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 مشتری احراز هویت برای ترههوشمندانک روش ی

 بانکی تجربهباز طراحی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بزرگ بانک 43 از KPMG اخیر بررسی طبق. است افزایش به رو بانکی کالهبرداری

 ارزش بلکه است افزایش حال در کالهبرداری موارد تعداد نه تنها جهان سراسر در

 .باال رفته است ها نیزکالهبرداری

 

را بکار می اجتماعی مهندسی هاییکالهبردار از ایگسترده طیفبرداران ال کالهحا

 کنند.سرقت  از طعمه ها هدف دار، فیشینگ از گیرند تا با استفاده
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 خود را مشتری هویت احراز مراحل، امنیتبرای افزایش  هابانک اکثر پاسخ، در

راز های مربوط به احریو( و فنا2FAهویت دو عاملی )امروزه احراز خشند. بمیبهبود 

زیرا باید با  ندیستکافی ن هاروش شود. اما اینمیچند عاملی بکار گرفته هویت 

کشف شوند و در لحظه جلوی آنها گرفته ها کالهبرداریهای مدرن ابزارها و تکنولوژی

تر های احراز هویت پیشرفتههای جدید و پروتکل. بنابراین باید محدودیتشود

 شود.با ریسک باالتر پیاده سازی  هایتراکنشبرای 

 

 یراحت برای ای فزاینده طور به که عصری درها بانکها و سازمان  که است این مشکل

 باعث ،بیشتر امنیتی های الیه افزودن ،به رقابت می پردازند مشتری تجربه ارتقای و

 که حالی در دهدمی نشان تجربه و. شود می مشتری سفر در بیشتر اصطکاک ایجاد

 نگه ایمن طور به آنها پول که باشند داشته اطمینان خواهندمی بانکی مشتریان

بیشتری  وقت  خود هویت احراز برای بخواهند که رسد نمی نظر به شود، می داشته

 تالش بیشتری کنند. یا بگذارند
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 یک روش بهتر

از به نی  بدون استفاده کنند یهویت احراز از روش کاربران که کنید تصور را دنیایی

یشن  لیکاپ سادگی به مشتریان در این دنیا ؛تأیید کد بدون گذرواژه؛ بدون ؛الگین

 را خود روزانه امور بانکی و شوندمی سایت وبیک  وارد یا کنند می باز رامورد نظر 

 .دهند می انجام

 

پروسه ی احراز هویت سنتی منسوخ  که فهمیده اند چالشی هایبانک ها وتکفینحاال 

 د.و  کاربردی ندار شده است

 

کار در حال  که ای پیچیده هایالگوریتمشت صحنه پ درها بنابراین امروزه بانک

ص در حال استفاده از ن اطمینان را ایجاد کنند که شخایباید ، بطور مداوم هستند

 ، همان مشتری اصلی است.سیستم

 

 استفاده نحوه و کلید صفحه در را کلید به زدن ضربه یالگو ی نوین،هاالگوریتم

این . کنند می را بررسی هااپلیکیشن از استفاده هنگام نمایش صفحه از کاربر

که گوشی خود را بر روی آن ورود می کند، مدت زمانی  ها جایی که کاربرالگوریتم

 به آخرین جاهایی که کاربر رفتهدارد، و میزان مکالمات را برآورد می کند. نگه می

کاربر  ها نقطه داده دیگر در موردکند و دهاست و جایی که االن هست توجه می

 یا نه. وجود دارددستگاه را حدس زده و برآورد می کند که آیا چیزی غیرعادی 
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و نرمال به نظر برسد، الگوریتم وارد  رفتار فرد درستداده، نقاط  اگر بر اساس این

سلفی د از خودش یک عکس ومراحل احراز هویت می شود. شاید از کاربر خواسته ش

 اثر انگشت اوشاید از بگیرد تا نرم افزار تشخیص چهره، هویت او را بررسی کند. 

و احراز هویت دو عاملی نیز همیشه در این مرحله برای افزایش یک  خواسته شود

 گیرد.میالیه امنیتی بیشتر مورد استفاده قرار 

 

کالهبرداری و  باشد. بروزبر، بدون هیچ هزینه و اصطکاکی میدر این دنیا، تجربه کار

کر )ف گیردمورد استفاده قرار میموثرتر ، نه کاهش می یابد. و منابعدزدی بدینگو

 (.شودحذف تنظیم دوباره رمز ورود، چقدر در وقت صرفه جویی میکنید با 

 

 رقابت شدت می گیرد

ادغام فناوری در حال  هایشرکتو  هابانکتحقیقات نشان می دهد که بعضی از 

این نوع احراز هویت هوشمندانه  اجرایجهت خود ها و ابزارهای مورد نیاز فناوری

 .هستند

و بانک  تکهافینبسیاری از ، های مربوط به احراز هویت افرادیفرآیندها و فناوردر 

تدا احراز هویت هوشمند را در از اباز این فرصت استفاده کرده اند تا  چالشگرهای 

تر نه تنها ارزان انهوشمندویت هنمایند. این احراز هود وارد های عملیاتی خمدل

من های سنتی اییشتری داشته و بیش از دیگر پروسهاست بلکه با کاربر تعامل ب

است. همچنین پر واضح است که تقاضای مشتری و تکنولوژی به کدام سمت و سو 

ای احراز تکرار پروسه هاند که تشخیص داده تکهاگر و فینچالشهای بانکمی رود. 

 هویت قدیمی هیچ فایده ای ندارد.



 

 

5  

 

در های سنتی در حال حاضر شروع به سرمایه گذاری ناگفته نماند که بسیار از بانک

پاسخ دهندگان به بررسی ما از رهبران بانکی کرده اند. در واقع، دو سوم این حوزه 

 ، اثر انگشت،های بیومتریک فیزیکی مانند صداده اند که سازمان آنها در فناوریبو

گویند در حال و جالب تر اینکه یک سوم می اندو تشخیص چهره سرمایه گذاری کرده

 حاضر در حال سرمایه گذاری بر روی بیومتریک های رفتاری پیچیده تری هستند.

 

 چیزی بیشتر از تکنولوژی

دانه تر برای های جدید نقش مهمی در رویکرد هوشمندرحالیکه ابزارها و فناوری

عامل  5تکها از بانکها و فیندهد که کنند، تجربه ما نشان میاحراز هویت بازی می

تر احراز هویت هوشمند برایتر و قوی تر لیدی در توسعه یک رویکرد دوستانهک

 برند.بهره می مشتری

 درک مشتری .1

ها می خواهد مند از بانکیک مشتری واحد، احراز هویت هوش شناختبیش از 

هزاران داده مختلف در مورد مشتریان خود کسب و جمع آوری نمایند. آنها به 

تکنولوژی و  های بازداده ستراتژی داده هوشمند بر اساس مدلاساخت یک 

 کلود نیاز دارند.
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 اندنسبت رهبران بانکی که در فناوری زیر سرمایه گذاری کرده

 

 

 

 

 

 

 

 ر لحظهدریسک  برای برآورد ها: رصد تراکنش70%

 های فیزیکی )صدا، اثر انگشت یا تشخیص چهره(: بیومتریک67%

 یادگیری ماشینیبا استفاده از قوانین و  ها: نظارت بر تراکنش63%

 های رفتاری: بیومتریک33%

 

 یک رویکرد پیچیده برای  تحلیل .2

ها به درک واضح اساس تکنولوژی می باشد، بانکزمانیکه بیشتر تحلیل ها بر  

یگر مسایل ها نیاز دارند و اینکه چطور این موارد با داین تحلیل نحوه عملکرد

های موجود تاثیرگذار بوده و توانند بر روی تقلبکاری تعامل داشته و می

 ها را کنترل نمایند.ریسک

 

 مدرن تکنولوژییک زیرساخت  .3

 هامل راه اندازی کنید تا بکلود کشما نیاز ندارید یک بانک دیجیتال خودکار با  

 که بتواند با این دست یابید بلکه به فناوری نیاز داریدحراز هویت هوشمند ا

های با داده ، تمرکز بر روی مدلتکنولوژی جدید تعامل داشته باشد. در ضمن
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یان داده در سازمان باز باعث افزایش تعامل با فناوری شده و می توانید جر

 کلید کار می باشد.این د که را بهبود بخش

 

 جدید در مورد ریسک و کالهبرداری یک طرز فکر .4

های هوشمندانه تری از احراز هویت بر حس کنترل درک اینکه چطور فرمت 

. اهمیت داردکنترل کنید را ها تاثیر گذاشته و چطور کالهبرداری خطر شما

برای همسویی  احراز هویت خود را ی ازبرای اینکه واقعا رقابتی باشید، مدل

ها در این مسیر ه شامل خطرات و کنترل کالهبرداریبا سفر مشتری بسازید ک

 می باشد.

 

 حریم شخصی مشتریان .5

های احراز اکثر پروسه سیاری عقیده دارند کهبموجود و  بر اساس مقررات 

حریم و  می کنندوری جمع آ فقط برای تایید هویتاطالعات را  ،هویت هوشمند

انتظارات اجتماعی در هر صورت، این موضوع به خطر نمی افتد. خصوصی در 

ای ها بطور زیرکانهو بانک االستبشخصی اطالعات و فرهنگی در مورد حریم 

در مورد استفاده از احراز هویت هوشمند با مشتریان خود به تعامل رسیده 

 اند.

 

روبرو شوند. تری از احراز هویت هنانتظار دارند با اشکال هوشمندا حاالمشتریان "

در  استفاده از مزایای نواوریروند، در بنابراین بانکهایی که با سرعت پیش می

منتظر هستند نیز تنها بانکهایی که  پیشرو خواهند بود ونه احراز هویت هوشمندا

 "تبدیل خواهند شد. ان این حوزهبازیگر به در عرض چند سال آینده

با حمایت یو آی دی ترجمه شده است این مقاله توسط عصربانک و  


