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 §چکیده
قابل  خدماتهای بانکی است. گستردگی ، راه ارتباطی سامانه هسته )متمرکز( بانک با سایر سامانههای بانکداری الکترونیککانالسامانه مدیریت 

گردد. در سامانه مدیریت کانال، مابین ها از سوی دیگر باعث پیچیدگی در طراحی این سامانه میی تراکش ارائه و بدون وقفه از یک سو و حجم باال
ی کارایی و کارایی، قابلیت اطمیشان و هزیشه های سخت افزاری مصالحه وجود دارد و به دلیل ایشکه سخت افزار محدود است، ارائه روشی برای بهیشه ساز

زیادی برخوردار است. سامانه کوک بانک سامان، یک سامانه مدیریت کانال است که با معماری میکروسرویس طراحی شده  قابلیت اطمیشان از اهمیت
بشدی مقایس خود را با استفاده از قابلیت خدماتتواند کارایی و قابلیت اطمیشان های هر کانال، میاست. سامانه کوک با داشتن اطالعات حجم تراکش 

های هر کانال بیشی حجم  تراکش تر پی بیشی رفتار مشتریان و بصورت دقیقاین مقاله، روشی برای پی روسرویس افزای  دهد. در معماری میک خدمت
از  بیشی رفتار مشتریانافزای  یابد. به مشظور پی  خدماتبانکی ارائه می شود تا با استفاده از ویژگی های معماری سامانه کوک، کارایی و قابلیت اطمیشان 

بیشی رفتار مشتریان روش پیششهادی ( و مدل مارکوف استفاده شده است. نتایج ارزیابی پی Sequence Classificationدو رویکرد: دسته بشدی توالی )
را دارا  01/3 معیار صحت برابر بابیشی با های دسته بشدی توالی است و توانایی پی دهد که مدل مارکوف دارای دقت بیشتری نسبت به روشنشان می

میانگین سامانه کوک،  خدماتبشدی بیشی رفتار مشتریان، توانستیم با کمک قابلیت مقایسباشد. همچشین با استفاده از نتایج روش پیششهادی پی می
 افزای  دهیم. % 2/03کاه  و  % 1/6 زمان پاسخ و میزان قابلیت اطمیشان را به ترتیب
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 مقدمه ۱ 2

 های بانکی است. ، راه ارتباطی سامانه هسته )متمرکز( بانک با سایر سامانههای بانکداری الکترونیککانالسامانه مدیریت 
نه هسته بصورت یکپارچه برقرار می کشد و هر سامانه ای با در نظر گرفتن این سامانه ارتباط سایر سامانه ها را با ساما

استانداردهای سامانه مدیریت کانال می تواند با سامانه هسته تعامل کشد. به همین دلیل این سامانه در واقع پاششه آشیل سایر 
 یت کانال وابسته است.سامانه ها می باشد و کارایی و قابلیت اطمیشان سایر سامانه ها به سامانه مدیر

ها از سوی دیگر باعث پیچیدگی در طراحی این قابل ارائه و بدون وقفه از یک سو و حجم باالی تراکش  خدماتگستردگی 
گردد. در سامانه مدیریت کانال، مابین کارایی، قابلیت اطمیشان و هزیشه های سخت افزاری مصالحه وجود دارد و سامانه می

افزار محدود است، ارائه روشی برای بهیشه سازی کارایی و قابلیت اطمیشان از اهمیت زیادی برخوردار به دلیل ایشکه سخت 
 است.

    برای ایجاد توازن بار در  (Moharir, et al., 2012)و  (Alakeel, 2010)تا کشون روش هاش مختلفی از جمله 
. به همین دلیل استها به پی  بیشی بار احتمالی نپرداخته  اما هیچکدام از این روش ،های توزیع شده ارائه شده استسامانه

 های بانکداری الکترونیککانالسامانه مدیریت  کارایی و قابلیت اطمیشانجهت بهبود در این پژوه  برای اولین بار، روشی 
بانک سامان     مبتشی بر پی  بیشی حجم بار احتمالی ارائه شده است. روش پیششهادی این پژوه ، بر روی سامانه کوک

      4سامانه کوک بانک سامان، یک سامانه مدیریت کانال است که با معماری میکروسرویسسازی شده است. پیاده
(Namiot, et al., 2014)  توان اشاره کرد:به موارد ذیل میکوک طراحی شده است. از جمله مزایای سامانه 

  محور تخدمارها با رویکرد کسب و کافزای  انعطاف پذیری 
  های اطالعاتی درون / برون سازمانی سامانهتعامل پذیری و ارتباط 
 یکپارچه سازی و استاندار سازی خدمات بانکی در یک سامانه 
  بلعکسار و نه کسب و کها بر طبق فرآیشدهای  سامانهتطبیق 

خود را با استفاده  خدماتمیشان تواند کارایی و قابلیت اطهای هر کانال، میسامانه کوک با داشتن اطالعات حجم تراکش 
 معماری میکروسرویس افزای  دهد. خدماتبشدی از قابلیت مقایس

در این پژوه ، فرض بر آن است که هر سامانه متصل به سامانه کوک، یک کانال در نظر گرفته می شود. در روش 
شیوه توسط زیرسیستم تصمیم یار، حجم بار هر کانال پی  بیشی می شود، سپس  ،ابتدا در یک زیر سیستم ،پیششهادی
      معماری میکرو سرویس ارائه می شود. در زیر سیستم پی  بیشی روش پیششهادی، از روش های خدماتبشدی مقایس

در زیر سیستم تصمیم یار نیز از همچشین استفاده شده است و  )et al., 2011)Han , 2پشهانی دسته بشدی و مدل مارکوف
 برای بهیشه سازی استفاده گردیده است. (Goldberg, 2006)الگوریتم ژنتیک 

 نوآوری های این پژوه  عبارتشد از:
 پی  بیشی حجم بار سامانه ها یا به عبارتی دیگر رفتار مشتریان در سامانه ها جهتارائه یک روش  -
 روش مبتشی بر الگوریتم ژنتیک برای بهیشه سازی مسئله توازن بارارائه یک  -
پی  بیشی حجم بار سامانه های متصل به در روش دسته بشدی، رگرسیون، مدل مارکوف پشهانی ششاسایی بهترین  -

 های بانکداری الکترونیککانالمدیریت  سامانه
 

معرفی  2در بخ  )سامانه کوک( سامان بانک  های بانکداری الکترونیککانالمدیریت سامانه در ادامه این پژوه ، ابتدا 
       ارائه پیششهادی، نتایج ارزیابی روش 1به تفصیل بیان می شود. در بخ   0پس روش پیششهادی در بخ  می شود، س

 نتیجه گیری انجام گرفته و کارهای آتی بیان شده است. 5و در نهایت در بخ  گردد می

                                                                                                                                                                                   
1 Micro-services 
2  Hidden Markov Model 
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 بیشی رفتار مشتریان پیبا رویکرد  بانکداری الکترونیکهای امانه مدیریت کانالبهبود کارایی و قابلیت اطمیشان س

 بانک سامان کوکمدیریت کانال سامانه  ۲
، ارتباط های ذیشغع بانک و شرکت در نکی به سایر سامانه های موجودبا هدف یکپارچه سازی ارائه خدمات باکوک سامانه 

های آب، برق ... ، به نظم آوری کلیه فعالیت های گذشته و ساده سازی ارائه خدمات آیشده با سایر سازمان ها همانشد شرکت
    اد خام بال استفاده و فاقد روح ایجاد گردیده است و از این رو همانشد کوک زدن نخ و سوزن بر روی پارچه و استفاده از مو

، کوک نام گذاری جهت، این سامانهتواند محصولی دارای هویت و آراسته به قامت خدمات بانکداری ایجاد نماید. از این می
وردن نیازهای غیر عملکردی مانشد مقیاس پذیری از آسامانه کوک به مشظور فراهم نمودن بستر مشاسب جهت بر. شده است
و  ه خدمات بپردازدئمستقل به ارا سکوییدهد هر خدمت به طور کامال مستقل بر روی  کشد که اجازه میتبعیت می چارچوبی

سامانه های  که به شیوه ای طراحی شده استدر دسترس بودن یک خدمت کامال مجزا از دیگری خواهد بود. این سامانه 
متوجه از یک درگاه مشترک جهت دسترسی سود جویشد و  ،می کششدداخل و خارج سازمان که از خدمت یکسانی استفاده 

 نمای  داده شده است. 4شمایی از معماری این سامانه در شکل  نباششد. الیه پایین تردر غییرات ت
 

 
 شمایی از معماری کالن سامانه کوک بانک سامان -1شکل 

 
 مولفه(2ت، او جستجوی خدم( مولفه ثبت 4اصلی این سامانه شامل: مشاهده می شود، مولفه های  4همانطور که شکل 

No SQL Database  ،0 ) مولفه 1، داشبورد مدیریتیمولفه )edge server ،5 مولفه )api  ،مولفه های 6خدمات )
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رداخته شده می باشد که در ادامه به توضیح مختصر آنها پ4( مولفه مدار شکن 3و  ( مولفه های خدمات پایه7خدمات مرکب،  1
 است.
 

از  یهای نمونهبا ثبت  کهیکی از پایه های اصلی معماری میکروسرویس است  مولفهاین  : تاخدمثبت و جستجوی  مولفه
به این صورت  ،قابل دسترس به مشظور مقیاس پذیری در دسترس قرار گیرند خدماتشود تا مشخصات  باعث می خدمتهر 

این  .نمایدمعرفی  مولفهتا به محض اجرا شدن، خود را به این  که شود ی تشظیم میدر سطح برنامه نویسی طور خدمتکه هر 
 ولفهمدام به این م خدمتپیغام سالمت  .باشدمی خدمتو شاخص های سالمت   IP ، port،  خدمتخود معرفی شامل نام 

 گردد. حذف می دماتمخزن خاز  خدمتآن در بازه  زمانی تعیین شده،  ارسالگردد و در صورت عدم ارسال می
 

یشد آاین نوع پایگاه داده در این معماری به مشظور نگهداری داده هایی است که در فر : No SQL Databaseمولفه 
 و گزارشات خاص پشتیبانی مورد نیاز خواهشد بود. ردگیری
 

به عشوان مثال در این  شد.بادر حال اجرا می خدماتشامل نمای  وضعیت و تعداد  مولفهاین  داشبورد مدیریتی :مولفه 
باشد که اطالعات و محل در حال اجرا می نمونهبه تعداد چهار  Normal-transfer خدمتمشخص شده است که از  داشبورد

 گیرد.قرار می load balancer مولفه در دسترس تاخدمثبت و جستجوی  مولفهقرار گیری آنها توسط 
 

از هر گونه  دیگرهای  مولفهارتباط با دنیای خارج است و محافظت کششده  درواقع مولفهاین  : edge serverمولفه  
 باشد:زیر می مولفه هایدرخواست خارجی غیر مجاز است و شامل 

است. استفاده از  خدمت end pointنق  احراز کششده هویت درخواست و به نوعی مولفه : این  API Gateway مولفه -
 د:مولفه سبب موارد زیر می گرداین 

 شود.مشتری از جزء بشدی برنامه کاربردی به میکروسرویس آگاه نمی 
 شود.آگاه نمی خدمتهای مکان یابی  مشتری از پیچیدگی 
  خدمتبرای هر مشتری یا فراخوانشده ،API شود. درخور و مشاسب آن مهیا می 
جمع  تاخدمثبت و جستجوی مولفه وسط با به کار گیری اطالعاتی که تمولفه : این  (load balancer توازن بار) مولفه -

 دهد.را انجام می توازن بارها ، عمل  ، بر حسب تعداد درخواستآوری شده است
 

 api، مولفه. در این انجام می دهد api gateway مولفهاز طریق  خدمات رانحوه ارایه  مولفهاین  :خدمات api مولفه
 گیرد.دگان قرار میدر اختیار مصرف کشش SOAPو  RESTبا پروتکل  خدمات

 
پایه ای و به مشظور توسعه کسب و  خدمت هایهستشد که از ترکیب  خدماتیمرکب،  خدمات مرکب :مولفه های خدمات 

 شوند.کار با سرعت باالتر در اختیار مشتریان قرار داده می
 

بانکی متصل بوده و  باشد که مستقیم به هستهخرد بانکی می این مولفه شامل خدمات:  پایه مولفه های خدمات
 2شکل توانشد به طور مجزا پایگاه داده خود را داشته باششد. می خدمات در ضمننماید. این  فرایشدهای بانکی را پردازش می

 نمای  داده شده است.را شمایی از خدمات پایه 
 

در صورتی که یک بخ   صورت می گیرد ودر چشدین الیه خدمت میکروسرویس، فراخوانی  درمعماری مدار شکن :مولفه 
 این مولفه ادامه سشاریو خدمت را متوقف می کشد. ،یک خدمت به خطا برخورد کشد

                                                                                                                                                                                   
1 Circuit Breaker 
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 بیشی رفتار مشتریان پیبا رویکرد  بانکداری الکترونیکهای امانه مدیریت کانالبهبود کارایی و قابلیت اطمیشان س

 
 

 
 قابل ارائه در سامانه کوک پایه خدمات . شمایی از 2شکل 

 

 روش پیشنهادی 3
 ارائه مات سامانه مدیریت کانال کوکبه مشظور افزای  قابلیت اطمیشان و کارایی خد روش پیششهادییک در این بخ  

شمای کلی این  0در روش پیششهادی از روش های مختلف داده کاوی و بهیشه سازی استفاده شده است که در شکل شود. می
مشاهده می شود، سایر سامانه های بانکی به سامانه کوک برای گرفتن  0روش نمای  داده شده است. همانطور که در شکل 

تواند خدمات مختلف را بر روی سرور های متعددی گسترش دهد تا کیفیت متصل می شوند و سامانه کوک می خدمات بانکی
( که با SLA 4مورد انتظار خدمات سامانه های متصل را فراهم کشد. در واقع سامانه کوک بر اساس سطح توافق خدمت ) 

ورد نظر را فراهم سازد. بدین مشظور در این سامانه  سایر سامانه های متصل به خود دارد، می بایست سطح کیفی خدمت م
 ( تصمیم یار می باشد. مشظور از زیر سیستم پی  بیشی کششده در واقع همان2( پی  بیشی کششده و  4: نیاز به  دو زیر سیستم

، بخشی از تعداد تراکش  های سامانه های متصل به سامانه کوک می باشد و مشظور از زیر سیستم تصمیم یار پی  بیشی
خدمات خود بر روی سرور های )مقیاس بشدی( سامانه کوک است که تصمیم بهیشه یا نزدیک به بهیشه ای برای گسترش 

 .را فراهم می کشد( با سایر سامانه های متصل SLAبرآورد سازی سطح توافق خدمت ) جهتمتعدد 
 و 2( حد آستانه زمان پاسخ 4عیار مهم  شامل: م دو( بین سامانه کوک و سایر سامانه ها، SLAدر سطح توافق خدمت )

عیین می گردد. بعد از تعیین این ت )et al., 2013)Peled , (MTBF) 0( حد آستانه میانگین زمان بین دو خرابی سامانه2
 معیارها، سامانه کوک ملزم می شود که این حدود آستانه را در زمان اجرای سامانه برآورده کشد.

مشاهده می شود، زمانی خدمتی بر روی یک سرور جدید گسترش می یابد، این سرور  0در شکل  همچشین همانطور که
 دارای یک پایگاه داده محلی است که همواره با سایر پایگاه داده های سرور های دیگر در حال بروز رسانی می باشد.

 

                                                                                                                                                                                   
1 Service-Level Agreement  
2 Response Time  
3 Mean Time to Failure 
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 نه کوکدر ساما پیشنهادیدو زیر سیستم . شمای کلی 3شکل 

 
جزئیات  4کار برای دو زیر سیستم مورد نیاز سامانه کوک می باشد. در شکلروش پیششهادی این پژوه ، در واقع دو راه

مشاهده   4دو زیر سیستم پی  بیشی کششده و تصمیم یار پیششهادی برای سامانه کوک ارائه شده است. همانطور که در شکل 
( 0، ایجاد دو مجموعه داده آموزش و آزمون (2، تشکیل بردار ویژگی (4ی باشد: گام م 43می شود، روش پیششهادی شامل 

( ساخت جمعیت اولیه الگوریتم 6( ارزیابی با مجموعه داده آزمون، 5( یادگیری مدل مارکوف، 1، 4یادگیری دسته بشدها
( 43( جایگزیشی جمعیت و 0یک، ( اعمال عملگر های الگوریتم ژنت3الگوریتم ژنتیک،  ( محاسبه تابع برازندگی7ژنتیک، 

 شرایط پایانی الگوریتم ژنتیک.
 

در گام کوک ساخته می شود، سپس  سامانهدرخواست های ارسال شده به بردار های ویژگی از روی الگ های رگام اول، د
 73بشدی، سیموم، کل مجموعه داده به دو مجموعه داده آموزش و آزمون تقسیم بشدی می شود. به طور معمول برای این تقد

شود. الزم درصد مابقی داده های به عشوان مجموعه آزمون در نظر گرفته می 03درصد کل داده ها به عشوان مجموعه آموزش و 
 هایمدلبه ذکر است که در فرآیشد یادگیری، داده های آزمون نباید مورد استفاده قرار گیرد و از این داده ها فقط در ارزیابی 

                                                                                                                                                                                   
1  Classifiers  
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 بیشی رفتار مشتریان پیبا رویکرد  بانکداری الکترونیکهای امانه مدیریت کانالبهبود کارایی و قابلیت اطمیشان س

و   C4.5و SVM 4  ،KNN 2های بشدهایی با روشدسته روش پیششهادی، سومتفاده می گردد. در گام یادگرفته شده اس
 در گام چهارم روش پیششهادی نیز مدل مارکوف پشهانییادگیری می شود. SVR 0رگرسیون هایی با دو روش رگرسیون خطی و 

(Dietterich, 2002)  ر گام پشجم روش پیششهادی، مدل های یادگرفته بر اساس مجموعه داده آموزش یادگیری می شود. د
نتیجه این پشج گام در واقع یک مدل برای پی  بیشی رفتار مشتریان یا گردد. ا استفاده از مجموعه آزمون ارزیابی میشده ب

 شد.همان پی  بیشی تعداد تراکش  های هر سامانه می باشد که مربوط به زیر سیستم پی  بیشی کششده سامانه کوک می با
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 گام های روش پیشنهادی برای دو زیر سیستم پیش بینی کننده و تصمیم یار -4شکل 

 درخواست خدمات سامانه های متصل به سامانه کوکخروجی پشج گام قبلی روش پیششهادی )مدل پی  بیشی( به همراه 
یستم تصمیم یار تحویل داده می شود. الزم به ذکر است که  ( با هریک از سامانه ها، به زیر سSLAو سطوح توافق خدمت )

برآورد سازی سطوح توافق خدمت از یک سو و تعیین سرور های انجام دهشده خدمت )با در نظر گرفتن صف هر سرور( یک 
  مسئله بهیشه سازی است. به همین دلیل در روش پیششهادی، برای حل این مسئله بهیشه سازی از الگوریتم ژنتیک 

(Coello, et al., 2002)  استفاده شده است. در گام ششم روش پیششهادی، ابتدا جمعیت اولیه از کروموزم ها ساخته       
می شود و سپس در گام هفتم، برازندگی هر یک از کرومزوم های ارزیابی می گردد. در گام هشتم روش پیششهادی، بر روی 

شد. بشابراین،  گردد که خروجی آن فرزندان جدید می باشمیاعمال  5و تقاطع  4کروموزم ها بصورت تصادفی دو عملگر جه 
شی کروموزم ها یمی بایست در گام نهم روش پیششهادی، بین فرزندان تولید شده و والد های قدیمی الگوریتم ژنتیک ، جایگز

      تم ژنتیک محقق شود، خروجی انجام گیرد. در پایان در گام دهم روش پیششهادی، در صورتی که شرایط خاتمه الگوری

                                                                                                                                                                                   
1  Support Vector Machines 

2  k-nearest neighbors 
3  Support Vector Regression 
4  Mutation   

5  Crossover 

https://en.wikipedia.org/wiki/K-nearest_neighbors_algorithm
https://en.wikipedia.org/wiki/K-nearest_neighbors_algorithm
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بهیشه سازی الگوریتم ژنتیک به سامانه کوک برای اجرای تصمیم بهیشه یا نزدیک به بهیشه تحویل داده می شود و در غیر این  3

 در بخ  های بعد هر یک از گام ها به تفصیل آورده شده است.شود. دوباره تکرار  می 43الی  7صورت گام های 
 
 ردار ویژگیتشکیل ب 3.۱

برای نمای  نمونه داده های الگ های سامانه کوک در روش پیششهادی ابتدا باید، تعدادی ویژگی از روی درخواست 
خدمات انجام شده از سامانه کوک استخراج شود، سپس از روی آنها یک بردار ویژگی به عشوان ورودی مدل های یادگیری 

 ویژگی زیر استخراج می شود: 5ز روی هر خدمت درخواست شده از سامانه کوک روش پیششهادی ایجاد می شود. در این گام ا
 

 : ششاسه مشتری درخواست کششده 4 ویژگی -
 : نوع سامانه درخواست کششده 2 ویژگی -
 خدمتکششده : نام سامانه درخواست  0 ویژگی -
 : نوع درخواست خدمت 1 ویژگی -
 خدمت : زمان درخواست 5 ویژگی -
 

 ن بردار ویژگی به ازای هر درخواست خدمت انجام شده از الگ های سامانه کوک استخراج می گردد.این ویژگی ها به عشوا
همانطور که در بخ  قبل ذکر شد، هدف روش پیششهادی در این بخ  پی  بیشی حجم تراکش  های هر سامانه درخواست 

انه نمی توان درخواست های بعدی سامانه کششده از سامانه کوک می باشد. بدیهی است که فقط با داشتن یک درخواست سام
 دردرخواست از توالی درخواست های یک سامانه را به عشوان نمونه یادگیری در نظر گرفت.  Nرا پی  بیشی کرد، بشابراین باید 

برای بردار ویژگی که از روی الگ های سامانه کوک  آن، استفاده شده است که در 4این پژوه  از دسته بشدی توالی واقع در
   درخواست هر یک از سامانه های درخواست کششده از سامانه کوک  Nویژگی ذکر شده از  5شامل  ،یادگیری ایجاد می شود

 باشد.می
 
 
 ایجاد دو مجموعه آموزش و آزمون 3.۲
تعیین ، مجموعه داده آزمون و آموزش تعیین می گردد. معموال برای ایجاد بردارهای ویژگیپس از  روش پیششهادی،در 

به عشوان مجموعه آزمون بصورت تصادفی انتخاب  % 03داده ها به عشوان مجموعه آموزش و  % 73این دو مجموعه داده، 
های پی  بیشی و هدف از ایجاد مجموعه آزمون ارزیابی آن مدل ها . هدف از ایجاد مجموعه آموزش، یادگیری مدلمی گردد
 می باشد.
 
 هادسته بندیادگیری  3.3

ظور پی  بیشی حجم بار درخواست ها از روی مجموعه داده آموزش دسته بشد هایی یادگیری می شود. دسته بشد یک به مش
مدل است که توسط آن می توان به ازای داده های جدید )مجموعه داده آزمون( برچسب آنها را پی  بیشی کرد. در روش 

و دو روش رگرسیون مشهور شامل: روش   C4.5 و SVM   ،KNNپیششهادی از سه روش دسته بشدی مشهور شامل: 
الزم به ذکر است که از روش های دسته بشدی برای پی  بیشی  استفاده شده است.یادگیری برای  SVR 2رگرسیون خطی و 

در  و از روش های رگرسیون برای پی  بیشی ویژگی زمان درخواست خدمت استفاده شده است. نوع درخواست خدمتویژگی 
 .(Han, et al., 2011)ک از این روش ها به صورت مختصر معرفی شده اندادامه هر ی

                                                                                                                                                                                   
1 Sequential Classification  

2 Support Vector Regression 
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 بیشی رفتار مشتریان پیبا رویکرد  بانکداری الکترونیکهای امانه مدیریت کانالبهبود کارایی و قابلیت اطمیشان س

های از قبل تعیین شده نگاشت ها را به كالساین روش دسته بشدی، داده : C4.5روش دسته بندی درخت تصمیم
ای تمام شود و شاخه هایی بركشد. برای ایجاد یک درخت تصمیم نخست یك مشخصه به عشوان ریشه در نظر گرفته میمی

یابد. یك برگ نشانگر ارزش پی  بیشی شود و این دسته بشدی برای هر مقدار از مشخصه ادامه میمقادیر ممکن آن ایجاد می
ای یک الگوریتم نیست بلکه مجموعه C4.5شده متغیر هدف با توجه به مقادیر متغیرهای موجود در مسیر از ریشه می باشد. 

دهشد و شوند که همه اطالعات داده شده را ارائه میاستشتاج درخت از گره ریشه آغاز می هایهاست. همه روشاز الگوریتم
کار را به وسیله آزمای  هر نسبت در هر کششد و اینبشدی میتری تقسیمهای کوچکبطور بازگشتی اطالعات را به مجموعه

گذاری دهشد که آزمایشات ارزشی را نشان میهای مجموعه اطالعات اصلبشدیدهشد. درختان فرعی، دستهگروه انجام می
یابد، یعشی تا زمانی که ها ادامه میسازی مجموعهکششد. این فرایشد معموالً تا خالصهای مشخص شده را تکمیل مینسبت

 گردد.گیرند و در این زمان رشد درخت متوقف میها در یک دسته قرار همه نمونه
این روش دسته بشدی، روشی غیر پارامتری است که ارزش اشیاء و یا  :(KNN)ه نزدیکترین همسای-kروش دسته بندی 

یک نوع از  KNNامین نزدیک ترین نمونه آموزشی در فضای ویژگی را پی  بیشی می کشد.  Kعضویت در کالس بر اساس 
شوند و همه محاسبات تا یادگیری بر اساس مثال یا یادگیری تشبل است که در آن توابع فقط به صورت محلی تقریب زده می 

نزدیکترین همسایه از ساده ترین الگوریتم های یادگیری ماشین می باشد. -kزمان دسته بشدی به تعویق افتاده است. الگوریتم 
نزدیک ترین  kدر این الگوریتم یک شی با رای اکثریت همسایگان خود دسته بشدی شده و شی به شایع ترین کالس در میان 

 k=1 یک عدد صحیح مثبت است و به طور معمول کوچک(. به طور مثال اگر kختصاص داده می شود )همسایگان خود ا
 باشد، شی به سادگی به اولین نزدیک ترین همسایه اختصاص داده می شود.

 نسبتا   های روش جمله است که از SVM یکی دیگر از روش های پرکاربرد دسته بشدی، روش :SVMروش دسته بندی 
است.  داده بشدی از خود نشان برای دسته تر قدیمی های روش به نسبت خوبی کارایی های اخیر سال در که است جدیدی
 انتخاب خطی برآن است که داده ها بصورت سعی است که ها داده خطی بشدی دسته SVM  بشدی روش دسته کاری مبشای
قابل استفاده  خطی غیر و نوع داده خطی دی هر دودسته بش برای روش این باششد. داشته اطمیشان بیشتری حاشیه تا گردند
 می کشد. استفاده باالتر یک بعد به اصلی آموزشی داده های تبدیل برای جدید ابعاد خطی در غیر نگاشت یک از واقع است. در

 هب بشدی دسته خطاهای و شده اند جدا ابرصفحه یک توسط کالس دو داده های خطی مشاسب غیر نگاشت از استفاده با
 می رسد. حداقل

که روش های رگرسیون برای پی  بیشی مقادیر  گرددذکر ای قبل از معرفی این روش باید نکته روش رگرسیون خطی: 
اعشاری در یادگیری ماشین به کار می روند در صورتی که روش های دسته بشدی برای پی  بیشی برچسب صحیح مورد 

، متغیر وابسته ترکیبی خطی از سایر ویژگی ها است بگونه ای که مقدار خطا استفاده قرار می گیرند. در روش رگرسیون خطی
 است. 4 خطا کمیشه شود. رایج ترین روش نیز برای محاسبه خطا نیز روش کمترین مربعات

است که در آن بردارهای  SVMاین روش رگرسیون دقیقا مبتشی بر بردار های پشتیبان روش  : SVRروش رگرسیون 
از کرنل های مختلفی می توان  SVRید می شود که قادر به تفکیک فضا بصورت اعشاری می باششد. در روش پشتیبانی تول

استفاده کرد که عبارتشد از: خطی، درجه دوم، گوسی و چشدجمله ای. معموال تابع کرنل گوسی برای پی  بیشی عملکرد 
 به همین دلیل در این پژوه  از آن استفاده می شود. ،بهتری دارد

اما  ،متعددی ارائه شده است و رگرسیون نکته ای که باید به آن توجه شود این است که تا کشون روش های دسته بشدی
است. برای تشخیص بهترین یا رگرسیون نمی توان چشین نتیجه گیری کرد که یکی از این روش ها، بهترین روش دسته بشدی 

ی متعدد ارزیابی شوند تا بهترین روش انتخاب گردد. به همین مشظور در هر حوزه باید روش ها و رگرسیون روش دسته بشدی
استفاده شده است  رگرسیون خطی و KNN ،SVM ،C4.5  ،SVR و رگرسیون در پژوه  حاضر از روش های دسته بشدی

حجم بار درخواست پی  بیشی برای و روش رگرسیون و یکی از نوآوری های این پژوه  تشخیص بهترین روش دسته بشدی 
 .می باشد خدمات

                                                                                                                                                                                   
1 Square Sum Error (SSE) 
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 یادگیری مدل مارکوف 3.4
پشهانی  ( ، از مدل مارکوف0.0در این پژوه ، به جز تبدیل مسئله دسته بشدی توالی به دسته بشدی ساده )مطابق بخ  

در اواخر ی پشهان نیز برای پی  بیشی حجم بار درخواست ها از روی مجموعه داده آموزش استفاده شده است. مدل مارکوف
باشد.  یو در حال حاضر به سرعت در حال گسترش دامشه کاربردها م(Elworthy, 1994)   دیگرد یمعرف یالدیم 4063دهه 
مدل توانایی این را دارد که بر اساس دنباله ای از رویداد ها، احتمال وقوع خروجی های بعدی را پی  بیشی کشد. در روش  این

   و برای برای از مدل مارکوف پشهانی پیوسته  ویژگی زمان درخواست خدمتح بودن مقدار پیششهادی، به دلیل غیر صحی
 استفاده می شود. گسسته  پشهانی از مدل مارکوف نوع درخواست خدمتبیشی ویژگی پی 
 ای که مقادیر احتمال ممکن برای حالت بعدی به کمک آن محاسبهمرتبه یک مدل مارکوف برابر است با طول حافظه 
 .)مدل مارکوف مرتبه دوم( به دو حالت قبلی آن بستگی دارد 2شود. برای مثال، حالت بعدی در یک مدل مارکوف از درجه می

، 1در گام پشجم روش پیششهادی مطابق با شکل  استفاده شده است. Nدر روش پیششهادی از مدل مارکوف پشهانی با مرتبه 
 هاخروجی هایی ازها بر اساس دنبالهها و خروجیت بهترین احتماالت جابجایی، یافمدل مارکوف پشهانی وظیفه یادگیری در

 در این پژوه  استفاده شده است. )Elworthy(1994 , 4 ول  -بامکه از روش  ستا
 
 

 ارزیابی با مجموعه آزمون 3.5
ش های دسته بشدی )رو نوع درخواست خدمتپی  بیشی ویژگی در بخ   ،برای بررسی میزان اثربخشی روش پیششهادی

KNN ،SVM ،C4.5  )استفاده شده است. این معیارها با استفاده از نتایج  2 ، از معیار صحتو مدل مارکوف پشهانی گسسته
و  TP0ه این معیار معرفی شده است. در این رابط 4اعمال این روش بر روی مجموعه آزمون، محاسبه می شوند. در رابطه 

TN4   و استبه درستی تشخیص داده شده  نوع درخواست خدمت ای است کهبه معشای تعداد نمونه  FP  5  وFN6  نشانگر
 .استشده نبه درستی تشخیص داده  نوع درخواست خدمتتعداد نمونه هایی است که 

(1) 

 
و  SVRدر پی  بیشی ویژگی زمان درخواست خدمت )روش های رگرسیون خطی و خطا میزان محاسبه  همچشین برای

اختالف بین مقدار  ieاین روش  ( است که در 2)مطابق رابطه خطا  روش کمترین مربعات کوف پشهانی پیوسته( ازمدل مار
 ویژگی زمان درخواست خدمت پی  بیشی شده با مقدار زمان درخواست خدمت واقعی می باشد.مقدار 
 

(2) 

 
 

ز روش روال پیشرو استفاده شده است.یادگیری شده ا یبرای ارزیابی مدل مارکوف پشهانالزم به ذکر است که 

                                                                                                                                                                                   
1 Baum-Welch 
2 Accuracy   
3 True Positive 
4 True Negative 
5 False Positive 
6 False Negative 
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 بیشی رفتار مشتریان پیبا رویکرد  بانکداری الکترونیکهای امانه مدیریت کانالبهبود کارایی و قابلیت اطمیشان س

 
 ساخت جمعیت اولیه الگوریتم ژنتیک 3.6

در این بخ  با شروع می شود. پس از مرحله پی  بیشی حجم بار درخواست ها از سامانه کوک، مرحله تصمیم سازی 
بهیشه یا نزدیک به  تصمیمات اتخاذ می گردد تا به صورت، حجم درخواست های سامانه ها در  آیشده دانستن دان  فرض

( SLAگردد. سطح توافق خدمت) ه( با هریک از سامانه ها متصل به سامانه کوک برآوردSLAبهیشه سطوح توافق خدمت )
 ام متصل به سامانه کوک با دو معیار زیر تعریف شده است: kبرای سامانه 
  میانگین زمان پاسخ تضمیشی به درخواستj ام سامانهk  مبتشی بر( امSLA قر)ارداد شده 
 سامانه کوک برای سامانه  (0)مطابق با رابطه  میانگین زمان تضمیشی قابلیت اطمیشانk  ام )مبتشی برSLA 

 قرارداد شده(

(3) 
 
Reliability = MTBF / (1+MTBF) 

 
 نشانگر میانگین زمان بین دو خرابی سامانه می باشد. MTBF،  0در رابطه 

عات نوع و زمان هر درخواست پی  بیشی می شود و در زیر سیستم تصمیم یار با کششده، اطال در زیرسیستم پی  بیشی
مجموع زمان می تواند  ماiتعداد درخواست در صف سرور ( 2و  درخواستمدت زمان اجرای تخمیشی هر ( 4 :توجه به دان 

 امiمیشان بودن سرور مدت زمان تخمیشی قابل اط و همچشین با توجه به دان  امiتخمیشی اجرای درخواست های سرور 
سامانه کوک را برای هر سامانه  مدت زمان تخمیشی قابل اطمیشان بودنمی تواند  سامانه کوک و سامانه هسته )متمرکز( بانک

 متصل به آن معین کشد.
وک در زیرسیستم تصمیم یار باید معین شود که در زمان های آتی زمانی که درخواستی از یک سامانه ارسال شد، سامانه ک
با  SLAآنرا به چه سروری بفرستد، تا بر اساس صف درخواست های آن سرور زمان پاسخ و قابلیت اطمیشان قرارداد شده در 

آن سامانه فراهم گردد. این مسئله در واقع یک مسئله بهیشه سازی است که در روش پیششهادی برای حل آن از الگوریتم 
 ژنتیک استفاده شده است. 

و همکاران   Coelloو  Goldberg (Goldberg, 2006)الگوریتم ژنتیک در مراجع متعددی از جمله: مفاهیم مقدماتی 
(Coello, et al., 2002)  ایشست که یک جمعیت خاص را از یک محیط انتخاب  ارائه شده است. ایده اصلی این الگوریتم  

ژنتیک استاندارد نمای  داده شده است.  کد الگوریتمشبه  5 می کشد و برازندگی آن جمعیت را افزای  می دهد. در شکل
ه در یت اولیکشد. جمع یه شروع به کار میت اولیک مجموعه جمعیتم با ین الگوریشود، امشاهده می5 همانطوری که در شکل

         حاسبه م ین مجموعه تابع برازندگیا یاعضا یباشد. برا یم ید شده تصادفیممکن تول یاز جواب ها یواقع مجموعه ا
سازند که  یت میجمع یرا برا یدیجد یشوند و اعضا یب مین آنها انتخاب شده و با هم ترکیاز ب ییشود، سپس جفت ها یم

 یانیکه شرط پا یابد تا زمانی یآنها ادامه م یابیو ارز یبعد ید نسل هایشوند. جستجو با تولیده میت نامیجمع ینسل بعد
 ارضا شود.

ژنتیک است. اشیا موجود در جواب های  ژنتیک نگاشت جهان واقعی به دنیای الگوریتم یف الگوریتمقدم اول در تعر
شود. به عشوان مثال، در نامیده می 2ژنتیک نژادمانه  نامیده می شود و رمزگذاری آنها در الگوریتم4مانه موجود در مسئله رخ

ژنتیک تصمیم گرفته می شود که  مانه می باششد ولی در طراحی الگوریتمان رخیک مسئله بهیشه سازی، اعداد صحیح به عشو
 43343مانه و به عشوان رخ 43این اعداد صحیح به صورت بایشری نمای  داده شود. در ایشصورت به عشوان مثال، عدد صحیح 

باشد. یک جواب ژنتیک در فضای نژادمانه می به عشوان نمای  نژادمانه می باشد. الزم به ذکر است که جستجوهای الگوریتم
 شود. ژنتیک حاصل می مانه مشاسب( با استفاده از رمزگشایی بهترین نژادمانه ، پس از اتمام کار الگوریتممشاسب )رخ

                                                                                                                                                                                   
1 Phenotype  
2  Genotype  
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تیار سامانه متصل به سامانه کوک هم اکشون در اخ f تعداد از درخواست pفرض می شود که اطالعات  در روش پیششهادی، 42

. بشابراین ، کروموزوم های الگوریتم ژنتیک شامل سرور خود قرار دهد kاست و سامانه کوک باید توازن این درخواست ها را در 
P × f که مقدار هر ژن برابر با شماره سروری است که در سامانه کوک باید قرار گیرد. ژن می باششد 

 
 یتم تکاملی به صورت شبه کدطرح معمول الگور -5شکل 

 
 
 محاسبه تابع برازندگی الگوریتم ژنتیک 3.7

یکی مهمترین رکن های یک الگوریتم ژنتیک تعریف شایستگی )مقدار تابع برازندگی( هر کروموزم است. معموال در هر 
شود. الزم به ذکر است که می الگوریتم ژنتیک هدف کمیشه سازی یا بیشیشه سازی یک تابع است که به آن تابع برازندگی گفته

 کروموزم هایی که دارای مقدار تابع برازندگی بهتری باششد، شانس حضورشان در جمعیت بیشتر است.
تابع برازندگی الگوریتم ژنتیک روش پیششهادی ارائه شده است. در این رابطه، هدف بیشیشه سازی تابع  1در رابطه 

وجود دارد که به ترتیب نشانگر زمان پاسخ سامانه   kReliabilityو    iResponseTime، دو پارامتر 1برازندگی است. در رابطه 
بشابراین با بیشیشه سازی این تابع برازندگی، میانگین  می باشد.  امkام و قابلیت اطمیشان برای سامانه iدرخواست کوک برای 

 p  1،  ضریب 1در رابطه سامانه بیشیشه می شود.  mدرخواست کمیشه و میانگین قابلیت اطمیشان برای   nزمان پاسخ های، 
در نظر  5/3در واقع میزان اهمیت به هر یک از اهداف کارایی و قابلیت اطمیشان می باشد که مقدار آن بصورت مساوی و 

 گرفته شده است.
 

(4) 
 

𝐹𝑖𝑡𝑛𝑒𝑠𝑠 𝐹𝑢𝑛𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 =  𝑝1  ×  
𝑛

 𝑅𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑠𝑒𝑇𝑖𝑚𝑒𝑖  
𝑛
𝑖=1

+  1 −  𝑝1 ×
 𝑅𝑒𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦𝑘

𝑚
𝑘=1

𝑚
 

 
 های الگوریتم ژنتیک عملگر  3.8

و  4جدید با استفاده از افراد قدیمی می باشد که شامل دو عملگر جه ژنتیک ایجاد افراد  وظیفه عملگر های الگوریتم
 باششد:می 2تقاطع 

عملگرها، معموال جه  نام دارد. در عمل جه  یک فرد از جمعیت به طور تصادفی انتخاب  0تشوع یگانیجهش:  عملگر
 شجر به یک راه حل خوب گردد.می شود و یک تغییر تصادفی نیز در آن به وجود می آید، که این تغییر ممکن است م

                                                                                                                                                                                   
1 Mutation 
2 Crossover 

 یگانی یعنی یک شی    عنوان ورودی داشت   اشد3 
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 بیشی رفتار مشتریان پیبا رویکرد  بانکداری الکترونیکهای امانه مدیریت کانالبهبود کارایی و قابلیت اطمیشان س

این عملگر، اطالعات دو کروموزم والد را گرفته و با ترکیب آنها یک جفت کروموزم جدید تولید می کششد.  : ۱عملگر تقاطع
هایی از هر والد ترکیب شوند و روشی که این : انتخاب ایشکه چه قسمتتقاطع نیز مانشد جه  یک عملگر تصادفی است

 م ترکیب کشد، تصادفی است. ها را با هقسمت
 الزم به ذکر است که در روش پیششهادی، از دو عملگر جه  و تقاطع تک نقطه ای استفاده شده است. 

 
 جایگزینی جمعیت  3.9

مکانیزم انتخاب والدین بدین صورت است که از بین اعضای جمعیت افرادی که دارای بهترین شایستگی باششد، به عشوان 
شوند. افرادی که به عشوان والد )پدر یا مادر( انتخاب می شوند به گونه های مختلفی با استفاده از عملگر های والد انتخاب می

 ژنتیک تولید مثل می کششد. الگوریتم
اغلب الگوریتم  مشابه با انتخاب والدین می باشد. مکانیزم انتخاب افراد برای نسل بعد مکانیزم انتخاب افراد برای نسل بعد

ژنتیک معموال اندازه جمعیت ثابت است بشابراین باید یک انتخابی  جایگزیشی یا انتخاب بازماندگان نامیده می شود. در الگوریتم
روی ایشکه 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.
دین انتخابی به همراه مکانیزم بازماندگان انتخابی مسئول ارتقا کیفیت هستشد. افراد با کیفیت باالتر شانس بیشتری وال

تر نیز برای انتخاب شدن شانس برای انتخاب شدن نسبت به افرادی با کیفیت پایین، دارند. با این وجود افراد با کیفیت پایین
ژنتیک به یک جستجوی حریصانه تبدیل می شود و در بهیشه محلی گیر می کشد. یکی از  دارند، درغیر ایشصورت الگوریتم

که در آن کروموزم هایی که دارای مقدار تابع برازندگی بیشتری  است 2های مرسوم برای جایگزیشی روش چرخ رولت روش
 اده می شود.باششد، شانس بیشتری برای حضور در نسل بعدی دارند و در روش پیششهادی از آن استف

 
 
 شرایط پایانی الگوریتم ژنتیک  3.۱1

تا  7شی کروموزوم ها شرایط پایانی بررسی می شود که در صورتی که شرایط پایانی برقرار نباشد، مراحل یپس از انجام جایگز
 ک خاتمه می یابد.روش پیششهادی برای نسل بعد تکرار می گردد و در صورتی که شرایط پایانی برقرار باشد، الگوریتم ژنتی 0

)به عشوان نمونه در صورتی که یا زمان الگوریتم( آستانه تعداد دورها  4معموال به سه حالت بیان می گردد :شرایط پایانی 
( رسیدن به یک حد آستانه تایع برازندگی )به عشوان نمونه در صورتی که مقدار تابع برازندگی کمتر از 2نسل تولید شود(،  533
ترکیب در روش پیششهادی، از  ( آستانه تعداد تکراری که در آن مقدار بهترین تابع برازندگی تغییری نکشد.0و   گردد( 3334/3
شود. در واقع یکی از چال  های روش پیششهادی، زمان اجرای آن است، زیرا تصمیم گیری برای استفاده می 0و 4حالت 

تاهی انجام شود، بشابراین زمان اجرای الگوریتم ژنتیک باید زمانی اجرای درخواست های سامانه ها مختلف، باید در زمان کو
باشد که قابل قبول باشد، در غیر ایشصورت استفاده از آن نمی تواند موجب بهبود کارایی و قابلیت اطمیشان کل سامانه کوک 

 شود.

 ارزیابی روش پیشنهادی  4
درخواستی استخراج شده از الگ های سامانه کوک استفاده  نمونه  40،713برای ارزیابی روش پیششهادی این پژوه ، از 

 سرور استفاده می کشد. 5سامانه بوده و سامانه کوک برای اجرای این درخواست ها از   6شده است. این نمونه ها مربوط به 

                                                                                                                                                                                   
1 Recombination 

 
 

2 Roulette-wheel 
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به عشوان درخواست از توالی درخواست های یک سامانه را  43روش پیششهادی، برای تشکیل بردار ویژگی در گام اول  41

نمونه به  40،343درصد داده ها شامل  73. همچشین در گام دوم روش پیششهادی، ه شده استنمونه یادگیری در نظر گرفت
 نمونه به عشوان مجموعه آزمون درنظرگرفته شد. 5،022درصد مابقی داده ها شامل  03عشوان مجموعه آموزش و 

و استفاده می گردد   Weka (Hall, et al., 2009)هادی، از ابزار پیششروش  دسته بشدی و رگرسیونای ارزیابی گام بر
 43)به این معشا که  43برای ارزیابی گام یادگیری مدل مارکوف، در روش پیششهادی از مدل مارکوف پشهانی با مرتبه 

ن از جعبه ابزار درخواست های یک سامانه برای آموزش مدل مارکوف پشهانی( استفاده شده است. همچشیدرخواست از توالی 
Hidden Markov Model (HMM)  افزار نرمMatlab 4 .استفاده شده است  

طبق معیار صحت )مطابق و مدل مارکوف پشهانی گسسته  KNN ،SVM ، C4.5نتایج ارزیابی روش های دسته بشدی   
است و همچشین نتایج ارزیابی نمای  داده شده ویژگی نوع درخواست خدمت  )الف( برای پی  بیشی 6شکل ( در 4با رابطه 

 6در شکل  (2)مطابق با رابطه  SSE طبق معیار   پیوستهو مدل مارکوف پشهانی   SVR  رگرسیون ،روش های رگرسیون خطی
 )ب( برای پی  بیشی ویژگی زمان درخواست خدمت نمای  داده شده است.

سته دارای بهره وری بیشتری بر اساس معیار )الف( مشاهده می شود، مدل مارکوف پشهانی گس 6همانطور که در شکل 
)ب( نیز مشاهده می شود که مدل  6صحت نسبت به روش های دسته بشدی مورد استفاده داشته است. همچشین در شکل 

 عملکرد بهتری نسبت به روش های رگرسیون مورد استفاده دارد. SSEنیز بر اساس معیار  پیوستهمارکوف پشهانی 
بهره روی بیشتری دارد و همچشین  C4.5و  KNNنسبت به دو روش  SVMالف( روش دسته بشدی ) 6با توجه به شکل 
 نسبت به روش رگرسیون خطی بهتر عمل می کشد. SVR)ب( روش رگرسیون  6با توجه به شکل 

درخواست خدمت بعدی  5سامانه و پی  بیشی سرور برای  6برای ارزیابی زیرسیستم تصمیم یار روش پیششهادی، از 
ژن است. با توجه به  03،که معادل با  6 × 5هریک از سامانه استفاده شده است. بشابراین طول هر کروموزوم برابر است با 

         دقیقه زمان دارد تا به  2ارزیابی هایی که انجام شد، نتیجه گرفته شده که  بصورت میانگین الگوریتم ژنتیک نیاز به 
بشابراین در مرحله قبل، زمان درخواست خدمت بعدی برای هر سامانه حداقل دو دقیقه  جواب های مشاسبی دست پیدا کشد.

 در نظر گرفته شده است.
به  و جه  تقاطعاجرای عملگر و احتمال  433برای ارزیابی زیرسیستم تصمیم یار روش پیششهادی، تعداد جمعیت اولیه 

             شی بر تجربیات پژوه  های قبلی مامبتدرنظر گرفته شده است. این مقادیر  % 2و  % 73ترتیب، 
(Hasheminejad, et al., 2013)  و(Hasheminejad, et al., 2015)  در الگوریتم ژنتیک است. همچشین با توجه به

که در آن تکراری که  03محدودیت های زمانی برای شرط پایانی برای الگوریتم ژنتیک زمان اجرای دو دقیقه ای و آستانه 
  تغییر نکشد در نظر گرفته شده است.ار بهترین تابع برازندگی مقد
این  داده شده است.نمای   الگوریتم ژنتیک 253تا  4نسل از  FittnessFunctionشمایی از تغییرات مقادیر  7در شکل   

ن به دلیل ایشکه از نسل ده و بعد از آیثانیه طول کش 00دقیقه  16Gib ، 4با حافظه اصلی  Ci7الگوریتم بر روی یک کامپیوتر 
همگرا شده است. در این نقطه از جواب  3.00نسل تغییر نکرده است، در مقدار  03مقدار بهترین برازندگی کروموزم ها تا  243

و میانگین زمان  3.05سامانه متصل به سامانه کوک برابر با  6برای درخواست های خدمت ،مقدار میانگین قابلیت اطمیشان 
 .ثانیه بدست آمده است 2.4واست های این سامانه ها پاسخ به درخ
که زمانی که یک درخواست خدمت جدید به سامانه کوک رسید، (Azar, 1998) حریصانهقایسه با یک الگوریتم ساده در م

         نا وجود ایشکه میانگین قابلیت اطمیشابآنرا برای سروری که کمترین حجم بار را دارد ارسال کشد، مشاهده می شود که 
اما با استفاده از روش پیششهادی، میانگین قابلیت اطمیشان  ،بوده است 60/3سرور مورد استفاده در سامانه کوک برابر با  5

را  % 2/03افزای  یافت که این افزای   05/3به درخواست های خدمت سامانه های درخواست کششده از سامانه کوک به 
الگوریتم حریصانه با روش پیششهادی، نشان می دهد که میانگین زمان پاسخ به  همچشین مقایسه این نشان می دهد.

 کاه   یافته است.   % 1/6درخواست های سامانه ها متصل به کوک 

                                                                                                                                                                                   
1 http://www.cs.ubc.ca/~murphyk/Software/HMM/hmm.html 
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 ، یک روشپژوه در این  ، یکی از نقاط حساس در سامانه های بانکی است.الکترونیک یداربانک های سامانه مدیریت کانال
روش در ارائه شده است.  داده کاوی و الگوریتم های تکاملی برای بهبود قابلیت اطمیشان و کارایی این سامانهجدید مبتشی بر 
دو زیر سیستم پی  بیشی حجم بار سامانه های درخواست کششده و زیرسیستم تصمیم یار ارائه شده است. در این پیششهادی 

بانک سامان به نام سامانه کوک  های بانکداری الکترونیککانال روی سامانه مدیریت پژوه  این دو زیر سیستم پیششهادی بر
سه روش دسته بشدی  ،کوکسامانه در زیرسیستم پی  بیشی حجم بار سامانه های درخواست کششده از  پیاده سازی شدند.

SVM ،C4.5  وKNN مت استفاده شد که نتایج و مدل مارکوف پشهانی گسسته برای پی  بیشی ویژگی نوع درخواست خد
این پژوه  نشان می دهد که روش مدل مارکوف پشهانی گسسته کارایی بیشتری نسبت به روش های دسته بشدی در  1بخ  

و مدل مارکوف پشهانی پیوسته برای پی  بیشی ویژگی زمان  SVRحل این مسئله دارد. همچشین از دو روش رگرسیون خطی و 
         این پژوه  نشان می دهد که روش مدل مارکوف پشهانی پیوسته در  1ه نتایج بخ  درخواست خدمت استفاده شد ک

خطای کمتری دارد. در زیر سیستم تصمیم یار این پژوه ، از الگوریتم ژنتیک به عشوان یک روش قدرتمشد  ،پی  بیشی زمان
میشان سامانه کوک در مقابله با درخواست های بهیشه سازی به مشظور کمیشه سازی میانگین زمان پاسخ و میانگین قابلیت اط

ارائه شده است، نشان می دهد که با  1سامانه های متصل به آن استفاده شد. نتایج ارزیابی این زیرسیستم که در بخ  
میانگین زمان پاسخ و قابلیت  توان، میسامانه متصل به آن 6سرور سامانه کوک و  5استفاده از روش پیششهادی، برای 

در  توانمی  ،در این زمیشهکارهای آتی به عشوان یکی از  اد.افزای  د % 2/03کاه  و  % 1/6ترتیب میشان را به اط
 کردزیرسیستم پی  بیشی کششده، رفتار مشتریان و نحوه استفاده آنها از کانال های مختلف بانکداری الکترونیک را پی  بیشی 

انشد: پرداخت های مستمر مشتری در یکی از روزهای هفته، ماه یا سال دست تا به دانشی در مورد الگوهای رفتار مشتری م
 .کردو در زیر سیستم تصمیم یار نیز، عوامل دیگری مانشد هزیشه، سودآوری بانک و ... را در بهیشه سازی دخیل  یافت
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