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 هاهاي آنهاي خودپرداز هوشمند و تحليل دادهكاربرد يادگيري ماشين در طراحي دستگاه

 Intelligent approac hes in the design of advanced intelligent ATMs and analysis of their 

data 
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0Bفارسي( دهچكي( 

اند به نحويكه عالوه بر هاي بانكي كشور را به خود اختصاص دادههاي خودپرداز سهم قابل توجهي از تراكنشامروزه دستگاه

هاي مالي و هاي ارزشمندي نيز در رابطه با تراكنشهاي متنوع به مشتريان خود در تمام ساعات شبانه روز، دادهارائه سرويس

ود فراهم ميغيرمالي و همچنين پر وجه به فراگير شدن پايانه. آورندوفايل مشتريان خ هاي فروش در صنعت بانكداري، با ت

ود قرار دهند به تدريج از حجم تراكنش وانند امكانات مناسبتري را در اختيار مشتريان خ ودپردازها نت هاي اين چنانچه خ

وسعه و بهرهها كاسته شده تا حدي كه ديگر نقش كليدي گذشته را در دستگاه واهند داشتت ور نخ . وري نظام بانكي كش

-هاي مهم اتوماسيون بانكي طي سالبنابراين طراحي و توسعه راهكارهايي جهت ارتقا وضعيت خودپردازها يكي از خط مشي

خودپرداز هاي هاي هوشمند در بهبود كيفيت خدمات ارائه شده توسط دستگاهدر اين مقاله كاربرد روش. هاي آينده خواهد بود

 حاصل هايداده آماري تحليل اين روش هاي هوشمند در دو دسته كليبدين منظور ابتدا كاربرد . مورد بررسي قرار مي گيرد

ود و سپس يك سيستم ايمني  و طراحي خودپرداز هوشمند خودپردازها ارسالي تراكنشهاي از به اختصار بررسي مي ش

واهد شدزمان خرابي خودپر كاهش مصنوعي خطاياب جهت اين سيستم با پيش بيني . دازها با جزئيات بيشتر معرفي خ

مدت زمان خرابي سيستم را كاهش مي دهد و اطالعات ارزشمندي جهت رفع خطاهايي كه به خرابي سيستم منجر مي شوند، 

 .مغايرت تراكنش برداشت وجه توليد مي كند

 :كليديواژگان 

 .كاوي، سيستم ايمني مصنوعي داده ، دستگاه خودپرداز هوشمند،هوش مصنوعي

1B انگليسي(چكيده( 

Abstrac t 
Currently, ATMs have a significant share of banking transactions so that they provide not 
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only a variety of services to its clients all day long but also valuable data related to both 

transactions and customers’ profile. Since POSs have become common in the banking 

industry, if the ATMs fail to provide appropriate facilities to their customers, their transaction 

volumes gradually are decreased to the extent that they will not play the previous key roles in 

the development and efficiency of the banking system. Therefore, the development of 

strategies to upgrade the status of ATMs is going one of the most important policies of 

banking automation in future years. This article examines the applicability of intelligent 

methods for improving the quality of services provided by ATMs. To do this, first, the use of 

these intelligent methods in two categories, statistical analysis of the data received from ATM 

transactions and the design of intelligent ATM, will be discussed briefly. Then, an artificial 

immune  system, which detects system errors to reduce downtime ATMs, will be introduced 

in more details. Besides providing a piece of worthwhile information, this system diminishes 

downtime period of ATMs by forecasting errors that can lead to system failure.  
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2Bمقدمه 

د به نحويكه امروزه با هاي اخير با گسترش نرم افزارهاي اتوماسيون، روش هاي بانكداري تغييرات عمده اي يافته اندر سال

از طريق هزاران دستگاه خودپرداز، پايانه هاي فروش و كيوسك  on lineوجود پايگاه داده هاي متمركز و ارسال تراكنش هاي 

نتيجه توسعه اين روش ها توليد حجم . ها در سراسر كشور بانكداري مشتري مدار جايگزين روش هاي سنتي گرديده است

 ونيكي توسط بانك ها بوده است كه اطالعات تجاري ارزشمندي از اين داده ها مي تواند استخراج گردد و زيادي داده هاي الكتر

اين داده هاي خام يكي  از آنجا كه .ت و راه و روش هاي كسب درآمد گرددزمينه ساز تحوالتي شگرف در مفاهيم اصلي تجار

ن ها براي تصميم گيري هاي آتي يك نياز ضروري بانك ها و تحليل آ ائي هاي هر بانك محسوب مي گردند،ارزشمندترين دار

اما به دليل حجم باالي اين اطالعات آناليز اين پايگاه داده ها و استخراج اطالعات مفيد از آن ها با . موسسات مالي شده است

كار مناسبي جهت حل بهره گيري از تكنيك هاي داده كاوي راه. استفاده از پرس و جوهاي سنتي در عمل امكانپذير نيست

بانك . [5] داده كاوي عبارتست از فرآيند استخراج دانش پنهان در داده هاي خام. مشكل كاوش اين حجم انبوه داده مي باشد
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ها و موسسات مالي با بهره گيري از روش هاي داده كاوي مي توانند به درك بهتري از تجارت نائل آيند و با ارائه سرويس هاي 

داده كاوي در صنعت بانكداري . تريان خود به رقابتي سالم توام با رضايت مشتري و سودآوري بيشتر بپردازندمناسبتر به مش

ودآوري آن ها، تاييد اعتبار مشتريان، پيش بيني عدم پرداخت  كاربردهاي وسيعي دارد از جمله دسته بندي مشتريان و س

 .[4] يريت نقدينگي و سرمايه گذاريبدهي، بازاريابي و فروش، شناسايي تراكنش هاي تقلبي، مد

امروزه دستگاه هاي خودپرداز با انجام درصد قابل توجهي از تراكنش هاي بانكي كشور نقش مهمي را در صنعت اتوماسيون 

هاي مالي و غيرمالي و همچنين پروفايل هاي ارزشمندي نيز در رابطه با تراكنشبانكداري كشور ايفا مي كنند و در نتيجه داده

هاي فروش در سطح كشور، چنانچه خودپردازها نتوانند از طرفي با توجه به فراگير شدن پايانه. شتريان خود توليد مي كنندم

با  .ها كاسته خواهد شدهاي اين دستگاهامكانات مناسبتري را در اختيار مشتريان خود قرار دهند به تدريج از حجم تراكنش

دستگاه هاي خودپرداز اعم از داده هاي ثبت شده در الگ فايل ها و ژورنال ها مي  تحليل داده هاي حاصل از تراكنش هاي

هاي يادگيري ماشين در بهبود كيفيت لذا در اين مقاله كاربرد روش. توان به ارتقا كيفيت سرويس هاي اين پايانه كمك نمود

 . هاي خودپرداز مورد بررسي قرار مي گيردخدمات ارائه شده توسط دستگاه

ها   جهت طراحي دستگاه هاي خودپرداز هوشمند و تحليل داده هاي آن ممكنبه بررسي انواع راهكارهاي ابتدا اين مقاله  در

يك روش كشف خطا با الهام از نحوه عملكرد سيستم ايمني بدن موجودات زنده  سپس به بررسي جامع تر. پرداخته خواهد شد

با شناسايي توالي وضعيت هايي كه در زمان اجرا منجر به  زشمند است كهفوق از آن جهت ارروش خطا يابي . مي پردازيم

0Fامكان خرابي سيستم fatal stateخرابي سيستم مي شوند پيش از مشاهده 

 را پيش بيني نموده و از اين طريق مدت زمان  1

اكنش برداشت وجه بسيار از طرف ديگر اين توالي وضعيت ها مي تواند در رفع مغايرت تر .سيستم را كاهش مي دهد خرابي

در اينصورت الگ . زيرا ممكن است به هر دليلي دستگاه خودپرداز مشكل سخت اقزاري خود را به مركز ارسال نكند. موثر باشد

هاي موجود به تنهايي براي تصميم گيري ارائه مبلغ به مشتري كفايت نمي كنند و محاسبه ميزان شباهت توالي وضعيت با 

1Fاژول پرداخت كننده پوليابنده هاي خطا م

 . براي آن تراكنش مي تواند كمك ارزنده اي در رفع اين مغايرت ها باشد 2

3Bادبيات موضوع 

هاي يادگيري ماشين در بهبود كيفيت خدمات ارائه شده توسط در اين مقاله كاربرد روشهمانطور كه در مقدمه اشاره شد 

 :ربرد اين روش هاي هوشمند به دو دسته كلي زير تقسيم مي شوندكا. هاي خودپرداز مورد بررسي قرار مي گيرددستگاه

                                                 
1 System Failure 
2 Cash Dispenser 
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وان داده )1( هاي ارسالي توسط هاي حاصل از تراكنشبا استفاده از روش هاي داده كاوي و تحليل هاي آماري مي ت

ي رفع خودپردازها را مديريت نمود و اطالعات ارزشمندي از آن ها استخراج كرد كه مي تواند كمك ارزنده اي در راستا

 .[2]مشكالت موجود و يا ارائه هر چه بهتر سرويس از طريق اين پايانه باشد 

توان دستگاه هاي خودپرداز هوشمندي طراحي نمود كه از الگوريتم هاي هاي يادگيري ماشين ميگيري از الگوريتمبا بهره )2(

ود كمك مي گيرند وعي در پردازش هاي خ وش مصن وان مثال از اي [3،7،8]ه وريتم ها در تعيين مكان و يا بعن ن الگ

يكي از نيازهاي هر بانك يا موسسه مالي آن است كه بداند دارندگان . [1]مناسب جهت نصب آن ها استفاده مي شود 

ً از چه مناطقي تراكنش ارسال مي كنند تا در اين مكان ها دستگاه هاي خودپرداز نصب كند و از  كارت هايش عمدتا

 .تراكنش هاي شتابي بكاهدپرداخت هزينه اضافي براي 

برخي از اين سواالت در . داده كاوي در بانكداري كاربردهاي متعددي دارد و مي تواند پاسخگوي سواالت مهمي باشدبطور كلي 

 : زير آمده اند

 مشتريان چه تراكنش هايي را قبل از استفاده از پايانه هاي بانك هاي رقيب انجام مي دهند؟  -1

 ن به تفكيك پايانه ها و اينكه عموماً چه نوع تراكنش هايي از طريق آن ها انجام مي شود؟ تحليل پروفايل مشتريا -2

 چه الگوهايي در تراكنش هاي اعتباري منجر به تقلب مي شوند؟  -3

 پروفايل وام گيرنده هاي با ريسك باال چيست؟  -4

 چه نوع خدمات و سرويس هايي براي مشتريان مطلوب است؟ -5

در مقاله . خي از آناليزهاي آماري انجام شده روي تراكنش هاي دستگاه هاي خودپرداز مي پردازيمدر اين بخش به بررسي بر

بدين منظور نمودار تعداد كاربران دستگاه هاي خودپرداز . دو ويژگي مبلغ تراكنش و زمان آن مورد تحليل قرار گرفته است [2]

الي مورد بررسي رسم شده اند و سپس با برازش يك مدل يا مبلغ تراكنش هاي انجام شده بر حسب روز براي سال هاي م

به اين ترتيب كه . فراهم شده استگيري از داده هاي گذشته بهره با مقادير آيندهپيش بيني  سري زماني به داده ها امكان

 ابتدا داده ها با استفاده از رابطه ،براي كاهش نويز و افزايش دقت

    )1(  

2Fهموار

 .است nمبلغ تراكنش روز  ند كه در اين رابطه شده ا 3

 : يك مرحله نرمال سازي با استفاده از رابطه زير روي داده ها اعمال شده است ،سپس براي مقايسه صحيح نتايج

                                                 
3 Smooth 
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  )2(  

بيشترين مبلغ تراكنش سال مالي مي  و  اليكمترين مبلغ تراكنش سال م ، مبلغ تراكنش روزانه  كه در آن

برخي از اين . در نهايت نمودارهاي مورد نياز براي تحليل هاي بيشتر رفتار مشتريان براي هر سال مالي رسم شده است .باشد

 .آمده است 1 تصويرنمودارها در 

 

 

 

 

 

                                          

 365مجموع مبالغ تراكنش هاي روزانه به تفكيك ) ب. (تعداد كاربران دستگاه هاي خودپرداز به تفكيك روزهاي هفته) الف. (1 تصوير

 روز سال

 :نتايج زير حاصل شده است نمودارهاتحليل هاي ساده  براساس

 داد تراكنش هاتعيين روزهاي هر ماه كه پيك ارسال تعداد تراكنش بوده است و پيش بيني روند افزايش يا كاهش تع .1

 .تعيين ايامي كه بيشترين مبلغ از دستگاه هاي خودپرداز برداشت شده است .2

 .بيشترين تعداد تراكنش انجام شده است در آن تعيين روزهاي هفته كه .3
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دانش توليد شده براساس تحليل هاي فوق مي تواند منجر به تصميم گيري هاي ارزنده اي از سوي بانك ها و موسسات مالي 

بعنوان مثال متصديان دستگاه هاي خودپرداز مي توانند در ايام پيك تراكنش ها با پول گذاري بيشتر در دستگاه از  .گردد

ودپرداز از  وگيري نمايند و يا با رسيدگي بيشتر به وضعيت دستگاه هاي خ  out ofخالي شدن زودهنگام كاست ها جل

service ه هر چه بهتر سرويس در اين ايام كمك نمايندشدن آن ها جلوگيري نموده و در نتيجه به ارائ                           . 

4Bو يافته هاي جديد روش تحقيق 

 در اين بخش ابتدا به معرفي دستگاه خودپرداز هوشمند مي پردازيم و سپس معماري سيستم طراحي شده و الگوريتم هاي 

 . يادگيري آن را شرح خواهيم داد

AI-ATM3Fخودپرداز هوشمند  ايده دستگاه 2004در سال 

اين دستگاه خودپرداز عالوه بر ارائه سرويس هاي  .[8]مطرح شد  4

وريتم هاي يادگيري  قادر است... يز وجه و متعارف يك خودپرداز مانند پرداخت وجه، مانده گيري، وار با بهره گيري از الگ

 بطور گسترده اي در عملكردهاي اين دستگاه خودپردازالزم به ذكر است كه . ديس هاي متنوع ديگري نيز ارائه دهماشين سرو

 :ويژگي هاي مهم اين دستگاه خودپرداز به شرح زير است. از روش هاي پردازش تصوير استفاده شده است

 شناسايي انواع مختلف اسكناس هاي اصل و تشخيص اسكناس هاي جعلي .1

 .يژگي هاي خاص هر نوع اسكناس ميسر استاين امر با استفاده از دسته بندي اسكناس ها براساس ابعاد و و

 تشخيص ميزان رضايت مندي مشتري هنگام انجام تراكنش ها .2

بدين منظور از الگوريتم هاي پردازش تصوير براي آناليز عالقمندي مشتري بر مبناي وضعيت چهره استفاده شده 

از تشخيص چشم ها و آناليز آن ها  ابتدا صورت مشتري با استفاده از اطالعات رنگ از تصوير جدا شده و پس. است

 .تعيين شده است... واكنش هاي مشتري از قبيل شادي، ناراحتي، عصبانيت و 

اين واسط كاربري ثابت  [7]در كار . همانطور كه مي دانيد واسط كاربري دستگاه خودپرداز براي تمام مشتريان يكسان است

خودپرداز هوشمند به نحوي طراحي  formatterسعي شده است تا  بنابراين. براي همه مشتريان نامناسب تلقي شده است

هاي ها و الگوهاي رفتاري مشتريان هنگام كار با دستگاه خودپرداز را كشف نمايد و خود را متناسب با اولويتگردد كه اولويت

و امكانات بيشتري را  هر چند قابليت هاي اضافه شده فوق به دستگاه هاي خودپرداز جالب هستند .هر مشتري تطبيق دهد

                                                 
4 Advanced Intelligent Automated Teller Machine 
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جهت رفاه مشتري فراهم مي كنند اما به نظر مي رسد كه بيشتر جنبه تحقيقاتي داشته و در عمل انجام پردازش هاي سنگين 

لذا در . فوق تنها براي نمايش اطالعات دلخواه و پر استفاده مشتريان روي صفحه نمايش باعث اتالف وقت و هزينه خواهد شد

 . ره گذرايي به اين مقاالت شده استاين بخش تنها اشا

 Financialدر ادامه اين بخش به شرح پروژه تحقيقاتي ارزشمندي مي پردازيم كه طي همكاري تنگاتنگي با گروه 

Solutions  شركتNCR 4در اين پژوهش يك روش كشف خطا با الهام از نحوه عملكرد سيستم ايمني. انجام شده استF

5 

روش خطا يابي ارائه شده در اين مقاله با شناسايي آن توالي از وضعيت هايي كه در زمان . ده استبدن موجودات زنده ارائه ش

مدت  را پيش بيني نموده و از اين طريق امكان خرابي fatal stateاجرا منجر به خرابي سيستم مي شوند پيش از مشاهده 

5Fيابنده هاي خطا براي اين منظور مجموعه اي از. سيستم را كاهش مي دهد خرابي زمان

در سيستم در نظر گرفته شده و  6

6Fاز الگوريتم هاي يادگيري پي در پي ،براي بروز رساني اين مجموعه

. موجود در سيستم هاي ايمني مصنوعي استفاده مي شود 7

7Fسيستم هاي ايمني مصنوعي

8 )AIS (ام سيستم هاي انعطاف پذيري هستند كه از سيستم ايمني طبيعي و عملكردهاي آن اله

 .[3،6]د كاربرد زيادي دارن fault toleranceگرفته شده اند و در فيلد 

 AEDمعماري سيستم 

را در ... دستگاه هاي خودپرداز سرويس هاي مالي متنوعي از قبيل پرداخت وجه، مانده گيري حساب هاي بانكي، واريز وجه و 

ز داراي ماژول هاي مختلفي مي باشد كه هركدام از اين به همين دليل يك دستگاه خودپردا. اختيار مشتريان قرار مي دهند

8Fماژول ها ممكن است با گذشت زمان دچار خرابي سخت افزاري

9Fسيستم . گردند  9

10AED  يك سيستم ايمني مصنوعي است

اين  هدف. ختم مي شوند بروز خطا را در ماژول ها پيش بيني مي كند fatal stateكه با تحليل وضعيت هايي كه به يك 

اين مجموعه در واقع كوچكترين مجموعه يابنده هاي . سيستم يافتن مجموعه جامعي از يابنده هاي خطا براي هر ماژول است

 . خطا است كه براي هر ماژول منحصربفرد است

دپرداز از آنجا كه در شبكه دستگاه هاي خودپرداز متصل به مركز يك مكانيزم ارتباطي دوطرفه بين مركز و دستگاه هاي خو

 :مي تواند در دو سطح انجام گيرد AEDوجود دارد، فرآيند كشف خطا در سيستم 

                                                 
5 Immune System 
6 Error Detector 
7 Continual Learning 
8 Artificial Immune System 
9 Hardware Failure 

10 Adaptable Erro r Detection 
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اين فرآيند يادگيري . در اين سطح خطا فقط در يك دستگاه خودپرداز مورد بررسي قرار مي گيرد:  localدر سطح  -1

 .انجام مي گيرد local AEDدرون سيستمي توسط 

اس تبادل اطالعات مربوط به خطاهاي رايج بين دستگاه هاي خودپرداز در اين سطح خطايابي براس: در سطح شبكه  -2

ورت مي گيرد وسط . در سراسر شبكه ص انجام مي  network-wide AEDاين فرآيند يادگيري بين سيستمي ت

 .گيرد

نيز سمت مركز پياده سازي مي  network-wide AEDدارد و  local AEDدر اين معماري هر دستگاه خودپرداز يك 

واسطه . دشو وط به يابنده هاي خطا ب ود local AEDبين  network-wide AEDاطالعات مرب در . ها مبادله مي ش

locالگوريتم  al AED  وند اما در ودپرداز تعريف مي ش وعه يابنده هاي خطا در سطح دستگاه خ  network-wideمجم

AED ن معماري به تصوير شمايي از اي 2 تصويرر د. مجموعه يابنده هاي خطا بين دستگاه هاي خودپرداز مشترك هستند

 .[6]كشيده شده است 

 

 براي شبكه اي از  دستگاه هاي خودپرداز AEDمعماري سيستم . 2 تصوير

 AEDالگوريتم هاي يادگيري سيستم 
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آنتي ژن در واكسيناسيون . ايده واكسيناسيون براي مقابله با بيماري ها شبيه سازي شده است AEDدر الگوريتم هاي سيستم 

10Fهاي

قبالً با آن ها مواجه بدن ضعيف شده بيماري به بدن تزريق مي شود و در نتيجه اطالعاتي درباره آنتي ژن هايي كه  11

سپس سيستم ايمني بدن خودش را با آنتي ژن هاي جديد وفق مي دهد و آنتي . دگردمي وارد  سيستم ايمنينشده است به 

11Fبادي هاي

نكته مهم اين . سازدوليد مي كند و از اين طريق بدن را در مقابل بيماري ها مقاوم مي متناظر آن آنتي ژن ها را ت 12

فرآيند آن است كه افزودن دانش موجود درباره آنتي ژن هاي جديد باعث مي شود سيستم ايمني بدن بتواند الگوهاي جديد را 

بي هاي سخت افزاري نيازمند سيستمي هستيم كه دائماً ما نيز براي مقابله با خرا. بشناسد و متقابالً واكنش مناسب انجام دهد

. خطاها و رفتارهاي ناشناخته را ياد بگيرد و مجموعه اي از يابنده هاي خطا را براي شناسايي اين الگوها در آينده آموزش دهد

يري باال مطرح با دو ويژگي مهم يادگيري دائمي و انعطاف پذ AEDبه همين دليل ايده طراحي يك سيستم ايمني مصنوعي 

 . شده است

locالگوريتم  al AED [3،6]  در واقع تغييريافته الگوريتمAISEC [9]  مي باشد كه يك سيستم ايمني مصنوعي براي

نشان داده شده است كه اين الگوريتم در دسته . دسته بندي نامه هاي الكترونيكي است و ويژگي هاي فوق را نيز داراست

ي عمل مي كند و از طرف ديگر با تغييرات فضاي داده ها بسيار سازگار است و اين قابليت مهمي بندي به خوبي روش هاي بيز

 AISنيز بعنوان يك  AED localسيستم . هر سيستم ايمني مصنوعي از اجزايي تشكيل شده است .براي كاربرد ما است

 :شامل اجزاي زير است

12Fنام دامنه .1

13 : 

وط به د وط به خطاهاي ماژول هاي در اين سيستم الگ فايل هاي مرب ودپرداز كه حاوي اطالعات مرب ستگاه هاي خ

وان مجموعه داده در نظر گرفته شده استمختلف و زمان رخداد آن  [6] از آنجا كه در اين تحقيق. ها مي باشد بعن

طاهاي بعنوان كد خ M-Statusمورد بررسي قرار گرفته است، مقادير گسسته فيلد  cash dispenserخطاهاي ماژول 

 .سخت افزاري براي ماژول فوق انتخاب شده است

13Fنمايش داده ها .2

14 : 

يك توالي از . نمايش داده مي شوند ها در اين سيستم داده ها بصورت توالي هايي از وضعيت هاي سخت افزاري ماژول

                                                 
11 Antigen 
12 Antibody 
13 Application Domain 
14 Representation 
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 . ختم گردد fatalاست اگر به يك وضعيت  fatalوضعيت ها 

14Fمعيار شباهت .3

15 : 

ختم مي شوند يا خير معياري براي اندازه گيري  fatal stateيك توالي از وضعيت ها به يك براي تشخيص اينكه آيا 

 S2و  S1در اين كار از رابطه زير براي تعيين ميزان شباهت دو توالي از وضعيت هاي . شباهت بين دو توالي مورد نياز است

 :با طول يكسان استفاده شده است

              )3(  

و  سايز پنجره ، تعداد وضعيت هاي مشترك مجاور بين دو توالي  در آن كه

در . مي باشد Siتوالي  fatal stateو  تعداد وضعيت هاي بين آخرين بيت  

يابنده خطا را ميزان شباهت بين يك توالي از وضعيت هاي زمان اجرا و يك  نتيجه 

 .نشان مي دهد

 : Local AEDبراي  AISECالگوريتم  .4

در سيستم هاي ايمني دو . اين الگوريتم ديناميك سيستم و تغييرات رفتاري سيستم را با گذشت زمان مشخص مي كند

15Fنوع سلول ايمني، سلول 

16B  16و سلولF

17T براي سادگي در الگوريتم . وجود داردAISEC صورت ، همه سلول هاي ايمني ب

 . شامل دو فاز آموزش و تست است AISECالگوريتم . در نظر گرفته شده اند Bسلول 

 :فاز آموزش) 1(

در اين فاز يابنده . يابنده هاي خطا شناسايي مي شوند مي باشد AISECالگوريتم  offlineفاز كه همان  در فاز آموزش

بدين منظور . توليد مي شوند offlineفايل ها بصورت با استفاده از داده هاي حاصل از الگ  )Bسلول هاي ( هاي خطا

ودپرداز  fatalكه به يك وضعيت  اي M-Statusتوالي هاي  ابتدا وند از الگ فايل هاي دستگاه هاي خ ختم مي ش

نام دارند براي توليد يابنده هاي خطا مورد استفاده قرار مي  trainingBcellsاين توالي ها كه سپس . استخراج مي گردند

براي دسته  local AEDخروجي اين مرحله از الگوريتم مجموعه اي از يابنده هاي خطا است كه در الگوريتم . يرندگ

                                                 
15 Affin ity Measure 
16 B Cell 
17 T Cell 
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  :شبه كد اين الگوريتم در زير آمده است. بندي توالي ها مورد استفاده قرار مي گيرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فاز تست) 2(

در اين فاز مجموعه يابنده هاي خطا طي يك  .هست  AISECالگوريتم  onlineاين فاز همان مرحله اجراي 

 در اين فاز هر توالي از وضعيت ها با طول ثابت دسته بندي مي شود و براي هر. فرآيند تكاملي به روز مي شوند

 :شبه كد فرآيند دسته بندي در زير آمده است. دسته بندي يك فيدبك مي گيرد

 

 

 

 

Pseudocode for the offline process of the AISEC algorithm 
1. Clear the contents of naiveCells and memoryCells. 
2. Initialize memoryCells with B-cells from trainingBcells and initialize life-span of each 

memory B-cell. Number of B-cells inserted into memoryCells is equal to the 
memorySeed. 

3. While trainingBcells is not empty: 
a. Initialize naiveBcell with a B-cell from trainingBcells and initialize its life-span. 
b. If the affinity of naiveBcell with a memory B-cell is greater than the 

affinityThreshold, start evolutionary process. 
c. Evolutionary process: 

i. Clone naiveBcell and store clones in bcellClones. Mutate each clone in 
bcellClones away from memory B-cells.  

ii. While bcellClones is not empty: 
• Pick a clone from bcellClones. 
• If the affinity of clone with trainingBcells is greater than the affinity of 

naiveBcell with a memory B-cell, then add clone to naiveCells. 

 

Pseudocode for the classification of a sequence by the AISEC algorithm 
While all B-cells in naiveCells and memoryCells have not been selected: 

a. Pick a B-cell from naiveCells or memoryCells, and store in b-CellA. 
b. If the affinity between b-CellA and sequence is greater than 

classificationThreshold then return sequence is fatal. Otherwise, return sequence 
is not fatal. 
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اگر شباهت بين يك توالي و . تقسيم مي شوند nonfatalو  fatalدو دسته  توالي هاي وضعيت هاي جديد به onlineدر فاز 

دسته بندي مي  nonfatalو درغير اينصورت بعنوان  fatalيك يابنده خطا بيشتر از يك حد آستانه باشد آن توالي بعنوان 

متناظر آن  Bتاييد گردد سلول دسته بندي شود، چنانچه درستي آن دسته بندي توسط اپراتور  fatalاگر توالي بعنوان . شود

 Bخاطره كه داراي عمر طوالني است ارتقا مي يابد ولي اگر نتيجه دسته بندي تاييد نگرديد همه سلول هاي  Bبه يك سلول 

 :آمده است در زير onlineشبه كد فاز . بي تجربه مشابه آن توالي مي ميرند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pseudocode for the online phase of the AISEC algorithm 
1. If co-stimulation on classification of sequence is positive: 

a. While all B-cells in naiveCells have not been selected: 
i. Initialize b-CellA with a B-cell from naiveCells. 

ii. If the affinity between b-CellA and sequence is greater than 
affinityThreshold, then increase life-span of b-CellA. 

b. Initialize bCellBest with B-cell in naiveCells having highest affinity for 
sequence. 

c. Clone and mutate bCellBest using sequence as reference B-cell, and add 
mutated clones to naiveCells. 

d. Reinitialize bCellBest with B-cell in naiveCells having highest affinity for 
sequence. 

e. Initialize mCellBest with B-cell in memoryCells having highest affinity for 
sequence. 

f. If affinity between bCellBest and sequence is greater than affinity between 
mCellBest and sequence, then : 

i. Remove bCellBest from naiveCells. 
ii. Initialize life-span of bCellBest to the initial value of life-span for memory 

B-cells. 
iii. Promote bCellBest by adding to memoryCells. 
iv. Decrement the life-span of all memory B-cells in memoryCells. Whose 

affinity for bCellBest is greater than affinityThreshold. 
2. If co-stimulation on classification of sequence is negative: 

a. Remove all B-cells in naiveCells and memoryCells, whose affinity for sequence 
is greater than affinityThreshold. 

3. Decrease the life-span of all B-cells in naiveCells. 
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5Bجمع بندي 

الكترونيك و توليد حجم انبوهي داده هاي مربوط به تراكنش ها نيازمند روش هاي كارآمدي براي تبديل  با گسترش بانكداري

امروزه در سيستم بانكداري بيشتر اين دانش از روي . داده ها به دانش مفيد و قابل استفاده بانك ها و موسسات مالي هستيم

. ن حجم انبوه داده توليد شده براي استخراج اطالعات مفيد استتنها مشكل كاوش اي. تراكنش هاي روزانه استخراج مي شود

مديران را قادر مي سازد كه رفتار  بانكي از يك سو داده كاوي با آناليز الگوها و روندهاي موجود در پايگاه داده هاي حجيم

ر منجر به توسعه نرم افزارهاي ساس تصميمات مناسبي اتخاذ نمايند و از سوي ديگمشتريان خود را پيش بيني نموده و بر اين ا

، مورد استفاده قرار مي گيرند در نظام بانكي كشور از آنجا كه دستگاه هاي خودپرداز بصورت گسترده اي. پيشرفته تر مي گردد

بدين منظور . انجام گرفته است بهبود كيفيت سرويس هاي دستگاه هاي خودپردازپژوهش با محوريت بررسي راهكارهاي اين 

 ها  طراحي دستگاه هاي خودپرداز هوشمند و تحليل داده هاي آنو داده كاوي در  يادگيري ماشين الگوريتم هايكاربرد 

اين سيستم با پيش . به تفصيل شرح داده شده است AEDو از ميان روش هاي موجود، سيستم ايمني مصنوعي  بررسي شده است

ان خرابي سيستم را كاهش مي دهد و اطالعات ارزشمندي جهت مدت زمبيني خطاهايي كه به خرابي سيستم منجر مي شوند، 

 .رفع مغايرت تراكنش برداشت وجه توليد مي كند
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