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 مقدمه

 از ،نهایی کاربر دید از شده حس پذیری دسترس افزایش و خطا های تراکنش کاهش•
  .است کشور بانکی شبکه اهداف مهمترین جمله

  دید از شده حس خطای و پذیری دسترس ،رفته دست از تراکنش تعداد محاسبه•
 سرویس از خارج تراکنش انجام تکمیل عوامل از یک هر که زمانی در مشتریان

 هدف کارت، صادرکننده سوییچ های تراکنش روزانه موج بازسازی بوسیله باشند،
 .است پژوهش این انجام از اصلی

 به و روزانه صورت به تراکنش ها انجام احتمالی الگوی داشتن اختیار در با بانکها•
 ثبت وضعیت و مشتریان تقاضای میزان از ای بینی پیش داشتن دیگر عبارت

 .می یابند را کیفیت بهبود برای ریزی برنامه توانایی بانکی، تراکنش های



 خطای حس شده از سوی کاربر



...در این پژوهش   

 مقدمه

 ادبیات موضوع
 روش تحقیق
 پیاده سازی

 یافته ها و نتایج
 جمع بندی



 ادبیات موضوع

 و نامطمئن ناقص، ورودی های داده اگر حتی آن نتیجه که است تقریب یک کردن پیدا روند تخمین•
 تعیین برای موجود دانش از استفاده تخمین در اولیه فرض .است استفاده قابل باشند، ناپایدار یا

 .است ناموجود اطالعات
 تعامل در انسان با مستقیم طور به که هایی حوزه در موجود یالگوها و روندها استخراج و شناسایی•

   .است برخوردار به سزایی اهمیت از کسب و کار برنامه ریزی و تجاری های سیستم آنالیز در هستند
 استفاده مورد زیر موارد در بانکی شبکه به مختلف یتراکنش ها ورود نرخ تخمین و مدل سازی نتایج•

 :می گیرد قرار

 تراکنش ها صف مدیریت 

 خدمات کیفیت بهبود 

 شبکه سنجی ظرفیت و محدودیت ها مالحظه 

 شبکه افزاری نرم و افزاری سخت توسعه 

 احتمالی حوادث وقوع تحلیل و تجزیه 

 آن ها نیاز تامین ریزی برنامه و کاربران رفتاری الگوهای شناخت 
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 روش تحقیق

نمونه بانک  الکترونیک پرداخت سوییچ در مختلف های تراکنش رفتار بررسی 

مشتریان اطالعات محرمانگی حفظ با نمونه بانک یک الکترونیکی تراکنش های حقیقی داده های از استفاده 

الگو آماری شناسایی روشهای از استفاده  

خدمات کیفیت گیری اندازه های شاخص تعریف امکان آوردن وجود به 

شده حس پذیری دسترس میزان از خبره فرد تخمین با ارز هم تخمینی آوردن بدست 



 اصطالحات

 (Issuer Mode)حالت سرویس دهی صادرکننده •

 (TPS)روند ثانیه ای سری زمانی انجام تراکنش •

 روند فیلتر شده سری زمانی انجام تراکنش •

 خطای حس شده توسط مشتری•

 دسترس پذیری حس شده توسط مشتری•

 



 (1/2)ریاضیات مدل 

احتمال رخ دادن حوادثی با نرخ میانگین مشخص و مستقل از : توزیع پوآسون•
 .در فاصله زمانی یا مکانی ثابت( پارامتر گسسته)به تعداد مشخصی  ،(λ)زمان 

 
 



 (2/2)ریاضیات مدل 

 :کمترین مربعات•
روشی برای برازش داده ها که حاصل آن تقریبی ریاضی                     –

 .از سری زمانی داده واقعی         است
بهترین مدل برازش شده بر مجموعه ای از داده ها مدلی است که در  –

آن مجموع مربع اختالف بین مدل برازش شده و داده واقعی کمینه  
 .باشد
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 الگوی رفتاری عادی تقاضای تراکنش

 :برای یک بانک نمونهسالم و بدون خطا الگوی روزانه انجام تراکنش یک روز •
 13تا  9بازه زمانی  (:صبح)پیک اول –
 20تا  17بازه زمانی  (:عصر)پیک دوم –

استدر صبح بعد از ظهر  الگوی تراکنش های الکترونیک به صورت دو پیک. 

 



 :برای یک بانک نمونه ناسالمالگوی روزانه انجام تراکنش یک روز •
   5:40تا  4:25بازه زمانی   :افت بار در سوییچ–
 21:42تا  20:18بازه زمانی  :خارج از سرویس بودن سوییچ–

 

 الگوی رفتاری غیرعادی تقاضای تراکنش



 (1/2)تخمین الگوی سری زمانی روزانه تقاضای تراکنش 

 رفتاری متفاوت الگوی دلیل به دسته سه به هفته روزهای تقسیم•
 :هفته مختلف روزهای در مشتریان

  تعطیل–
 کاری–
 پنج شنبه–

 اطراف روز مورد بررسیهم دسته روز  10الی  4انتخاب •

 :محاسبه میانگین پوآسن در بازه های ده دقیقه ای برای•
 سری زمانی واقعی در روز مورد بررسی–
 روز انتخاب شده اطراف روز مورد بررسی 10الی  4تک تک –



 (2/2)تخمین الگوی سری زمانی روزانه تقاضای تراکنش 

 باز سازی الگوی تقاضای مشتریان•
 شده انتخاب روزهای زمانی سری پوآسن میانگین از ای دقیقه ده بازه هر روی گیری میانه–

 بررسی مورد روز اطراف
هم مقیاس سازی سری زمانی به دست آمده از مرحله قبل با سری زمانی واقعی روز مورد بررسی –

 (typical)با استفاده از روش کمترین مربعات و به دست آوردن سری زمانی تقریبی 



 تشخیص زمان خارج از سرویس یا افت بار

  شده بازسازی تقاضای الگوی موج و تراکنش انجام واقعی موج که ای زمانی بازه هر•
 گرفته نظر در بار افت یا سرویس از خارج زمان عنوان به باشند، اختالف دارای

 .می شود



 محاسبه دسترس پذیری حس شده

   :(شده زده تخمین ناموفق تراکنش تعداد) رفته دست از تراکنش تعداد•

 
 در بازه های افت بارسری زمانی بازسازی شده و سری زمانی واقعی بین ( TPS)اختالف روندهای ثانیه ای 

 
با داشتن تعداد تراکنش ناموفق تخمین زده شده و تعداد تراکنش خطای ثبت شده •

 :در سوییچ، خطای حس شده به صورت زیر قابل محاسبه است

 درصد خطای تخمینی   +درصد خطای سوییچ   =    خطای حس شده   

   
 %  (100 –خطای حس شده =  )دسترس پذیری حس شده    
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 (1/2)نمونه نتیجه پیاده سازی طرح 

بانک نمونه در حالت   1391مرداد ماه  17بازسازی موج مربوط به روز •
 سرویس دهی صادرکننده



 (2/2)نمونه نتیجه پیاده سازی طرح 

 
 
 
 
 
 .است بیشتر سوییچ دید از شده مشاهده خطای از شده حس خطای•
 از خارج دقیقه 341 حدود مدت به نمونه بانک صادرکنندگی حالت روز این در•

 .است بوده سرویس
  دسترس معادل) درصد 5/44 میزان به روز این در شده محاسبه شده حس خطای•

 شده برآورد (درصد 94/56 شده ی حس پذیری
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 جمع بندی

 آورنده فراهم های شرکت و ها بانک طرف از باکیفیتی و مناسب خدمات ارایه لزوم•
 مشتریان به آنها خدمات

 الکترونیک بانکداری خدمات در کیفیت سطح سنجش به نیاز•
 روش های از استفاده با بانکی انجام تقاضای الگوی بازسازی :پیشنهادی حل راه•

 الگو آماری شناسایی
 ارایه خدمات کیفیت گیری اندازه برای شده حس پذیری دسترسی شاخص تعریف•

 مشتریان رضایت واقعی سطح سنجش منظور به و شده




