته محاسبه می گردد. سپس در گام دوم می بایست 

بر روی  2511با مقدار « یمم تعداد تکرارزماک»و  111با مقدار « تعداد ذرات»با پارامترهای   CPSOII، الگوریتمیشنهادیپ

تنظیم شده است.  ]11[ مطابق با CPSOIIآموزش اعمال شده است. سایر پارامتر های الگوریتم کالهبرداران مجموعه داده 

مدنظر قرار داد این است که از بین توابع برازندگی  پیشنهادیدر روش  CPSOIIم نکته مهمی که باید در استفاده از الگوریت

 11( مجموع مربعات خطا1سازی در نظر گرفته شود. تاکنون سه تابع برازندگی: خوشه بندی ارائه شده کدامیک برای بهینه

(SSE)  ،219(معیار نرخ واریانس(VRC)    معیار 1و )DBI15 ، بندی مورد های خوشهروش بصورت فراگیر در ادبیات

های مناسب به صورت خودکار پیشنهاد شده است که از استفاده قرار گرفته است. از بین این سه روش برای کشف تعداد خوشه

                                                 
12 Roulette-wheel 
13 Sum of Squared Error 
19 Variance Ratio Criterion 

15 Davies-Bouldin Index 
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به عنوان تابع برازندگی استفاده  DBIاز معیار  CPSOII، الگوریتم پژوهشاستفاده گردد. به همین دلیل در این  DBIمعیار 

 می کند.

خوشه متمایز شده است که در شهر  126سبب شناسایی  خودپرداز در ابتدای نمونه 151,1بر روی  CPSOIIل الگوریتم اعما

تشخیص داده شد. سپس برای شهر تهران مجددا خوشه بندی انجام شد که تعداد  62و 11، 11خوشه مجزا شامل  1تهران 

الزم به  بدست آمده در شهر تهران نمایش داده شده است. شمایی از خوشه های 7خوشه مجزا شناسایی شد. در شکل  12

بصورت خودکار این نتایج را بدست آورده و به آنها همگرا شده است و در آن به صورت پیش  CPSOIIذکر است که الگوریتم 

ها ودپردازخو کل تعداد  2( به ترتیب برابر با kmax( و تعداد خوشه های بیشینه  )kminفرض تعداد خوشه های کمینه )

 استفاده شده است.

است. الزم  16/1برابر با  DBIبر طبق معیار   CPSOIIتوسط الگوریتم  خودپردازهانتایج حاصل از خوشه بندی نمونه های 

 12دقیقه و  9Gig ،14و حافظه اصلی  Ci7توسط یک رایانه با پردازنده  CPSOIIبه ذکر است که زمان اجرای الگوریتم 

 ه می تواند زمانی مطلوب برای پیش پردازش باشد.ثانیه طول کشید ک

خوشه از خودپرداز ها شناسایی شد. نتایج این بخش نشان می دهد که  225در کل  CPSOIIپس از اعمال الگوریتم 

 خودپرداز هایی که دارای فاصله نزدیکی با یکدیگر می باشد معموال رفتار مشابهی در میانگین پرداخت وجه با یکدیگر دارند.

این امر سبب می گردد که پول گذاری در خودپرداز های نزدیک به یکدیگر در یک روز سبب کاهش هزینه های رفت و آمد 

 پول گذاری گردد.

سپس در گام سوم روش پیشنهادی تخمین سود کارمزد ها و ضرر رسوب پول های درون هر خوشه خودپرداز برای هفته 

 با مشخصات ذیل اجرا می گردد. ||NSGAم جاری انجام می گیرد. در نهایت الگوریت

ماشین پول رسان  11روز کاری و  6خوشه خودپرداز،  225 ،که معادل با 225 × 6 × 140 طول هر کروموزوم برابر است با 

 شعبه ژن می باشد. 111و 

 % 71به ترتیب،  شو جه تقاطعاجرای عملگر و احتمال  1111روش پیشنهادی، تعداد جمعیت اولیه  ||NSGAبرای ارزیابی  

درنظر گرفته شده است. همچنین با توجه به محدودیت های زمانی برای شرط پایانی برای الگوریتم ژنتیک زمان اجرای  % 2و 

این الگوریتم  تغییر نکند در نظر گرفته شده است.که در آن مقدار بهترین تابع برازندگی تکراری که  11دقیقه ای و آستانه  21

 141ثانیه طول کشیده و بعد از آن به دلیل اینکه از نسل  21دقیقه  16Gib  ،72با حافظه اصلی  Ci7پیوتر بر روی یک کام

 نسل تغییر نکرده است، همگرا شده است.  11مقدار بهترین برازندگی کروموزم ها تا 

خودپرداز در روز بدون  91ماشین پول رسان، در بهترین حالت تعداد  11در اجرای اول روش پیشنهادی مشخص گردید که با 

در  51پول می شوند و سبب  خارج از سرویس شدن آنها می گردد. در اجرای بعدی روش پیشنهاید تعداد ماشین پول رسان 

روش  51 -11نظر گرفته شد که در این صورت همه خودپرداز ها در هفته جاری دارای پول می باشند. بنابراین بین بازه 

 ماشین پول رسان برای پوشش همه خودپرداز ها کفایت می کند. 14که خروجی آن این بود که پیشنهادی اجرا گردید  
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 خوشه بندی اولیه )ب(                      شهر تهران خودپرداز های بدون خوشه بندی )الف(     

 

 شمایی از خوشه بندی نهایی شهر تهران )ج( 

  ا   و ه بندی روش پیشنهادی  ما ی ا  – 7 کل 

مقایسه نمودیم. این الگوریتم حریصانه بدین صورت است که  حریصانهبرای ارزیابی روش پیشنهادی آنرا با یک الگوریتم 

ماشین های پول رسان به تفکیک سرپرستی های شعب تقسیم بندی شده است و در هر روز خودپردازی که وجه نقد آن به 

اولیه برسد، در صف ماشین پول رسان متعلق به سرپرستی خود اضافه می شود. نتایج ارزیابی روش  درصد وجه 21کمتر از 

این الگوریتم حریصانه با روش پیشنهادی، مقایسه  نمایش داده شده است. 2پیشنهای با الگوریتم حریصانه ذکر شده در شکل 

روش پیشنهادی در پول گذاری خودپرداز های درون  ا (سودکارمزده -هزینه ها  -سود نهایی ) ضرر رسوب نشان می دهد که 

 2 برابر در طول یک سال افزایش می یابد. الزم به ذکر است که مقادیری که در شکل 1/22و خارج شعبه  برابر 94/1شعبه

است،  )ب( نمایش داده شده 2در نظر گرفته است. الزم به ذکر است که همانطور که شکل  Xنمایش داده شده همه با ضریب 

در روش حریصانه پول گذاری در خودپرداز های خارج از شعبه ضرر ده بوده است در صورتی که در روش پیشنهادی میزان 
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 )ب( نتایج ارزیابی خودپرداز های درون شعبه

 ا ج ار  ابی روش پیشنهادی با    روش     ا همقا  ه     8 کل 

 

  از جمله  شود، هزینه ها کاهش می یابد واگر هر خوشه باهم پول رسانی  اینست که یکی از مزایای روش پیشنهای 

 که پول گذاری آنها دارای پیچیدگی های زیادی می باشد. خودپرداز های سیار می باشدمحدودیت های روش پیشنهادی 
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  م  بندی .5

سازی مرتب مبتنی بر الگوریتم ژنتیک چند هدفی، روشی خودپردازها هزینه های پول گذاری در راستای کاهش در این تحقیق

ارائه شده است. در روش پیشنهادی هدف ماکزیمم سازی سود کارمزد های گرفته شده خودپردازها، مینمم سازی  غیرچیرگی

گذاری های انجام شده و مینیمم سازی ضرر رسوب پول های درون  مجموع هزینه پول گذاری و خودرو پول رسان پول

خودپرداز و میانگین مدت زمانی که خودپرداز به دلیل نداشتن وجه نقد خارج از سرویس شده در هفته جاری می باشد. برای 

 فاده شده است.است خودپرداز شرکت پردازشگران سامان 151,1سال  2از داده های ارزیابی روش پیشنهادی این پژوهش، 

 -هزینه ها  -سود نهایی ) ضرر رسوب ، نشان می دهد که برای پول گذاریالگوریتم حریصانه  مقایسه روش پیشنهادی با یک 

برابر در طول یک  1/22و خارج شعبه  برابر 94/1روش پیشنهادی در پول گذاری خودپرداز های درون شعبه سودکارمزدها (

 سال افزایش می یابد.

می باشد. یکی از عوامل موثر  هاضرر رسوب و سود کارمزدهای خودپردازکارهای آینده تقویت روش پیش بینی مقادیر یکی از 

بر این پیش بینی، مکان خودپرداز می باشد. اینکه آیا خودپرداز در یک مدرسه، مغازه، فروشگاه زنجیره ای، رستوران یا ... قرار 

دارد. همچنین تراکم جمعیت در آن ضرر رسوب و سود کارمزدهای خودپردازها ار تاثیر زیادی در پیش بینی دو معی ،دارد

ناحیه، تعداد ساختمان و افراد ساکن، نزدیک بودن به مکان های عمومی مانند ایستگاه مترو، فرودگاه و... و همچنین رده سنی 

 یت می باشد.دارای اهمضرر رسوب و سود کارمزدهای خودپردازها جمعیت در پیش بینی دو معیار 
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