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 دهندبانکداری را تغییر می هچهر چگونهها ربات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اشینی، به عنوان یک تغییردهندهی هوش مصنوعی و یادگیری مها، بر پایهفناوری ربات

 است. عملیاتی منحصربفردی را برای صنعت خدمات مالی به ارمغان آورده بازی، کارآیی
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ای های قابل مالحظهجوییجر به صرفهتواند منها میربات با استفاده ازاتوماسیون فرآیندها 

را بهبود  و بانکها وری را افزایش داده و عملکرد مؤسسات مالیدر زمان و هزینه شده، بهره

 بخشد.

 

اما هنوز هم بیشتر  ها در خدمات مالی سرعت بیشتری گرفته است،استفاده از رباتامروزه 

 ها قرار دارند.این فناوریپذیرش ها در مراحل اولیه بانک

 

ر تترو ارزانها هوشمندتر، سریعامروزه رباتهستند!  اینجاها حرکت کنید، رباتبین مردم 

ها در کاربردهای صنعتی مانند صنایع خودرو و الکترونیک، اند و استفاده از این رباتشده

 های صنعتیاز ربات ،یاست. فناوری ربات افزایش پیدا کردههای اخیر بیش از پیش در سال

شود، بیش از پیش ها در خودروهای بدون راننده استفاده میهایی که از آنتا ربات گرفته

ها ها و هوش انسانی در این رباتبرداری از مهارتبه صورت شناختی در آمده و امکان نسخه

 فراهم شده است.

 

زایش پیدا کرده است. بر به سرعت اف هارباتگذاری بر روی های گذشته، سرمایهدر سال

ها در سطح جهان تقربیاً دو برابر شده گذاری بر روی ربات، مقدار سرمایهCBاساس گزارشات 

 است.
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 ها به سرعت در حال افزایش استتگذاری بر روی رباسرمایه

 

 

ر میلیون ربات صنعتی د 4/1، تعداد (IFR)المللی رباتیکس بر اساس برآورد فدراسیون بین

های صنعتی ، تعداد ربات2015در سال . شده اندعرضه  2019تا  2016های بین سال

ربات بوده است که نسبت به سال پیش از آن به  254،000شده در یک سال برابر با عرضه

 افزایش داشته است. %15میزان 

 

ست، ا ربات در کاربردهای صنعتی در طی چند سال گذشته افزایش یافته هر چند استفاده از

در حال حاضر، ادعا ی خدمات و به ویژه خدمات مالی نسبتاً جدید است. اما ورود آن به حوزه

ها های بانکی، در عصر جدیدی که بانکشود که این فناوری تغییراتی بنیادین را در روشمی

به عنوان مثال، نسل ، به وجود خواهد آورد. سلف سرویس هستندخدمات  ارائه به دنبال

های ها دارد. احتماالً این افراد برای انجام تراکنشاز بانکانتظارات دیجیتالی زیادی زاره ه

م ها در انجاها متوسل شده و آمادگی بیشتری برای اعتماد به آنمالی خود، بیشتر به ربات

 د داشت.نهای پیچیده خواهفعالیت
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ها در فرآیندهای مختلف ها معموالً از رباتسازی این انتظارات، بانکبه منظور برآورده

از  استفادهبا  هانمایند. این همان چیزی است که به آن، اتوماسیون فرآیندخود استفاده می

های شبیه انسان، خدماتی را برای مشتریان در گویند. رباتمی (RPA)افزاری های نرمربات

ها تیب، از ربات. به همین ترکنندزده میمایند و مشتریان را شگفتنشعب منتخب ارائه می

 شود.گذاری هم استفاده میهایی مانند توصیه برای سرمایهدر حوزه

 

 خدمات نو به مشتریان ها به منظور ارائهفاده از رباتاست

جویی ها صرفهتوانند در زمان و هزینهها میرباتمنحصر بفرد دارند.  ها مزایاییربات

دون توانند بایجی برتر ارائه نمایند و همچنین میوری را بیشتر کنند، نتبهره به عمل آورند،

که خسته شوند و نیازی به استراحت داشته باشند، کارهای تکراری زیادی را انجام دهند. آن

هم و یادگیری ماشینی  (AI)ها از رایانش شناختی، هوش مصنوعی در صورتی که در ربات

ت خودمختار و مستقل کار کنند. ها آموزش داد تا به صورتوان به آناستفاده شود، می

ورودی اندک از سوی انسان و یا بدون توانند یاد بگیرند که چگونه با ها همچنین میربات

عملکرد و دقت را افزایش دهند. عالوه بر این، پردازش نیاز به ورودی از سوی انسان، 

ا د تا بتوانند بآورها فراهم میچندزبانی و قابلیت تشخیص صوت، این امکان را برای ربات

گونه عیب و نقصی، مکالماتی هوشمندانه ها تعامل و ارتباط برقرار نموده و بدون هیچانسان

 ها انجام دهند.با آن

 

بات یک ر Naoاستفاده کرده است.  Nao( از MUFGمیتسوبیشی )-به عنوان مثال، بانک توکیو

که -توسط الدباران رباتیکس کیلوگرم وزن است که  4/5و  مترسانتی 58با قدی برابر با 

نک باسافت یهای ارتباطات ژاپن و غول اینترنتزیرمجموعههای فرانسوی و از شرکتیکی از 

 هایاین ربات دارای یک دوربین و میکروفن است و دارای قابلیتساخته شده است.  -است

را داشته  زبان 19ی این ربات، قابلیت شناسایتشخیص چهره و کنترل از راه دور هم هست. 

های آنان مختلف، با مشتریان ارتباط برقرار نموده، تعامل کرده و به درخواست و در شعب

 دهد.پاسخ می

 

امارات از آن  NBDبانک همچنین ربات پِپِر را ساخته است که گروه مالی میزوهو و سافت

برقراری یک تبلت برای ارتباطات وجود دارد که امکان ، در این رباتکنند. استفاده می

 هایها و فایلاین ربات، مشتریان خود را با بازینماید. ارتباطات با مشتریان را فراهم می
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را در اختیار ایشان  ترای محصوالای بنماید و همزمان، اطالعات پایهیای سرگرم مچندرسانه

 قاتی را انجام دهند که در توسعهها بر آن هستند تا تحقیتمامی بانکدهد. قرار می

ها سودمندتر و ها کمک کند و در نتیجه، این رباتها به آنهای شناختی در این رباتقابلیت

 کارآمدتر شوند.

 

توانند به جای هستند و می AIمجازی مبتنی بر  دستیارانها که در واقع، باتدر عین حال، چت

. اندوبرو شدهاز طریق متن ارتباط برقرار نمایند هم با استقبال در بازار ر ،کردنصحبت

اسکاتلند، امیدوار هستند تا با استفاده از این  رویال بانکهایی مانند بانک آمریکا و بانک

ها برای باتهای خود را کاهش دهند و بنابراین برای استفاده از چتها هزینهباتچت

 ریزیهای مشتریان که مشابه با تعامالت انسانی است، برنامهپاسخگویی به درخواست

 کنند.یم

 

در میزگرد مایسیس کانکت در سنگاپور چنین اشاره  IBMدر  وینسنت کاستن، شریک اجرایی

توانند با زبان طبیعی ارتباط برقرار نمایند، به این های شناختی میسیستم“نماید که می

 تواند به پایگاهدهند. یک ربات میصورت که مکالماتی را انجام داده و به سؤاالت پاسخ می

ده و سیستم مدیریت تماس وارد شده، مستندات را تفسیر نموده و سپس، از این دا

نظرات و اطالعات توانند از نقطهها میاین رباتمستندات برای اهداف عملی استفاده نماید. 

 ”ای بسیار عملی استفاده نموده و از تجارب نیز یاد بگیرند.موجود، به شیوه

 

زیاد و منحصربفردی را برای خدمات مالی  نیز کارآمدی (RPA) اتوماسیون فرآیندهای رباتیک

سازی و نیاز به معرفی خدمات کارآمد جدید، بهبود در دیجیتالیبه ارمغان آورده است. 

ها در فرآیندهای خود ها را مجبور ساخته تا به سرعت از رباتتر، بانکهای سریعتراکنش

 استفاده نمایند.

 

RPA  کننده و یکنواخت را طراحی شده است که کارهای تکراری، خستهاساساً به این منظور

شود هایی استفاده میبتوان به سرعت و با کارایی باال انجام دارد. در این رویکرد، از فناوری

های قدیمی و این روش، بین سیستمکنند. که همانند انسان و بدون دخالت او عمل می
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عالوه بر این، در این روش نیازی به تغییر در  زند.و فرآیندها پل می هامدیریت داده

 توان بر اساس نیاز تعیین نمود.وجود ندارد و هر مقیاسی از توسعه را می ITهای معماری

 

دانیل داینز، مدیر عامل و 

ی افزاربنیانگذار شرکت نرم

RPA نماید که چنین بیان می“ 

RPA توان برای تمامی را می

فرآیندها اجرا نمود. 

ندهایی که نیاز به سطح فرآی

ای هبسیار باالیی از قابلیت

شناختی دارند، از این قاعده 

مستثنی هستند. این کار، 

ایجاد  ازیک سفر است که 

 یافته براییک مرکز تخصیص

تعالی، آموزش به افراد، 

و امنیت  هامدیریت فرآیند

ها و ایجاد یک مدل داده

را ایجاب  RPAکاری بر اساس 

توان از می سپسنماید. می

این فرآیندهای خودکارشده 

ای ، هفتهجوییبرای صرفه

ی دیگر استفاده پس از هفته

اگر این کار به درستی نمود. 

گاه یک انجام شود، آن

 60-40تواند با مؤسسه می

های جویی در هزینههای خود در سال اول آغاز نموده و سپس صرفهدرصد کاهش در هزینه

 ”ساند.درصد بر 70خود را به 

 

حاکی از آن برآوردهای تحقیقاتی به سرعت در حال افزایش است.  RPAامروز، استفاده از 

است و انتظار  دالر میلیون 2/125دارای ارزشی برابر با  RPAاست که بازار فعلی جهانی برای 
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ر امیلیارد دالر افزایش یابد. عالوه بر این، انتظ 75/8تا  2024رود که این مقدار در سال می

 افزایش یابد. %65بیش از  در بانکداری و بخش خدمات مالی  RPAرود پذیرش می

 

است که امکان فکرکردن و  (AI)ها، هوش مصنوعی ی رباتیکی از عناصر کلیدی در توسعه

دهد داینز چنین توضیح مینماید. تجزیه و تحلیل همانند انسان را برای کامپیوترها فراهم می

این دو باید همراه با هم وجود داشته باشند مغز است.  AIچشم و دست است، اما  RPA “که 

بسیار متکی به فرآیندهای  RPAکلیدی برای هوش مصنوعی تبدیل شود.  به یک محرک RPAتا 

راهم ها فمبتنی بر قواعد است و ضوابطی را برای تفکر نسبت به فرآیندها و بازمهندسی آن

و فرآیند شناختی  یهای کافی برای یادگیری ماشینتوان دادهمی RPA آورد. با استفاده ازمی

 ”آوری نمود.جمع

 

 KPMGها بتوانند اثراتی پایدار بر روی بهبود کارآیی داشته باشند. رود که رباتانتظار می

 %75های خدمات مالی را تا ها در شرکتتواند میزان هزینهمی RPAبینی کرده است که پیش

ها درصد در هزینه 50تا  25بین توانند ها میباور است که ربات بر این IRPAاما  کاهش دهد،

، فعلیاز مشاغل  %75سال آینده، تا  15نماید که در اضافه می KPMGجویی نمایند. صرفه

افزاری تا حدِ ی یک ربات نرممعتقد است که هزینه IRPAها انجام خواهند شد. توسط ربات

 است.وقت ارمند تمامقیمت یک کیک سوم 

 

توان به مزایایی همچون بهبود در ها میجویی در هزینهها، عالوه بر صرفهبا استفاده از ربات

و دقت بیشتر با کاهش  7*24وری، توانایی برای کار به صورت کارآیی از طریق افزایش بهره

ها و ی از دادهآوری حجم وسیعها برای جمع. قابلیت رباتخطاهای انسانی نیز دست یافت

و مقررات بسیار سودمند  یهایی مانند گزارشات انطباقانجام کارهای ممیزی، به ویژه در حوزه

تواند به آسانی و با چابکی، در مقیاس مورد نظر استفاده ها میاست. عالوه بر این، از این ربات

 (.2نمود )شکل 
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RPA اردرا به همراه د هانهیدر هز ییجوو صرفه یکارآمد 

 

 

 

 افزایش موارد استفاده در بخش مالی

شوند و فرآیندهایی که در با دست انجام می دارای حجم زیاد، فرآیندهایی که  فرآیندهای

 RPAهای کاندید اولیه و اصلی برای معرض ریسک و خطاهای انسانی قرار دارند، گزینه

 هستند.

 

ای پرداختنی، پیشبرد رهن و هدر پردازش حقوق و دستمزد، حساب ANZبه عنوان مثال، 

برای انجام بیش  RPAاز  ICICIضمناً بانک نماید. ها استفاده میخود از ربات (HR)منابع انسانی 

 60خ تا اند خود در هر روز، کاهش زمان پاساز یک میلیون تراکنش بانکی در عملیات بک

بخش  200ری در بیش از افزاهای نرماز این رباتنماید. استفاده می درصد و افزایش دقت،

فرآیندی کسب و کار در بانکداری خرد، بانکداری بخش کشاورزی، تجارت و فارکس، 

های داری و منابع انسانی استفاده شده است. این فرآیندها شامل پاسخ به درخواستخزانه

 هستند. (KYC)شناخت مشتری  و ATMهای تغییر، مدیریت درخواست
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برای بسیاری از فرآیندهای خود مانند تشخیص  RPAی نیز از به همین ترتیب، بانک بارکل

ها استفاده کرده است. بانک های دریافتنی و وامکالهبرداری، پایش ریسک، پردازش حساب

و پیشگیری از کالهبرداری،  برای ارزیابی اعتبار خرد RPAپیراوس در رومانی نیز از راهکار 

ت تا یک نمونه از فرآیند خود )پیشگیری از این بانک توانسته اساستفاده نموده است. 

دقیقه  45کننده بوده و حدود کالهبرداری در اعتبارات خرد( را که بسیار طوالنی و خسته

 دقیقه کاهش دهد. 20کشیده است، اتوماسیون کرده و زمان را تا حدود فقط طول می

 

مبتنی بر الگوریتم  دهگذاری هوشمند و خودکارشرمایهکه یکی از راهکارهای س ربات مشاور

ها است که بسیار مورد توجه قرار گرفته است، نیز یکی دیگر از موارد استفاده از ربات

گذاری میانگین منجر تواند به یک سرمایهها میگذاری مبتنی بر رباتسرمایه مشاورهاست. 

ر اساس بشود که در عین حال، درآمد حاصل از دستمزدها را برای مؤسسات افزایش دهد. 

تریلیون دالر را در ایاالت  2/2د نتوانمی های مشاورربات 2020، تا سال KPMGبرآوردهای 

عال های فبه عنوان مثال، شرکت بترمنت که یکی از شرکتد. نی آمریکا مدیریت نمایمتحده

میلیارد دارایی را تحت  5های مشاور است، ظاهراً توانسته است تا بیش از ی رباتدر حوزه

 یریت خود درآورد.مد

 

، به وفور استفاده شده است یهای هوشمند و یادگیری ماشینهای مشاور، از تحلیلدر ربات

های ند فیلیپس، بنیانگذار و مدیرعامل شرکت رباتگیری کمک شود. تا به فرآیند تصمیم

ز ، یکی ایو یادگیری ماشین ما بر این باور هستیم که رباتیک“نماید که مشاور بامبو اشاره می

های مشاور نیز، ارزیابی ترین حوزه در رباتهایی است که پیشرفت خواهند کرد و بزرگحوزه

 ”ریسک خواهد بود.

 

پیش بروند، اما این اتفاق  یبخش مالی باید به سمت یادگیری ماشین“نماید که او اضافه می

 ”این یک دوره از تغییر خواهد بود.-به سرعت رخ نخواهد داد 
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 دارند اسیمق رشیبه پذ ازیا نبانک ه

ها هستند و هنوز هم باید برای پذیرش ربات ها هنوز هم در مراحل اولیهبسیاری از بانک

هایی ها را برای فرآیندهای مختلف خود بپذیرند و با این کار، با چالشمقیاسی مشخص از ربات

 روبرو خواهند شد.

 

به جلو است که باید توجیه شود و ضروری گذاری رو های موجود، یک سرمایهیکی از چالش

عالوه بر این، است تا یک قهرمان یا مالک برای ارتقای آن در سازمان حضور داشته باشد. 

ی ناگزیر، به واسطهگذارند. احتماالً بر روی الزامات کارمندان تأثیر می فرایندهااتوماسیون 

بنابراین،  .، اضافی خواهند شدهای موجود در سازمانها برخی از نقشاستفاده از ربات

ها مجدداً پیکربندی شوند و کارمندان نیز باید مجدداً آموزش ببینند، ضروری است تا ربات

های جدیدی را کسب کنند و مجدداً به کار گرفته شوند. این امور مستلزم تغییرات مهارت

 عمده در مدیریت است.

 

ها برای کارهای دیجیتال خود ز نیروی رباتبیشتر اکه مؤسسات  هر چهعالوه بر این مسائل، 

گیرند. هر چه که ی سایبری قرار مینمایند، بیشتر در معرض تهدیدات بالقوهاستفاده می

به هم  (IoT)شود و از طرق مختلف مثالً اینترنت اشیاء تر میها نیز پیشرفتههای رباتفناوری

 یکشوند. بالقوه بیشتر میشوند، مشکالت امنیتی یا مسائل هک به صورت وصل می

د تواند به مؤسسات کمک کنها میتر برای اتوماسیون توسط رباتاستراتژی و چارچوب شفاف

 تا بتوانند تهدیدات را به شکلی بهتر مدیریت نمایند.

 

ترین گلوگاهی که امروزه با آن روبرو هستیم، فقدان بزرگ“دهد که داینز چنین توضیح می

داخلی وجود دارد  چالشرا ارائه نمایند. همچنین یک  RPAای است که دیده منابع آموزش

که حل آن، مستلزم وجود یک فرآیند مدیریت تغییرات است. عالوه بر این، مؤسسات 

های خود دارند. یک برداشت و ظن دیگر نسبت ی امنیت دادههای بسیاری در زمینهدغدغه

فرسایش تواند منجر به ها در سازمان میرباتکه حضور ها نیز وجود دارد و آن اینبه ربات

توانند در کارهای تکراری و ها فقط میکارمندان شود. اما واقعیت این است که ربات

توانند خود را درگیر ها میکننده، جایگزین انسان شوند و بدین ترتیب، انسانخسته
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نفعان کلیدی باید آن ید. در هر صورت، این پیامی است که ذفرآیندهایی با ارزش باال کنن

 ”منتشر کنند.سازمان  را به خوبی در سازمان تبیین نمایند و در سرتاسر 

 

 قدم بعدی چیست؟

رود که سرعت بیشتری هم به ها رو به افزایش است و انتظار میبدیهی است که نقش ربات

در دارد.  ی پذیرش در بخش خدمات مالی قرارهنوز هم در مراحل اولیه RPAخود بگیرد، اما 

رود که این فناوری پدید آمده و در چند سال آینده بیش از پیش مورد هر صورت، انتظار می

ها وجود دارد که تا زمان هایی بین انسان و رباتاستفاده قرار گیرد. اما هنوز هم شکاف

و پیشرفت بهتر و  های بعدی در آینده، همچنان وجود خواهند داشت. با توسعهپیشرفت

 RPAتوان به مزایای واقعی حاصل از به کارگیری ها، میی اتوماسیون در بانکدر زمینه بیشتر

، ضروری است تا ابتدا فرآیندها RPAسازی دست پیدا نمود. پیش از به کارگیری و پیاده

 بازمهندسی شوند تا فرآیندهایی که کارآیی الزم را ندارند، تغییر یابند.

 

های خود تمرکز داشته باشند. این هزینه راندمانصرفاً بر روی  ها نبایدبا این وجود، بانک

یشتر و ب ی دقت باالتر، قابلیت اطمینانمؤسسات باید بتوانند با تضمین قدرت خود در ارائه

های ی خدمات بهتر و همچنین افزایش توانمندیی ارائهدر زمینههای بیشتر توانمندی

، حضوری قدرتمندانه در یادگیری عمیق و رباتیک ،(AI)شناختی خود از طریق هوش مصنوعی 

 ی رقابت داشته باشند.صحنه

جی اس اس ترجمه شده است. این مقاله توسط عصربانک و با حمایت  


