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شهر و  های خودپرداز بانکافزایش میزان رضایت شهروندان از دستگاه

کارگیری مدل کنترل موجوودی  های اقصادی بانک با بهکاهش هزینه

 سازی شدهشبیه
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  ، تهیان، اریانطباطبائ عالمه دانشگا 

 ،یحسدادیار  و  ریرمدی  دانشددی   ،مدیریر  ندتی     اریدانش سید محمدعلی خاتمی فیروزآبادی

  ، تهیان، اریانطباطبائ عالمه دانشگا 

 دانشددی   ،تحقید  در علییدا    -ی مدیریر  دک دی  یدانشجو *سجادی اهللسید خلیل

  ، تهیان، اریانطباطبائ عالمه دانشگا  ،یحسادیار و  ریرمی

ارشی حسدادیاری، دانشدگا  اداد اسدالم     دانشجوی کارشتاس  اعظم رمضانیان بادی

 نطتز، نطتز، اریان

 27/05/95پذيرش:   19/03/95 دريافت:

شدهیها، ردیاهم کدیدن    هدای رادار  شدهیونیی در کدالن    تیرن شداص  رد  اد مهم: چکیده

 یشدهیونی   ررادا  زانیم شرارزا مقاله، نرا ردداشی. ادزارهای کارامی داند  در سطح شهی م 

شدهیونیی   200دا اس فاد  اد پیسشتامه و تودرد  ان ددین    شهی دانک صودپیداد یهادس گا  اد

کت دی    اسد  یس انی، قبل و دیدی اد اریارد  کدیدن   ها اس فاد  کید که اد صیما  ارن دس گا 

 مجلدو   کدیدن  حیاقل دا ارائه می  مقاله نرا. شی  اس   دیرس ها،مورودی وره نقی دس گا 

، دده دیرسد    داندک  صدودپیداد  یهدا دس گا  یدیا رر ه دس  اد رین  و پو  صواب یهاتهرهز

 یسداد هیشدب  یددیا  .ریا  دودن صودپیدادها پیداص ه اس  متیی مش یران ودین راار  تفاو 

 کده  ندی داد نشان جرن ا. اس  ده کار رر ه Arena ارزارنیم ،صودپیداد یهادس گا   مصیر رر ار

 تدا  را اسددتا   اندوا   بید تیک و پدو   سفارش زانیم مجید، سفارش نقطه اس  قادر می  نرا

هدای  تدیرن رار ده  اد مهم. کتی ارائه دانک صودپیدادهای دس گا  اد رک هی یدیا نظی مورد سقف

هدای  متیی شهیونیان اد دسد گا  توان ده شتاسار  عوامل مؤثی دی سطح راار ارن تحقی  م 

رر ه و ماداد پو  در  دس  های مش یی ادسادی هزرتههلچتین میل  ره  دهیتهصودپیداد و 

اردزارش رار ده اسد .     ،متدیی ها اشار  کید که ده کلک ارن می ، میدزان رادار   ارن دس گا 

متیی شهیونیان سادی ارن می ، میزان سطح راار کارگییی و شبیهکه دا دهن یجه نهار  ان

رودانده هدی    کدل  تده رهز،  رد نها دردرندی رسدیی و    80درنی رشی ده سطح  25اد صیما  دا 

، تقییل تومان114700ده رودانه  صودپیداد دس گا  هی یدیا  تومان 005918 کاهش دا دس گا 

 .رار 

 شهی دانکسادی، کت ی  مورودی، شبیه صودپیداد، ،شهیونییراار  واژگان کلیدی: 

 JEL :E51, C32, G21, D40بندی طبقه
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 مقدمه -1

 نیادمتدی  سیسد ل ،  هی در شهیونیان راار  ریب

 متدیی راار  ریب هایحود  تیرنمهم اد. اس  ررزیدینامه

 و هدا دسد گا   سدالم   و دودن رودده ها،دانک مش یران در

 و ریفیندژاد ) داشدی مد   شدهی  سدطح  در دداند   تجهیزا 

 داشد ه  وردود  قطیید  عدیم  که دمان (. 1392 هلداران،

 مشدددل و پیهزرتدده دددا ، صطددای دددا ررددزیدینامدده داشددی،

 دده  اقیام پیری ، رک وقو  اد پس گیینی تصلیم و دشوم 

 ددیای  رردزی دینامه ها،حود  ارن اد رد  رو ارن اد. کتیم  علل

 ATM(1(صدودپیداد   هدای دسد گا   نقدی  پدو   تدممین  ریارتی

 و دارد مصیف نو  و میزان اد دیاوردی ده نیاد که داشیم 

 ن ارج  توانیم  هادس گا  ارن نقی پو  مصیف دیت پیش

 تمثیی تح  را هس تی مؤثی دانک هایهزرته کاهش در که

 دیشد ی  .(Garcia Herreros et al., 2016)دهدی   قدیار 

 اد ناش  ها،دس گا  ارن اد مش یران و شهیونیان ناراار  

 اسددتا   تیکیدب عیم دی مبت  داد رخ صطاهای و صیاد 

 و دامدیاد ) داشدی مد   ددودن  غییریدا   صطاهای را متاسب

 رددا صیاددد  دددا دسدد گا  کدده مددواقی  در(. 1387 ررییدد ،

 موردب  امدی  اردن  کده  شدود م  مواره نقی پو  ورودعیم

 دده  صدودپیداد،  اپیاتدور  گیدد،م  مش یی شیری ناراار  

 اد پدس  و کتدی مد   میاریه دس گا  ان ده موردی نور 

 تدلیدل  اسددتا   اد را دس گا  مخادن، تلام  نق  رر 

 قیل اردان سیماره صواب ده متجی مسئیه ارن که کتیم 

 گددراریپددو  مددیریر  دتددادیارن. شددودمدد  دانددک دددیای

 مصدیر   رر دار  چگونگ  ده عیم دا صودپیداد، هایدس گا 

 رادار   و هدا تدیاکتش  تیدیاد  اردزارش  دده  تواندی م  انها

 هزرتده  کداهش  دده  ادامه در و دس گا  کارکید اد مش یی

 مدی   طیاحد  . یکتد  کلدک  سدیماره،  صدواب  و نگهیاری

 ردیاهم  را امدان ارن ها،دس گا  مصیف دیت پیش متاسب

 در موردنیدداد پدو   تدممین  دددا د واندی  داندک  کدده کتدی مد  

 مددرکور اهددیاف دسدد یاد  ددده صددودپیداد، هددایدسدد گا 
                                                           
1- Automated Teller Machine 

 طیرد   اد سدادی دهیته راهدارهای دتادیارن. شود تینزدرک

 هدای دسد گا   مصدیف  دیت پیش صصوص در سادیشبیه

 گدراری پو  دیای متاسب دمان تخلین دیعالو  صودپیداد،

 مدورد  نقدیی  ریران و دمان میزان، مجلو  در ها،س گا د

 ددی  ددود  صواهی قادر سادمان و کتیم  تییین را دانک نیاد

 ددیای  اردزار، ندیم  ن ارج اد امی  دس ده دیاوردهای مبتای

 هف گ  رودانه، نور  ده صود نیاد مورد پو  حجم تممین

 .کتی ررزیدینامه ماهانه، را

 هدای دسد گا   در نقدی  پدو   ندو   و میدزان  مورد در

دی  تاررخ  هایداد  رر ار سادیمی  دا توانم  ،صودپیداد

 اردن  در نقدی  پدو   مصدیف  تمثییگدرار،  پارام یهای یمبتا

 اد. کدید  دیتد  پدیش  قبدول   قاددل  دقد   ددا  را هدا دس گا 

 تیدیاد  دده  تدوان مد   مسدائل  گونهارن دی مؤثی پارام یهای

 رود،شبانه طو  در صودپیداد دس گا  ده مش یران میاریه

 نو  و دریا  شی ،مصیف اسدتا  نو  ها،دیداش  میزان

 مال  روریادهای دا م تاسب سا  مخ یف ارام در هاصیاد 

 نیدز  و هامس لیی و حقوق ها،رارانه واررز: نظیی تمثییگرار

 شین واق : نظیی دس گا  هی صاص رغیاریار  پارام یهای

 چتینهم و صاص اماکن و ادارا  صیری، میاکز نزدرد  در

 اس خیاج روپیش کلّ  مطالیا  دا که درگیی پارام یهای

 میسددوم و کالسددیک هددایروش. کددید اشددار  انددی،شددی 

 م حدی،،  میدانگین  نظیدی  دمدان    هدای سدیی  دیت پیش

 نظیی هامی  ارن اد امی  دس ده تیکیبا  و اتورگیسیون

 دده  مییدو   و غییصطد   رر ارهدای  سادیمی  در ،2ساررلا

 مقادددل، در و نیارنددی چتددیان  کددارار  دردداد، پارام یهددای

 هایشبده انوا : نظیی مصتوع  هوش دی مب ت  هایروش

 ددیدار  هدای رگیسدیون  و ردادی  ندیو  هدای شبده را عصب 

 اشددودتا،، و غییصطدد  الگوهددای رددار ن در پشدد یبان،

 تیکیدب . دهتدی مد   نشدان  صدود  اد قبدول   قاددل  علیدید

 داعد   و ارزاردی م  دیت پیش دق  ده ها،کتتی دیت پیش

                                                           
2- Sarima 
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 3 دد دادی رمضانیان سجادی، اعظم اهللصییل سیی ،رییودادادی صاتل  محلیعی  سیی، ریدتقوی محلیتق /راار ... میزان ارزارش

 دهبود ن یجه، در و دیت پیش صطای مییار انحیاف کاهش

 .  (Altunoğlu, 2010)گیددم  دیت پیش

 شتاسار  دیعالو  دقی ، دیت پیش دیای مجلو  در

 هدددایمدددی  داردددی مدددؤثی پارام یهدددای اسددد خیاج و

 تیکیدددب نهارددد  در و متاسدددب کتتدددی دیتددد پدددیش

 ددی عدالو  . شدونی  اسد فاد   درسد    ده ها،کتتی دیت پیش

 متظددور ددده ایدهیتدده مددی  دارددی شددی  مطددی  مباحدد 

 در مورددود هددایاسدددتا  انددوا  مصددیف دیتدد پددیش

 ان ددی  مطالیده  اردن . شدود  تیورن صودپیداد هایدس گا 

دده   پدژوهش،  اددیدا   مدیور  و پیشیته ده توره دا تا اس 

 صواهدی  قادر که متاسب و پورا اح لال ، می  رک تیورن

 تیکیدب  و پدو   مجدید  سفارش میزان سفارش، نقطه دود

 داندک  صودپیداد هایدس گا  در را نیاد مورد هایاسدتا 

 اد اسد فاد   ددا  مدی   اردن . شدود  پیداص ه کتی، ارائه شهی

 گددراریپددو  هددایدمددان توانددیمدد  Arena ارددزارنددیم

 را هف ه رود، طو  در را شهی دانک صودپیداد هایدس گا 

 دده  تدوان مد   مطالیده  اردن  مفیوادا   اد. دهدی  نشان ما 

 دده  نسدب   صدودپیداد  دسد گا   هدی  رر دار  ددودن  مس قل

 .کید اشار  درگی هایدس گا 

 

  تحقیق پیشینه -2

 کید    حدود   دو دده  تدوان م  را مسئیه ارن پیشیته

 متدیی رادار   سدتجش  دده  میددو   کیفد   دخش ریت 

 در کلدد  دخددش و صددودپیداد هددایدسدد گا  اد مشدد یی

 نقدی  ورده  مورودی کت ی  و نگهیاری هایمی  صصوص

 اردن  که انیداد  نشان مطالیا . دکی تفدیک صودپیدادها،

 و نصدیاله  ) دارندی  رددیرگی  دا میتاداری رادطه دخش، دو

 (.  1393 هلداران،

 دیرسد   دده  ایمقاله ( در2015) هلدارانش و 1گلز

 در صودپیداد هایدس گا  اد مش یران متییراار  میزان

 رک کارگیییده دا ان در که پیداص تی ایتیکیه دانک پتج
                                                           
1- Gümüş 

 دددا و نفددیی 6000 امدداری رامیدده اد نفددیی 550 نلوندده

 سدطح  اماری، هایادمون انجام و شاص  پتج اد اس فاد 

 مخ یدف  سدت   هدای گدیو   در را مشد یران  متییراار 

 .ستجیینی

 میدزان  ای،مطالیده  در( 2016) هلددارانش  و 2اص ی

 هدای داندک  تدیرن ددزر   اد ردد   مشد یران  متییراار 

. کیدندی  گیدیی انیاد  را صودپیداد هایدس گا  اد پاکس ان

 ددا ،  اطلیتدان  قادیید   پارین، کارمزد شاص  پتج اد انها

 ددا ،  ارلتد   و دسد گا   دا کار راح   متاسب، پاسخگور 

 .کیدنی اس فاد  شهیونیان راار  ستجش دیای

 دددا تحقیقدد  در( 1393) هلدددارانش و نصددیاله 

 دده  تصادر ، روش ده گییینلونه و پیسشتامه اد اس فاد 

 صدیما   کیفید   اد مش یران متییراار  میزان دیرس 

 اسد ان  تجدار   داندک  سدطح  در صدودپیداد  هدای دس گا 

 کدده رسددیینی ن یجدده اردن  ددده انهددا. پیداص تددی مادندیران 

 دیصددورد رتدد  کیفیدد  صددیما ، کیفیدد  اد مشدد یران

 و دارندی  رادار   صدیما   اد ناشد   هایهزرته و کارکتان

 صدودپیداد،  صدیما   کیفید   اد مشد یران  ذهتد   تصوری

 .اس  متاسب

 دیرسدددد  ددددده تحقیقدددد  در( 1390) اورسدددد 

 صدیما   کیفید   اد شدهی  داندک  مشد یران  متییراار 

 اردن  در. پیداصد   تهدیان  شدهی  در الد یونیدک  داندیاری

 دانددیاری  صدیما   کیفی  دیرس  دیای دیی پتج تحقی ،

 صددیما  کیفیدد  دیرسدد  دددیای دیددی شددش ارت ین دد ،

 کیفید   دیرسد   ددیای  دیی چهار و صودپیداد هایدس گا 

 دادندی  نشدان  ن ارج. شی تییین ریوش، هایپارانه صیما 

 دانددیاری  صدیما   کیفید   ادیداد  تلدام  اد مشد یران  که

 دده  ردیوش،  هدای پارانه و صودپیداد هایدس گا  ارت ین  ،

 قادیید   دیدی  اد و هسد تی  رااد   ،اع لداد  قادیی  دیی رز

 .دارنی میلول  متییراار  ،اع لاد

                                                           
2- Akhtar 
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 گیدیی انیاد  دیرس  ده ایمقاله در( 1387) نادق 

 داندیاری سیس م در شی  ارائه صیما  اد مش یی راار 

 ددا  پدژوهش  اردن  در. اسد   پیداص ه اریان در الد یونید 

 کتتدیگان اسد فاد   اد نفدیی  35 نلونده  رک اد گیییدهی 

 مدورد  در کده  شدی  گیر ده  ن یجده  صودپیداد، هایدس گا 

 رادار   امتید ،  و صدودپیداد  دس گا  اد اس فاد  سهول 

 .دارد ورود

ای، روردددیدی ددده در مطالیدده( 2015) 1سددیلوتیس

های صدودپیداد ارائده   متظور میریر  وره نقی دیای شبده

 ده مصتوع ، عصب  شبده رک مبتای دیکید. ارن روردید 

 هدی  ددیای  رودانده  نقدی  ورده  تقاادای  دیتد  پیش متظور

 ورده  تخلدین  متظدور  ده سادیدهیته و صودپیداد دس گا 

 در. گیرد   شددل  صودپیداد دس گا  هی دیای دهیته نقیی

 ددیای  عوامدل  و راک ورهدا  تدیرن مهدم  دهیتده،  دمان می 

 هزرتده  نقدیی،  هزرتده  ،صدودپیداد  هدای دس گا  نگهیاری

 گیر ه نظی در ،رودانه صیما  هزرته و نقی وره دارگراری

 .  انیشی 

 دسد یاد   ددیای  مفهدوم   چارچود ( 2007) 2واگتی

 ردک  ددیای  دهیتده  نقدی  موردودی  گسد یش  اس یاتژی ده

 اس فاد  دا و داد توسیه را صودپیداد هایدس گا  اد شبده

 تدممین  ددیای  دهیتده  مدی   رک طیاح  ده سادی،شبیه اد

 . پیداص  صودپیداد هایدس گا  نقی وره میزان

در تحقیقدد  ددده ( 2012) داد رددیج و رددیدسددییل 

 اد دسددد گا  د  در پدددو  میدددزان دیرسددد  نگهدددیاری 

 اد اسد فاد   دا شییاد شهی در نادرا  دانک صودپیدادهای

 سدادی شدبیه  اد کده  پیداص تی مورودی کت ی  می  رک

 ددی  سدفارش  نقطده  تییین ده و نیکید اس فاد  3کارلومون 

 هزرتده  و تدی پیداص  گراریپو  اد مشخص  مقیار اسا 

 .ینگیر ت نظی در را رر ه دس  اد رین  و پو  صواب

                                                           
1- Simutis 

2- Wagner 

3- Monte Carlo Simulation 

 پدتج  اد موردودی،  تییدین  ددیای  پدژوهش  ارن در 

 حدیاکری ) شدار   سقف اسا  دی دریستاررو چهار و ستاررو

 شدی   اس فاد ( مورودی حیاقل) شار  نقطه و( مورودی

 میدزان  دیاسدا   صدود  نودده  دده  نیدز  ستارروها ارن. اس 

 در و شدی   مقارسه هم دا هادس گا  در پو  ماداد و کلبود

 اردن  ایف نقا  اد. گیدری ان خاب ستاررو ده یرن نهار ،

 ددیای  شی  تییینپیش اد هار پاسخ کارگیییده پژوهش،

 سدتارروهار   اسد   ملددن  کده ان حدا   داشی،م  مسئیه

 دده  توره دا و اسا  ارن دی. داشتی داش ه ورود تیمتاسب

 مدی   اد اسد فاد   ددا  پدژوهش  اردن  در پیشدین،  مطالیا 

 ،(موردودی  حیاقل و مورودی حیاکری) مورودی کت ی 

 سدتارروهای  اد تدوان مد   شدی   سادیشبیه ریارتی اد پس

 .کید اس فاد  م فاو  هایمحیور  دا متاسب

 کیبتی تحقی ، ارن دارد هایورژگ  اد رد  دتادیارن

 روشد   کارگیییده دا که داشیم  کل  و کیف  هایمی 

 صدود  نودده  دده  که مش یران راار  ارزارش مورب کل ،

 .اس  شی  اری،شلار م ده کیف  شاصص 

 

 نظری مبانی -3

 مهدم  هایشاص  اد رد  مش یی، راار  ستجش

. داشدی مد   مدال   دتگدا   و شدیک   سدادمان،  رک دقای در

 هددایروش اد کیفدد ، شدداص  ارددن سددتجش متظددورددده

 میطوف تحقیقا ، علی  تالش. شودم  اس فاد  مخ یف 

 اد رادار   ریارتدی  دده  میددو   م غییهای سادیشفاف ده

 (.1386 حییت ،) داشیم  مش یی

دارای پدتج دیدی    ،4سیوکوا  صیما  کیفی  مقیا 

 هلدیل   و گدور ، اطلیتدان  موارد محسو ، اع بار، پاسخ

تدیرن  شدی  شدتاص ه  ،5پیسشتامه سیکوا  پاراسورامان. اس 

 ارددن اد الب دده داشددی  صددیما  کیفیدد  سددتجش ادددزار

کده ادهدام در    اسد   گیر ده  ندور   ان قادات  پیسشتامه،

                                                           
4- ServQual 

5- Parasuraman 
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 در درگدی،  عبدار   تیرن ان اس . دهتییین ان ظارا ، مهم

 ،مدی   تا شونی ریض ثاد  داری ان ظارا  سیوکوا ، الگوی

 کارکتدان  نقدش  ده ،سیوکوا  مقیا . داشی داش ه کارار 

 دده  میددو   هدا پیسدش  اکردی  و دهدی مد   ریاوان  اهلی 

 حدال   در  اسد   کارکتان سوی اد صیما  ارائه چگونگ 

 نقدش  ملددن  حدی  تدا  صودپیداد هایدس گا  صیما  که

 دیای دیش ی سیوکوا  مقیا . کتیم  رنگکم را کارکتان

تحییل ارن که سطح حال  در اس ، متاسب سادمان سطح

تحقی  تتها ددی روی دسد گا  صدودپیداد اسد  کده ردک       

 اددزار  نیدز  رهد   ارن اد و شودم  محسوب داند  صیم 

. دارد تفاو  صودپیدادها کیفی  ادیاد دا سیوکوا  ستجش

 در تجیددد  تحقیدد  رددک در( 2013) هلدددارانش و 1کیددو

 تحییدل  روش کارگیییده دا ،رتود  کی  داندیاری نتی 

 سیوکوا  ستجش مقیا  روار  ن وانس تی تمرییی عامی 

 در کده  تحقیقد   اورنی. دس ده مطالیه مورد نلونه در را

 ،سدیوکوا   الگدوی  کده  داد نشدان نیز  شی انجام انگیس ان

 و مدی اپی ریارتدی  ادیداد  دده  کده  الگدور   و دارد محیودر 

 تواندار   دارای کتی، توره نیم -سخ  و ذهتی  -عیتی 

 کده  دهدی مد   نشان سیوکوا  ادزار دیرس . اس  دیش یی

 کده  دارد صدیما   ارائده  در انسان  تیامل دی درادی تمکیی

 دا. دارد کل یی مصیاق ،صودپیداد هایدس گا  در امی ارن

 پدژوهش  ردک  در تا شی ان دی تصلیم ،ندا  ارن ده توره

 قدیار  اک شداف  مدورد  ،صدودپیداد  صدیما   ادیداد  مییان ،

 کت ددی  ارددن دددی. عددالو  (Blanchard, 1994)گیددید

 ددیای  اسد   روشد   صدودپیداد،  هایدس گا  در مورودی

 اسدددتا  میددزان مورددودی سددطح کددهارددن اد اطلیتددان

 موردودی  کت دی   اد انی  هیف. شودم  حفظ موردنظی

 اد سددطح  نگهیاشدد  و دیرسدد  هددا،سیسدد م تلددام  در

. کتدی مد   کلیته را سیس م هایهزرته که اس  مورودی

 کت دی   هدای ریمدو   و هدا مدی   اد اسد فاد   اندی   هیف

 اسد فاد   دا سفارش دهیته مقیار و دمان تییین مورودی،

                                                           
1- Cui 

 و حدیاکری  کت دی   سیاسد  . اسد   ررااد   هدای می  اد

 کده  شدود مد   گیر ده  کدار ده ایگونهده مورودی، حیاقل

 ان مقیار اگی و شود چک سیس م مورودی سطح هلوار 

 میزاندد  ددده داشددی، کل ددی اطلیتددان مورددودی سددطح اد

 صدود  حدیاکری  دده  سیس م مورودی که دهیم  سفارش

 و نظدیی  مبدان   اسا  دی(. 1391 حج ، و حج ) دیسی

 صودپیدادهدای  در موردودی  کت ی  سیس م مواو ، اددیا 

 . در(Ekinci et al., 2015)داشدی  مد   ندو   ارن اد دانک،

 هدای پدژوهش  کده  گفد   توانم  مورودی کت ی  دمیته

 صدودپیداد  هایدس گا  گراریپو  حود  در گیر ه نور 

 حدیاکری  سیاسد   اد اسد فاد   دا رسان،پو  هایماشین و

 تداد   تشددیل  متظور ده. انیشی  انجام حیاقل و مورودی

 مقدیار  دو مجلدو   سدادی حدیاقل  شامل که مسئیه هیف

 رر ده  دسد   اد مشد یی  دران هزرته و پو  صواب هزرته

 ندور   ده مقادری ارن اد رک هی کتیمم  ریض داشی،م 

 :انیشی  تییرف دری

 ددا  دیاددی : گدراری پدو   کدل  ردا  کدل  سفارش هزرته

 واحدی  هدی  هزرتده  ددا  پو  واحی هی صواب هزرته مجلو 

 هدی  ددیای  رر ده  دسد   اد مشد یی  دردان  و پدو   کلبود

 .داشیم  دس گا 

 نگهدیاری  هزرته دا دیادی: پو  واحی هی صواب هزرته

 سددا نه سددود نددیخ حددیاکری اسددا  دددی کدده اسدد  پددو 

 ددیای  و درنی18 دا میاد  95 سا  در داند  هایسپید 

 هدی  ددیای  تومدان  500 حدیود  رود در تومان میییون رک

 .شودم  محاسبه دس گا 

 دس  اد مش یی دران و پو  کلبود واحی هی هزرته

 داندک  توسط دانک ریرله هایهزرته مجلو  شامل: رر ه

 ندامور ،  هدای تدیاکتش  دسد گا ،  صیادد   رهد   میکزی

 رر دده، دسدد  اد مشدد یی دسدد گا ، در مورددودیعددیم

 هزرتده  و دسد گا   هدی  ادای دده  رر ه دس  اد کارمزدهای

 هدزار 30 میداد   کده  داشیم  شهی دانک دیای تبییغ سوء

 .(1391)حج  و حج ،  اس  شی  دیاورد تومان
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 1395 پاریز، شانزدهمدددددددددد رصیتامه اق صاد و میریر  شهیی/ شلار  ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 6

 

 مجلدو   شدامل : گدراری پو  علییا  دار هی هزرته

 پیس اری و صودرو دیله رسان،پو  صودروهای هایهزرته

 100 دیاددی  و داشیم  دس گا  هی دیای صودپیداد دس گا 

 .اس  تومان هزار

 

  تحقیق روش -4

 اددیدا   ددا  میتبط تحقیقا  انجام و مطالیه اد پس

 که شی حانل ن یجه ارن شهیونیان، دا مصاحبه و مواو 

 عبارتتدی  مشد یران  نظی اد صودپیدادها صیما  اد راار 

 وردود  تیاکتش، صطای پیغامعیم دس گا ، دودن سالم: اد

 اد اسد فاد   سدهول   و دسد گا   در پدو   متاسدب  تیکیب

 ددا  ایپیسشدتامه  اسدا ،  هلدین  ددی  که دس گا  متوهای

 صیدی  و دیده  هدای پاسدخ  دا و مخ صی و کوتا  پیسش چهار

 میددزان و صودپیدادهددا صددیما  کیفیدد  سددتجش رهدد 

 در  دم هایداد  و طیاح  ،شهیونیان و مش یران راار 

 کددارگیییددده هیچتددی. شددینی گددیداوری ،تهددیان شددهی

 تواندی نلد   نخسد   نگدا   در سؤا  چهار دا اینامهپیسش

 ارائده  صدیما   اد مشد یی  کامدل  راار  ستجش گورای

 صیما  کییه او ً گف  توانم  اما داشی  دس گا  در شی 

 انددی  نددو  چهددار اد دددیش صودپیدادهددا در شددی  ارائدده

 شدار  و  صیردی  ورده،  ان قدا   ورده،  دیداشد  ) داشدی نل 

 مشد یران  و شدهیونیان  حدا   عدین  در و( حسداب نور 

 محدل  دسد گا ،  نو  در نقش  هادس گا  اد کتتی اس فاد 

 ددا  کده ان دوم. نیارندی  صودپیداد هایورژگ  ساری و نصب

 دسدد گا  رددک اد مشدد یران نیدداد انددی، تتددو  ددده توردده

 درصواسد   تتهدا  مشد یران  درنی 80 اد دیش) صودپیداد

 چهدار  ددا  ایپیسشدتامه  کارگیییده ،(دارنی وره دیداش 

 در مشد یی  رادار   ستجش گورای توانیم  کوتا  سؤا 

 ،مواو  اددیا  ده میاریه دا انده سوم. داشی صودپیدادها

 توره دا هاحود  گونهارن  در شی  اس فاد  هایپیسشتامه

 کده  صودپیدادهدا  مشد یران  وردژ  ده مش یران کم وق  ده

 دسدیار  دارندی،  دس گا  اد اس فاد  دیای درادی عجیه اکریاً

 ددده تددوانمدد  مرددا  دددیای  داشددیمدد  مخ صددی و کوتددا 

 کده  کدید  اشار  1387 سا  در رریی  و دامیاد پیسشتامه

 کارکتدان  گدور  پاسخ تیاکتش، صطای انی  مؤلفه پتج دا

 پدو   وردود  و دسد گا   دودن سالم صیما ، توسیه دانک،

 طیاحد   دده  صدودپیداد،  اد اس فاد  سهول  و ان در کار 

 مش یران راار  میزان رو پیداص تی. اد ارن ایپیسشتامه

 سدتجش  مدورد  پیسش، شش دا صودپیداد هایدس گا  اد

میلدو  در سدتجش رادار  اد     طدور  دده  که گیر  قیار

 ادیداد  که شونیم  مطی  هار محصو  و صیما ، پیسش

دیاورد  شدین ان ظدارا ،    کی ، طور ده صیم  اد راار 

 درددی  را درگدیان  اسد فاد  مجدید و توندیه دده     هتلارل د

 دده  گدور  پاسدخ  ریردی  دیی دو پژوهش، ارن در. گییدم 

 ااداره  داندک،  کارکتان و صودپیداد میان مقارسه و نیادها

 .گیدری

 مشدد یران کییدده پددژوهش، ارددن امدداری رامیدده

 نظدی  در تهدیان  در شدهی  دانک صودپیدادهای هایدس گا 

 پیاکتدیگ   پدژوهش،  محدیط  دده  تورده  ددا  که شی گیر ه

 و تهدیان  شدهی  سدطح  در صودپیداد هایدس گا  مش یران

 اد اسد فاد   مشد یران  و هدا دس گا  کییه ده دس یس عیم

 اد رود در مش یی 400 حیود در م وسط طورده صیما ،

 کدارگییی ده دا لرا کتی،م  اس فاد  صودپیداد دس گا  رک

 مشدد یی 200 حدیود  در نلونده  حجددم کدوکیان،  ریمدو  

 .اس  گیدری  محاسبه

(1                     )
)-1( 1)(

)-1(

2

2

2

2

2

ppZN

ppNZ

a

a


= n  

 رلیی  : حجمN نلونه، : حجمn کوکیان، ریمو  در

 : درندی Zصدودپیداد(،   رک دیای رود در مش یی 400) اماری

 اد : نسدب   p قبدو ،  قاددل  اطلیتان ایرب مییار صطای

 نسدب    q:(p-1) دودن(، مید) میین نف  راقی رلیی 

 درردده d: دددودن(، دن) میددین نددف  راقددی رلییدد  اد

 طبد   کده  داشدی مد   مطیدوب  اح لدال   دق  را اطلیتان

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 iu
ea

m
.ir

 a
t 1

2:
34

 +
03

30
 o

n 
M

on
da

y 
N

ov
em

be
r 

6t
h 

20
17

Archive of SID

www.SID.ir

http://iueam.ir/article-1-542-fa.html
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 رلیی د   شدداف  دا را نلونه حجم دخواهیم اگی 1 ریمو 

 داشدتی،  میدین  ندف    حائز رلیی  اد نیل  ریت ) 5/0

 و p میلدو ً محاسبه کتیم، ( هس تی ان راقی درگی نیل 

q  مقیار. گییرمم  نظی در 5/0 را z ً اسد   96/1 میلو 

 داشی. 05/0 را 01/0 توانیم  d و

 رر ددار شتاسددار  ددده تحقیدد ، روش دوم دخددش در

 اسد   شدی   پیداص ده  صودپیداد هایدس گا  پو  مصیر 

 هددایدسدد گا  گددراریپددو  سددادیمددی  متظددور ددده کدده

 اد ردد   پدو   مصدیف  ماههدو رر ار شهی، دانک صودپیداد

 شدیب  در که 1395 سا  در دانک ارن صودپیداد دس گا 

 که اس  شی  دیرس  ،رددا قیار تهیان شهی دیتی و پیتیدد

 داد  نشدان ( ماهده ردک ) رر ار ارن اد دخش  ،1 نلودار در

 مصددیف دمددان و میددزان نلددودار، ارددن در. اسدد  شددی 

 نلدارش  تومدان ،  ندیهزار  و پتجا  د ، پتج، هایاسدتا 

 گدراری پدو   هایدمان که اس  مشهود کامالً و شی  داد 

 اد ردک  هدی  موردودی  اتلدام  و صیاد  دلیل ده ها،دس گا 

 وردود  دده  کدامالً  وادیی   اردن  و اسد   داد  رخ مخادن

 اسدا   اردن  ددی . اسد   شی  متجی رر ه،دس  اد مش یی

 دو در صدودپیداد  دسد گا   در نقدی  وره مورودی م وسط

 مصدیف  م وسدط  دود  و نیز تومان میییون 41 حیود ما ،

 غییم وال  رود سه و دود  تومان میییون 19 حیود رودانه

 وردود عدیم  اد ناشد   هلگد   کده  اس  شی  صیاد  دچار

 اد ندحیح  رر دار  شدتاص  عیم دلیل ده دقی  ررزیدینامه

 داشی.م  دس گا  علیدید و مصیف

 

 
 میزان و زمان مصرف و شارژ خودپرداز -1نمودار 

 (Excelمنبع: )خروجی نرم افزار 

 

های م فاو  در صصوص دا توره ده رر ارها و تودر 

چتین میزان مصدیف  تییاد و دمان میاریه مش یران و هم

توان دیای هی ردک اد انهدا   پو  هی رک اد صودپیدادها، م 

 حدیاقل  و موردودی  حدیاکری )رک می  کت ی  مورودی 

صاص م صور شی. دتادیارن دا توره ده اسد فاد    (مورودی

دیای حدل  ( مورودی حیاقل و مورودی حیاکری)اد می  

هدای  گدراری در دسد گا   ارن مسمله، مقیار حدیاکری پدو   

میییون تومان در هی رود و حیاقل موقیی   50ودپیداد ص

میییون تومدان در رود در نظدی گیر ده شدی       5مورودی 

هدای  اس . دده عبدار  درگدی، او ً سدقف شدار  دسد گا       

میییدون رردا  در رود ددود  و     500صودپیداد دانک شهی، 

ثانیاً هتگام  که حدیاقل موردودی دسد گا  در ردک رود     

میییون ررا  را کل ی اد  50سطح  )مورودی اطلیتان( ده

د. ددی  شدو هدا مد   گراری دس گا رسی، اقیام ده پو ان م 

گیدیی و مبتدای اعدیاد در اردن     ارن اسا ، واحدی اندیاد   

هدا دده ندور     گدراری مسمله، میییون تومان دود  و پدو  

شدود. ددا   گسس ه و دا مقیا  رک میییون تومان انجام م 

 اد کارمزدهدای درردار     درامی صودپیدادهدا ارن توایح، 
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های دیداش  وره، ان قا  ورده  )پررینیگ ( داد  تیاکتش

و صیردی شدار    و پیداص  قبوض ددی روی شدبده شد اب    

 ،هدای داندک میکدزی   . مطداد  دخشدتامه  شدود تشدیل م 

هدای  پرریندیگان کدار    م وسط سهم کارمزد ان قا  وره

ررا  و کارمزد هی ررا  دیداش  وره  1013 ،شبده داند 

گدیدد کده ددی اردن     درندی محاسدبه مد     15/1در حیود 

هدای  درامی صودپیدادهای دانک ناش  اد تدیاکتش  ،اسا 

هدای  داشی. اد سوی درگی هزرتهم  ان قا  و دیداش  وره

اصدد الف دددین میددزان شددار  و میددزان هددی صددودپیداد، اد 

 ردن میدزان  ، محاسدبه گیدردی کده ا   اسدتا  مصیف شی 

هددای صددودپیداد دیددانگی مورددودی پددو  درون دسدد گا  

اگی ارن مبیدغ را هلانتدی ردک سدپید  ددا سدود        .داشیم 

هزرتده  گدا   انسدالیانه دتگدیرم،    درنی  Aگراریسیماره

 رردا   B، )صدواب پدو (   های صودپیدادماداد پو  دس گا 

هلچتدین در   شود.دیای هی صودپیداد ده دانک تحلیل م 

میتبده   n ،صودپیدادها ده طور م وسط در مدا  که  نورت 

هدای ریید ،   و دا تورده دده امدار هزرتده     گراری شونیپو 

رسان  هی صودپیداد دده طدور م وسدط در مدا      هزرته پو 

تدوان ددا محاسدبه سدود و     گیدد، مد    دیاورد ررا  Cدیادی

هدای  هزرته هی صودپیداد، دمدان و میدزان شدار  دسد گا     

هددای ی دددیاورد نلددود تددا هزرتددهاصددودپیداد را ددده گوندده

 گراری و صواب پو ، ده حیاقل ملدن دیستی.پو 

 

 های تحقیقيافته -5

کتیم که هی واحی پدو  ردا   در ارن تحقی  ریض م 

گدراری  های مخ یدف کده در هدی ددار پدو      انوا  اسدتا 

ای دردی نیارد. ده عبدار  درگدی،   دهیم، هزرتهسفارش م 

میییددون تومددان   50چدده رددک میییددون تومددان و چدده   

هدای  ای دیای هی نو  اد اسددتا  گراری شود، هزرتهپو 

میاریده مشد یران دده     شدود. دمدان  مخ یف پیداص  نل 

های صودپیداد ره  دررار  وره نقدی، اد تودرد    دس گا 

مشد یی در رود تبیید     =150λپیوس ه نلدار  ددا ندیخ    

کتی. در واق ، تییاد م وسط مش یران که هی رود دیای م 

هدای صدودپیداد میاریده    دررار  ورده نقدی دده دسد گا     

ا تورده  داشی. اد طیر  دمش یی م  150کتتی، دیادی دا م 

هددای هددای ماهاندده دسدد گا کدده میددزان تددیاکتشددده ارددن

های مخ یف محاسدبه گیدردی  اسد ،    صودپیداد دیای ما 

 تیاکتش در ما  دیای هی دس گا  صدودپیداد  3500تییاد 

داشی  اد طدیف درگدی میدزان دیداشد      نیره م دهمقیون

های صودپیداد، اد تودر  نیما  دا وره مش یران اد نتیوق

ی  کتد تبیید  مد    02/0و انحدیاف مییدار    08/0 میانگین

 ریت  م وسدط دیداشد  ورده مشد یران اد هدی دسد گا       

هزار تومان دا انحیاف مییار  80صودپیداد ده طور م وسط 

کتدیم  داشدی. هلچتدین، ردیض مد     هزار تومدان مد    20

دالرانیه پس اد مشاهی  مورودی صدودپیداد در ندورت    

ل موردودی دیاددی ددا    تی اد حیاقکه سطح مورودی پارین

گراری ده میدزان حاندل اد   پتج میییون تومان داشی، پو 

 تفیر  مورودی ان لحظه دسد گا  اد حدیاکری موردودی   

گدراری،  پررید  لرا رانیه دمان مشاهی  تدا پدو   انجام م 

شود. اصیرن ریض و محدیودر  مدوردنظی   نفی ریض م 

 سدادی دده وسدییه   در مسئیه، تییاد رودهای اریای شدبیه 

رود در  30داشی که در اردن مسدئیه،   م  Arenaارزار نیم

، صالندده 1نظددی گیر دده شددی  اسدد  کدده در رددیو     

گددراری هددا و مفیواددا  مسددئیه مددی  پددو  محددیودر 

 های صودپیداد دانک شهی ارائه شی  اس .دس گا 
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 9 دد دادی رمضانیان سجادی، اعظم اهللصییل سیی ،رییودادادی صاتل  محلیعی  سیی، ریدتقوی محلیتق /راار ... میزان ارزارش

 های خودپرداز بانک شهرگذاری دستگاهمدل پولها و مفروضات مسئله خالصه محدوديت -1جدول 

 مقدار/تيمحدود فيتعر/مفهوم نماد نیالت واژه فيرد

1 - s 
حیاقل مورودی هی دس گا  در ردک رود )موردودی   

 اطلیتان( را حیاقل موقیی  مورودی
 میییون تومان 5

2 - S  میییون تومان 50 صودپیداد گراری در هی دس گا حیاکری پو 

3 Unit Shortage Cost USC 
هزرته هی واحی کلبود پو  و دران مش یی اد دسد   

 رر ه
 هزار تومان 30

4 Unit holding cost UHC  تومان 500 هزرته صواب هی واحی پو 

5 Total Ordering Cost TOC  تومان 200611 گراریهزرته سفارش کل را کل پو 

6 Set up Cost SUC   هزارتومان 100 گراریپو هزرته هی دار علییا 

7 Incremental Cost IC  0 گراریهزرته هی واحی پو  در هی دار پو 

8 Exponential 

Distribution 
Λ 

صودپیداد  م وسط میاریه مش یران ده هی دس گا 

 ره  دررار  وره نقی در رک رود
150 

9 Normal Average μ 
دسد گا   میانگین میزان دیداش  وره مش یران اد هی 

 صودپیداد
 هزارتومان 80

10 Normal Variance δ 
انحددیاف مییددار میددزان دیداشدد  وردده مشدد یران اد  

 های صودپیداددس گا 
 هزارتومان 20

11 Delivery Lag DL  0 گراری هی دس گا رانیه دمان مشاهی  تا پو 

12 Days to Run DtR رود 30 سادی تییاد رودهای اریای شبیه 

13 Number N  250 های صودپیداد مورد دیرس تییاد دس گا 

14 Time T  رود 180=ما  6 های صودپیدادداد  دمان  مورد دیرس  دس گا 

 (Arenaافزار منبع: )متغیرها و پارامترهای موردنیاز جهت ورود به مدل در نرم

 

مشدد یران راددار  در صصددوص سددتجش میددزان  

دسدد  امددی  صددیما  صودپیدادهددای دانددک، ن ددارج دددهاد 

قبدددل اد اردددیای مدددی  نشدددان داد، سدددطح رادددار   

تددیرن درنددی دددود  کدده رددد  اد مهددم    55مشدد یران 

د رددل پددارین دددودن ارددن میددزان، صددیاب دددودن و       

ارائده سدیورس دده د ردل مخ یدف ددود کده در اردن         عیم

گددور  ددده سدده سددؤا  حالدد  مشدد یران قددادر ددده پاسددخ

ی، امدددا پدددس اد اردددیای مدددی  کت دددی  درگدددی نبودنددد

هددای دمددان  مورددودی و داددرددی اد صودپیدادهددا در ددداد 

تییددین شددی  توسددط مددی ، ارددن سددطح اد راددار  ددده  

 درنی ارتقا رار .   80

هدا قبدل و دیدی    دسد  امدی  اد پیسشدتامه   ن ارج ده

 ذکی شی  اس .  2در ریو   ،اد اریای می 
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 جهت سنجش رضايت مشتريان از خودپردازها شنامهخروجی نهايی پرس -2جدول 

 هاسؤال

 مدل یاجرا از بعد مدل یاجرا از قبل

 یهاپاسخ تعداد

 بله

 یهاپاسخ تعداد

 ریخ

 تعداد

 بله یهاپاسخ

 یهاپاسخ تعداد

 ریخ

های ریزرد ، نبدود  )صیاد  سالم دودن دس گا  -1سؤا  

 اسدتا ، صارج اد سیورس دودن(
165 35 179 21 

)مشددال    نلارش پیغدام صطدای تدیاکتش   عیم -2سؤا 

دیداش  وره، گییکدیدن پدو  و کدار  و ارائده گدزارش      

 ...( نادرس  در هتگام درصواس ، اتلام دیگه رسیی و

98 102 161 39 

 مورددودنلددارش تیکیددب متاسددب اسدددتا    -3سددؤا  

 )ان خاب نو  اسدتا (
112 88 152 48 

)قیار دادن و تتظیم  سهول  اس فاد  اد متوها -4سؤا 

 نفحه کییی و نفحه نلارش متاسب (
63 137 144 56 

 164 636 362 438 رل 

 21 80 45 55 درنی

  80  55 متیی درنی نهار  میزان راار 

 های نگارندگان(منبع: )يافته

که در تامه، توایح اندر صصوص سؤا  سوم پیسش

دسیاری اد انوا  صودپیدادها، گزرته ان خداب تیکیدب ندو     

اسدتا  مورد نظدی مشد یی در متدوی تتظیلدا  صدود      

توانتدی ان را ریدا    ها مد  داشی که دانکدس گا  ریا  م 

 ان خاب امدان ها،دس گا  نرا  میلول کاردیان یدیای. کتت

 داشدی مد   صیما  هانرتیرراب اد  در دلخوا ، اسدتا 

دانک مسدن ارن گزرتده را   ،دارکه در اریان دیای نخس ین

ده متوی صودپیدادها اااره کید و دیص  اد صودپیدادهای 

. کتتدی   و پارسیان نیز اد ارن متو اسد فاد  مد   دانک ارتی

 لحدا   و Arena ردزار نیم ده مسئیه یهاداد  ورود اد پس

 یاردیا  دده  اقیام مسئیه، مفیواا  و ها رمحیود کیدن

 نلودار که یرگید رود  30  دمان داد  یدیا مرکور ارزارنیم

 یهدا دسد گا   یگدرار پدو   مسدئیه  مدی   دهتی نشان ،2

در اردن   .داشی م Arena ارزارنیم در شهی دانک صودپیداد

های صودپیداد ده عتدوان  گراری دس گا نلودار، می  پو 

 ارزار ارنا، تیسیم شی  اس .ورودی ده نیم

 های خودپرداز بانک شهرگذاری دستگاهمسئله پول( موجودی حداقل و موجودی حداکثر)مدل  -2نمودار 

 (Arenaافزارمدل ورودی به نرممنبع: )
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 11 دد دادی رمضانیان سجادی، اعظم اهللصییل سیی ،رییودادادی صاتل  محلیعی  سیی، ریدتقوی محلیتق /راار ... میزان ارزارش

 ددده کتتددی میاریدده انرمشدد ی تیددیاد ،3 نلدودار  در

 یسداد هیشدب  اد حانل رود 30 در صودپیداد یهادس گا 

 در نفی 4483 دا دیادی که اس  شی  ارائه Arena ارزارنیم

 دسد ه  .داشدی  مد  رود در نفدی  150ددا  دیاددی  بداً رتقی و ما 

 گسس ه یهاس میس یسادهیشب یدیا Arena یارزارنیم

سدادی را  رک مطالیه شدبیه  میاحلتلام که  اس  شامییپ

توان دا تییرف دقید  مفیوادا  و   و م  کتیپش یبان  م 

سادی در تیدیاد  سادی می  موردنظی، ده انجام شبیهپیاد 

در دمان دسیار کوتا  پیداص  کده   ،دریا  تدیار دسیار دا 

سدادی مدی  کت دی  موردودی     در ارن پژوهش اد شدبیه 

 .های صودپیداد اس فاد  شی  اس های دس گا کاس 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 افزار ارناسازی نرمهای خودپرداز حاصل از شبیهکننده به دستگاهتعداد مشتريان مراجعه -3نمودار 

 ( Arenaافزارخروجی مدل نرممنبع: )بخشی از 

 

هددای دینامدده  ، دخشدد  اد صیوردد  3ر اددر نلددو

پددس اد ارددیای مددی  نلددارش داد  شددی  اسدد  کدده در  

کتتدددی  دددده دسددد گا  ان تیدددیاد مشددد یران میاریددده

صودپیداد، دده رندگ سدیا  نلدارش داد  شدی  اسد . در       

هددای دینامدده پددس اد   ، دخشدد  اد صیوردد  4نلددودار 

ارددیای مددی  نلددارش داد  شددی  اسدد  کدده در ان،      

دهدد  اد قبیددل میددانگین هزرتدده سددفارش  هزرتدده نهددار 

مجددید ددده رنددگ صاکسدد یی روشددن و مجلددو  هزرتدده  

کل کده م شددل اد توادد  هزرتده صدواب پدو  و هزرتده        

دده رندگ صاکسد یی     ،داشدی مش یی اد دسد  رر ده مد    

 تیی  نلارش داد  شی  اس .
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 افزار ارناسازی نرمشبیه های خودپرداز بانک شهر حاصل ازهای مربوط به دستگاهبرآورد هزينه -4 نمودار

 (Arenaافزارمنبع: )بخشی ازخروجی نهايی در نرم
 

، م وسط هزرته صدواب پدو ، م وسدط    4در نلودار 

دهد   هزرته رین  اد دس  رر ه، م وسط هزرته سفارش

هددای حانددل اد گددراری و مجلددو  کددل هزرتدده و پددو 

ارزار ارنا ارائه شی  اسد . م وسدط هزرتده    سادی نیمشبیه

 4200میییدون تومدان ردا     0042/0صواب پدو  دیاددی ددا    

  اد دسد  رر ده   داشدی. م وسدط هزرتده ریند    تومان م 

داشدی.  تومدان مد    103800میییون تومدان ردا    1038/0

گدراری دیاددی   ده  و پو هلچتین م وسط هزرته سفارش

تومدان ددیاورد شدی      6700میییون تومان ردا   0067/0دا 

میییون  1147/0ها دیادی دا اس . در نهار ، مجلو  هزرته

تومان تخلین دد  شی  اس . دا توره  114700تومان را 

دس  امی  مقادری ده 3ده توایحا  ارائه شی ، در ریو  

 انی.سادی و مقادری واقی ، ارائه و دا ردیرگی مقارسه شی اد شبیه

 سازی شده اقالم اطالعاتی مربوط به خودپردازهای بانک شهرمقايسه مقادير واقعی و شبیه -3جدول
 جهینت یسازهیشب از حاصل مقدار یواقع مقدار فيتعر/مفهوم رديف

 دیون تغییی 50 50 های صودپیداد مورد دیرس تییاد دس گا  1
 دیون تغییی رود 180=ما  6 رود 180=ما  6 های صودپیدادداد  دمان  مورد دیرس  دس گا  2
 دیون تغییی هزارتومان 80 هزارتومان 80 میانگین میزان دیداش  وره مش یران اد هی دس گا  صودپیداد 3
 دیون تغییی هزارتومان 20 هزارتومان 20 انحیاف مییار میزان دیداش  وره مش یران اد هی دس گا  صودپیداد 4

5 
صودپیداد  تییاد م وسط میاریه مش یران ده هی دس گا 
 ره  دررار  وره نقی در رک رود

 دیون تغییی نفی150تقیرباً  نفی150

 دیون تغییی 0 0 گراری هی دس گا تا پو  رانیه دمان مشاهی  6
 دیون تغییی رود 30 رود 30 تییاد رودهای دیرس  علیدید صودپیدادها 7
 دیون تغییی 0 0 گراریهزرته هی واحی پو  در هی دار پو  8
 تومان کاهش 96200 تومان 103800 تومان 200000 هزرته هی واحی کلبود پو  و دران مش یی اد دس  رر ه 9

 تومان ارزارش 3600 تومان 4200 تومان 600 هزرته هی واحی صواب پو  10

 تومان کاهش 92600 تومان108000 تومان 200600 گراریهزرته سفارش کل را کل پو  11

 تومان کاهش 93300 تومان 6700 تومان 100000 گراریهزرته هی دار علییا  پو  12
 تومان کاهش 185900 تومان114700 تومان 300600 هزرته کل 13

 (Arenaافزار های نرمنتايج نهايی و برگردان شده خروجیمنبع: )

00667/0  

1147/0  
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شود، مقادری مالحظه م  3گونه که در ریو  هلان

هزرته هی واحی کلبود پو  و دران مش یی اد دس  رر ه، 

گدراری و هزرتده هدی ددار     هزرته سفارش کل را کل پدو  

سدادی شدی ، کداهش    گراری در حال  شبیهپو علییا  

ای کده در نهارد ، هزرتده      ده گونهانیقادل توره  داش ه

تومددان  دددیای هددی دسدد گا    185900کددل دددا کدداهش  

صودپیداد هلیا  دود  اس . در صصوص هزرته هدی واحدی   

سدادی اردزارش رار ده اسد ،     صواب پو  که پس اد شبیه

ل اسد فاد  اد  دیان ارن ند ه ادیوری اسد  کده دده دلید     

دس گا  صودپیداد در رک داد  دمدان    50اطالعا  واقی  

سادی دی روی رک دس گا  دیای هدی  دوماهه و انجام شبیه

ارزار، ارن میزان اصد الف در هزرتده صدواب    دار اریای نیم

در نورت  که داد  دمان  دیشد ی  پو ، طبیی  دود  اس . 

دهدا دده   تیی در مدورد علیددید صودپیدا  و اطالعا  کامل

تدی  تی و نزدردک ارزار دقی ارزار ارائه شود، صیور  نیمنیم

ده مقیار هزرته واقی  صواب پو  صواهدی ددود. دتدادیارن،    

 چدون  واقد   اسد   در  متطقد   و نحیح کامالً مقیار ارن

 پدس  داشدی، مد   کدم  صدودپیداد  دده  میاریه دریا  تییاد

 کم میاریه دمان  هایداد  در صودپیداد داصل پو  میزان

 هلدان  دده  امدا . شدود مد   کم پو  صواب هزرته لرا اس  

 صاموشد ،  صیاد ، کلبود،)کلبود  واحی هی هزرته نسب 

 کداهش  میدزان  و گیددم  دیش ی...(  و مش یی ناراار  

 ده مجید میاریه دمان هزرته ارزارش نسب  ده هزرته ارن

 92600 مقارسده ) داشدی مد   دیشد ی  میاتدب  ده صودپیداد

. دا توره ده (ارزارش تومان 3600 نسب  ده کاهش تومان

هزرته دا ی هی واحی کلبود پو  و دران مش یی اد دس  

گفد   توان رر ه ده نسب  هزرته هی واحی صواب پو ، م 

رسدیم کده تیدیاد    پس اد اریای می  ده ارن ن یجده مد   

دریا  میاریه ره  مشاهی  سطح مورودی صودپیداد و 

میاریده و  تدی اد عدیم  تاسبشار  نتیوق ان، ده میاتب م

داشی. دی ارن اسا ، انچه رؤسای شدیب اد  صواب پو  م 

داشتی، صواب پو  و ایر و دردان ناشد  اد   ان ناراا  م 

هدا، مشد یران نارااد  اد    داشی  دیده تییاد صیاد ان نل 

میاریه و پیسد اری  ها و عیمرر ه، صاموش  دس گا دس 

اهی  میددزان داشددی کدده راهدددار ارددن مشدددل و مشدد مدد 

سدادی و ان خداب   ها، پدس اد شدبیه  رور  در هزرتهنیره

پدس اد اسد خیاج ردواب    ستاررو دهیته ارائه شی  اسد .  

سادی و حل دهیته ارن مسئیه داردی  اولیه، ده متظور دهیته

حددیاقل مورددودی )مورددودی اطلیتددان(، مقددیار دهیتدده 

نلاریم. شاران را محاسبه  داد  اردراد و  حیاکری مورودی

داشدتی. در  گسسد ه مد    ،ذکی اس  کییه مقدادری مدرکور  

حیاقل موردودی )موردودی   ، مقادری میدو  ده 4ریو  

 ارناارزار در نیم داد  اردراد و  اطلیتان(، حیاکری مورودی

سدادی  میتبه، شبیه 100ارزار را دیای ارائه شی  اس . نیم

ردواب مورده    20کتدیم.  رود اردیا مد    30و در هی ددار،  

تولیی شی  اس  کده ردواب دهیتده در صیورد      )ملدن( 

دسد  امدی  اد   دس  امی  اس . صیور  دهده 32اریای 

 .  داشیم  5سادی، ده شی  نلودار شبیه

 

 بازه ارزيابیو  موجودی اطمینان، حداکثر موجودی برای سه عامل ارناافزار مقادير مفروض در نرم -4جدول

 بازه ارزيابی حداکثر موجودی موجودی اطمینان رديف

1 
 حی پارین

میییون 2 

 تومان
 حی پارین

میییون  30

 تومان
 حی پارین

میاریه شی  و در دس گا  صودپیداد ریت  هی رود ده  رود  1

  گیدد.گراری م نور  نیاد پو 

2 
 حی دا 

میییون  6

 تومان
 حی دا 

میییون  50

 تومان
 حی دا 

میاریه دس گا  صودپیداد دار ده ریت  هی دو هف ه رک رود  15

 گیدد.گراری م شی  و در نور  نیاد پو 

مقیار  3

 پیشتهادی

میییون  4

 تومان

مقیار 

 پیشتهادی

میییون  40

 تومان

مقیار 

 پیشتهادی

میاریه شی  دس گا  صودپیداد دار ده ریت  هی هف ه رک رود  7

 گیدد.گراری م و در نور  نیاد پو 

 منبع: )محاسبات نگارندگان(
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 برای محاسبه بهترين جواب Arenaافزار سازی نرمخروجی حاصل از شبیه -5نمودار 

 افزار(منبع: )خروجی نرم

 

شدود، در  مشداهی  مد    5گونه که در نلدودار  هلان

سدادی  ده دیرن شدبیه  رواب موره و در نقطده   20میان 

، ده یرن رواب ارن اس  که رودانده )هدی رود( ددیای    32=

های صودپیداد ده انهدا میاریده شدود.    گراری دس گا پو 

دیاددی ددا دو    موردودی اطلیتدان  هلچتین مقدیار دهیتده   

 49دیادی دا  یاکری مورودیحمیییون تومان و مقیار دهیته 

داشدی. در نهارد ، حدل حدیاقل هزرتده      میییون تومان م 

تدوان اد  داشدی  امدا مد    تومدان مد    31185می  دیادی ددا  

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

 حال  اریا سادیدهیته

 دار 100تییاد اریاهای مسئیه

رخ داد   32رواب دهیته در اریای 
 اس 

 سادیمسئیه کلیته
31158ده یرن رواب موره:   
246986رواب موره ریی :   

 هاکت ی 
 49در ده یرن حال :  Sمقیار 
 2در ده یرن حال :  sمقیار 
 رود 1دمان میاریه: هی  ده یرن

72500

70000

67500

65000

62500

60000

57500

55000

52500

50000

47500

45000

42500

40000

37500

35000

32500

30000

27500

مقیار تاد  هیف در هی 
 سادیاریای شبیه

سادیاریای شبیه  

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 iu
ea

m
.ir

 a
t 1

2:
34

 +
03

30
 o

n 
M

on
da

y 
N

ov
em

be
r 

6t
h 

20
17

Archive of SID

www.SID.ir

http://iueam.ir/article-1-542-fa.html


 15 دد دادی رمضانیان سجادی، اعظم اهللصییل سیی ،رییودادادی صاتل  محلیعی  سیی، ریدتقوی محلیتق /راار ... میزان ارزارش

توان دا م  مرا ستارروهای کلد  نیز اس فاد  کید  دیای 

تومدان در سدتاررو چهدارم، تیدیاد      32154تحلل هزرته 

ارزارش داد. ساری  رودهای میاریه را اد رک رود ده دو رود

نشدان داد  شدی     5ستارروها ده هلیا  رزئیا  در ریو  

، مقادری واقی  و مقدادری  6اس . دا ارن توایح، در ریو  

های صودپیداد گراری نتیوقسادی شی  پو دهیته شبیه

 .انیدانک شهی دا ردیرگی مقارسه شی 

 

 های خودپرداز بانک شهرگذاری صندوقممکن برای پولسناريو  10 -5جدول 

شماره 

 سازیشبیه

مقدار تابع 

 هدف
 وضعیت جواب

بزرگ  Sقدار م

 )میلیون تومان(

زمان بازديد يا 

 دوره ارزيابی

 کوچک sمقدار 

 )میلیون تومان(
 رديف

 1 2 1 49 موره 311185 32

 2 2 1 50 موره 31748 28

 3 2 1 48 موره 32154 30

 4 2 2 45 موره 32156 59

 5 2 2 44 موره 32244 68

 6 2 2 46 موره 32416 50

 7 2 2 47 موره 32655 70

 8 2 2 48 موره 32669 66

 9 4 1 43 موره 32878 22

 10 6 2 44 موره 32879 7

 (Arenaافزار های خروجی مدل در نرممنبع: )بخشی از داده
 

 های خودپرداز بانک شهرگذاری صندوقسازی شده پولبهینه شبیه مقايسه مقادير واقعی و مقادير -6جدول 

 یواقع مقدار فيتعر/مفهوم فيرد
 از حاصل نهیبه مقدار

 یسازهیشب
 جهینت

1 
 یمورددود) رود کردد در یمورددود حددیاقل

 (تانیاطل
 تومان ونیییم 2 تومان ونیییم 5

 تومان ونیییم 3

 کاهش

 تومان ونیییم 49 تومان ونیییم 50 صودپیداد در یمورود ار یگرارپو  حیاکری 2
 تومان ونیییم 1

 کاهش

 تومان 31185 تومان 200600 یگرارپو  کل ار کل سفارش تهرهز 3
 تومان 169415

 کاهش

 منبع: )محاسبات نگارندگان(
 

، در نورت  که حدیاقل  7های ریو  دیاسا  داد 

هدای صدودپیداد، دو میییدون    مورودی اطلیتان ندتیوق 

میییدون تومدان در نظدی     49گدراری  تومان و سدقف پدو   

گیر ه شود که ده تیتیب سه و رک میییون تومدان کل دی   

داشی، در ارن نور  هزرتده  گراری ریی  م اد مقیار پو 

اهدی رارد . هلچتدین ددا     صواب هی واحی پو ، کاهش صو

هدای صدودپیداد رهد     که میاریه دده دسد گا   ریض ارن

شود، هزرتده نهدار    م گراری ده نور  رودانه انجام پو 

 31185هدای صدودپیداد داندک شدهی،     گراری دس گا پو 

 169415تومان دیای هی دس گا  صواهی دود که ارن عید 

 هدای گدراری ندتیوق  تومان کل ی اد هزرته کتدون  پدو   

 داشی.صودپیداد دانک م 
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 ها جهت شارژ دستگاه خودپرداز بانک شهرترکیب بهینه اسکناس -7جدول 

 اسکناس نوع فيرد
( قطعه) تعداد

 اول ويسنار

 (قطعه) تعداد

 سناريو دوم

 2000 700 هزار تومان ( 5هزار ررال  ) 50اسدتا   1

 2000 700 هزار تومان (10)  هزار ررال  100اسدتا   2

 400 290 هزار تومان ( 50هزار ررال  ) 500اسدتا   3

 0 250 هزار تومان (100هزار ررال  )  1000اسدتا   4

 میییون تومان 50  میییون تومان 50 مبیغ کل مورودی دس گا  صودپیداد

 (Arenaافزار های نرمنتايج نهايی و برگردان شده خروجیمنبع: )

 

 گیری و پیشنهادنتیجه -6

گدراری  در ارن پدژوهش، حدل دهیتده مسدمله پدو      

های صودپیداد دانک شهی دی اسا  حیاقل مقدیار،  دس گا 

گراری ارائه شی  اسد .  حیاکری مقیار، دمان و هزرته پو 

 50های میدو  ده علیددید  دی ارن اسا ، دا توره ده داد 

صودپیداد دانک شهی در داد  دمان  دوماهده سدا    دس گا  

ساله دیادی و دا ریض نیخ سود سپید  دیتیمی  رک 1395

درنددی، حددیاقل مورددودی دسدد گا  در رددک رود  22دددا 

و حدیاکری   دیادی دا دو میییون تومدان ( مورودی اطلیتان)

میییدون تومدان    49های صودپیداد گراری در دس گا پو 

هدای صدودپیداد،   کش  ده دس گا داشی. دمان دهیته سیم 

هدای  گدراری دسد گا   دار و هزرته نهدار  پدو   هی رود رک

تومان دیای هدی دسد گا  اسد .     31200صودپیداد حیود 

 و مورددودی حددیاکری)دتددادیارن در نددور  تحقدد  مددی  

ددیای صودپیدادهدای داندک شدهی، در      (موردودی  حیاقل

گراری دیای هی مجلو  چهار میییون تومان اد میزان پو 

گدراری  دس گا  کاهش صواهدی رارد  و نیدز هزرتده پدو      

ددی اسدا    رادی. ششم هزرته ریی  تقییل م تقیرباً ده رک

هدای ندور  گیر ده در    اطالعا  ساری مقا   و پژوهش

تدوان  در مجلو  م صصوص ارزارش کارار  صودپیدادها، 

رسان  صودپیدادها، وایی  مواردی اد قبیل: وایی  پو 

پیسدد اری و نگهددیاری صودپیدادهددا کدده در ارددن مقالدده   

های صیاد  دس گا  شامل هزرته ،های میدو  ده انهزرته

هددای نددامور ، هزرتدده  و ریرلدده ان، هزرتدده تددیاکتش 

مورودی در دس گا ، هزرته مش یی اد دسد  رر ده،   عیم

ته کارمزدهای اد دس  رر ه و هزرته سوءتبییغ ددیای  هزر

دانک شهی، در قالب هزرته هی واحی کلبدود پدو  و دردان    

مش یی اد دس  رر ه، محاسبه و دهیتده گیدردی و مددان    

نصب صودپیدادها را در نظی گیرد . دتدادیارن ددی اسدا      

و ددده متظددور ارتقددای کارامددیی    مطالددب دیددان شددی  

انها، رر  مشدال  و موان   یزن و ی دانک شهیصودپیدادها

 گیدد:پیشتهاد م  دریموارد 

 دهتدی، حدیود  های انجام شی  نشان مد  دیرس  -1

 های اداریاد صودپیدادهای دانک شهی در محل درنی 20

قیار دارنی که دده  ( های تادیهها و سادمانمانتی شهیداری)

ادارا ، اردن  عی  ارائه سیورس تدا پاردان سداعا  کداری     

داشددی و  دم اسدد  مدددان ارددن انهددا پددارین مدد کددارار  

ای تغییدی راددی   گونده ده  ،های مرکورصودپیدادها در محل

هدا در سداعا    دی دس یس  کارکتان ان سدادمان که عالو 

اداری و ارام تیطیل، ساری اریاد نیدز در صدارج اد سداعا     

اداری د وانتی اد صیما  صودپیدادهدای مدرکور اسد فاد     

 .تیکت

کدارار   سادی مسئیه، عدیم یای می  شبیهدا ار -2

صودپیدادهددای داصددل و صددارج اد شددیبه در تهددیان و     

دلیدل کلبدود   هدا کده دده   صودپیدادهای داصل شهیسد ان 

اسدتا  را نگهیاری نامتاسب دود ، دا توره ده می  ارائده  
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شی  و م لیکدز ددودن علییدا  نظدار  توسدط شدیبه و       

شدود و  طیف مد  داری را شیبه دیرسان  توسط صزانهپو 

کدارار   نیراً مدان نصب صودپیداد ده عتوان عامدل عدیم  

تواندی مدورد تورده و مدینظی     ارن گیو  اد صودپیدادها م 

دیای مطالیا  ات  داشی. دی ارن اسدا ، در مدواردی کده    

ناکارامددیی صودپیدادهددا ددده عیدد  کلبددود اسدددتا  رددا  

و مدان نصب صودپیداد در  اس نامتاسب  ،پش یبان  رت 

هدای ریردی و ان قدا     نقش دارد داری شتاسار  مددان  ان

دتدیی مشدخ  در دسد ورکار قدیار     انها دی اسدا  دمدان  

داعد  اردزارش کدارار      ،رداد  متاسدب  گیید  دردیا مددان  

صودپیدادهددا و ارددزارش سددهم درامددی کددارمزدی دانددک   

 شود.م 

سدادی  مقاله ارائه شی  شامل ساص  مدی  حدیاقل  

سادی هزرته ریند   و حیاقلهزرته نگهیاش  پو  ماداد 

اد مدی    ،اد دس  رر ه اس . هلچتدین در اردن پدژوهش   

 (موردودی  حدیاقل  و مورودی حیاکری)کت ی  مورودی 

سدادی  هدای مدال  و علییدات    در حود  صیما  و سیس م

ددار در اردیان اسد فاد  شدی      سیس م سفارش دیای اولین

 ،اتد   هدای ارن اسا  دیای مطالیا  و پدژوهش  اس . دی

شددتهادهار  اد قبیددل: ارائدده مددی  رراادد  دوهیردده    پی

سدادی  سادی هزرته نگهیاش  پو  ماداد و حدیاقل حیاقل

هزرته رین  اد دس  رر ه و حل می  رهد  دسد یاد    

ده م غییهای نقطه و میزان سدفارش پدو  ددا اسد فاد  اد     

هدای  سادی و دا کلک الگورر مسادی اد طیر  شبیهدهیته

هدای قاددل   کیب دهیته اسددتا  ریااد داری و محاسبه تی

شار  در دس گا  در نور  مورود دودن اطالعا  میددو   

هدای  گراری شی  در دسد گا  های پو ده تیکیب اسدتا 

 داد. توان مینظی قیارم را صودپیداد 
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 .تیمه ان شارا  :تهیان ، بیط
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