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 Omnichannel کانالههمه شناسایی هویت مشتري در پارادایم
 

 Alix@adanic.ir، مدیرعامل شرکت آدانیک، علی حاجی زاده مقدم

 چکیده

هاي خدمات در صنعت بانکداري بوده است. روشاي در ارایه هاي پایههمواره یکی از چالش 1شناسایی هویت مشتریان
که هستید) و  کسیکالسیک مورد استفاده در شعب فیزیکی هنوز براساس رویت و تطابق کارت شناسایی (چیزي که دارید + 

کار (کسی که هستید) ) و در مواردي نیز با تطابق اثر انگشت + کسی که هستید دانیدتطابق امضاي کاغذي (چیزي که می
دانید)، و هاي متداول همچنان استفاده از گذرواژه (چیزي که میهاي دیجیتالی و مدرن، مهمترین روشند. در کانالکمی

هاي ورود پین و هاي غیرحضوري مبتنی بر صدا، بیشتر از روشکارت و توکن فیزیکی (چیزي که دارید) است. در کانال
شود و روشی مانند کنترل کالر دانید) استفاده می(چیزي که می پرسیدن سوال در خصوص اطالعات شخصی یا بانکی مشتري

 کند.آیدي (جایی که هستید) آن را تقویت می

ي کاربري او از تمامیت کسب و کار است و تالش ، تمرکز اصلی و ویژه بر موجودیت مشتري و تجربه2کانالههمه در رویکرد
ي کار گرفتن این رویکرد، پیش از هرچیزي نیازمند بازطراحی همه. بهي کاربري، یکنوا و یکپارچه باشدشود این تجربهمی

هاي مختلف ي کاربري او در کانالفرآیندها و خدمات و محصوالت سازمان با در مرکز قراردادن مشتري و یکپارچگی تجربه
 شود.تر میرنگهاي مختلف از نگاه مشتري هرچه کماست. به عبارت دیگر، در این رویکرد مرز بین کانال

اي که باید برداشته شود، یکپارچه فناورانه هايترین گامايخستین و پایهیکی از ن، کانالههمه کارگیري رویکردبراي آغاز به
اي طراحی شود که سطح یکسان و یکنوایی از سازي رویکرد سازمان به مفهوم شناسایی مشتري است. این رویکرد باید به گونه

ي شناسایی اشخاص (به ي، امنیت، و اطمینان را براي مشتري و سازمان فراهم نماید. همچنان که نتیجهپذیرآسانی، دسترس
عنوان فرد انسان و نه لزوما مشتري) باید مستقل از وضعیت ارتباط فرد با سازمان (مشتري بالقوه، مشتري حقیقی، مشتري 

 حقوقی، همکار، شریک تجاري و ...) باشد. 

بررسی  3چند کاناله گیرد، نقاط اصلی تمایز آن با رویکردبه اختصار مورد بررسی قرار میکاناله همه ابتدا مفهومدر این مقاله 
هاي متداول مورد شود. در ادامه روششود، و یک معماري مفهومی مستقل از پیاده سازي براي این رویکرد عرضه میمی

هاي مبتنی بر هاي بیومتریک، روشهاي جدیدتر مانند روشو نیز روش چندکاناله ده براي شناسایی مشتري در رویکرداستفا
 ي اجتماعیهاي مبتنی بر شبکه، و روشهاي مبتنی بر هوش مصنوعیو ...)، روش 4زنجیره بلوك قارنرمزنگاري (امضاي نامت
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ورانه براي تحقق ي راه فنانقشههاي معرفی شده در یک د. سرانجام در بخش پایانی، روشنشومیو مقایسه معرفی و ارزیابی 
 بندي خواهند شد.طبقه -ي مشتريي کاربري یکنوا و یکپارچهتجربه˚ همه کاناله بخشیدن به آرمان

 کانالهرویکرد همهمعرفی 

هاي ارتباطی جدید با مشتري، فرآیند ارایه سرویس در کسب و کارهاي گوناگون دچار با پیشرفت فناوري و پیدایش کانال
به ها، با توجه به گستردگی و تنوع مشتریان و سرویسو موسسات مالی نیز ها اي شده است. بانکهاي تازهی و چالشپیچیدگ

 شوند.ها رو برو میشکل روز افزونی با این چالش

ز براي هاي خودپردامشتریان بود. دستگاهها با هاي اصلی ارتباط بانکروزگاري شعب فیزیکی و ارتباط پستی و تلفنی، راه 
نخستین بار، کانالی دیجیتالی و سلف سرویس در مسیر ارتباطی بین مشتري و بانک گشودند. پس از آن با گسترش شبکه 

گیر شدن شبکه موبایل (و بخصوص اینترنت، کانال دیجیتالی سلف سرویس قدم به دوره شکوفایی و گسترش گذاشت و با همه
 خدمات گشت. دریافتبراي مشتریان د انتظار هاي هوشمند)، بدل به کانال اصلی مورگوشی

هاي هاي دیجیالی سلف سرویس، از یک سو هزینههاي ارتباطی بین بانک و مشتریان و بخصوص گسترش کانالافزایش کانال
ي ارتباطی بین بانک و مشتري (مانند اجاره و تجهیز شعب و استخدام کارکنان شعبه) را کاهش داد و از سوي گسترش شبکه

ها باعث هاي روزافزون به مشتریان را فراهم نمود. ولی درعین حال، گسترش این کانالي خدمات و نوآوريدیگر، ظرفیت عرضه
افزایش پیچیدگی فرآیندها و خدمات بانکی نیز شده است. این پیچیدگی و تنوع هم انتخاب کانال مناسب براي دریافت خدمت 

کنانی که در معرض تماس مستقیم با مشتریان هستند (مانند کارکنان شعبه و مرکز کند و هم کارتوسط مشتري را دشوار می
  ي دریافت هر خدمت به مشتري دارند.معرفی و پیشنهاد کانال مناسب براتماس) دشواري بیشتري در 

وجودیت مشتري و بر مکاناله تمرکز اصلی برخالف رویکرد چندکاناله که در آن تمرکز طراحی بر محصول است، در رویکرد همه
به این منظور نیاز  ي کاربري، یکنوا و یکپارچه باشد.شود این تجربهي کاربري او از تمامیت کسب و کار است و تالش میتجربه
-ي کاربري او در کانالي فرآیندها و خدمات و محصوالت سازمان با در مرکز قراردادن مشتري و یکپارچگی تجربههمهاست 

تر رنگگاه مشتري هرچه کمهاي مختلف از نمرز بین کانالنخست  هدف این است که. و بازطراحی شوند بازبینیهاي مختلف 
ي وي بیاندازد و شناختی همه جانبه از او هاي مورد استفادهو دوم، کسب و کار بتواند به مشتري نگاهی فراتر از کانال شودمی

خدمات توزیع شده در شعب در بانکداري سنتی به مدل بانکداري مبتنی  این موضوع از برخی جهات شبیه انتقال از مدل بیابد.
ي شعب شدند که همانطور که در تحول قبلی، مشتریان یک شعبه تبدیل به مشتریان همهي متمرکز بانکی است. بر هسته

 ها خواهند شد.کانالي اطالعاتشان همه جا قابل دستیابی بود، در این تحول مشتریان یک کانال تبدیل به مشتریان همه

 هاي زیربنایی وجود خواهد داشت، از جمله:ها و چالشبه مدل تغییر یافته، دشواري براي حرکت از مدل فعلی

 ي فعلی به سمت یکنواییهاي سنتی و سیلوبندي شدهحرکت دادن سیستم -

 رکز بر مشتريها براي تطابق با دو اصل یکنوایی و تمي کانالي فرآیندها در همهباز طراحی همه -

 کارکنان) ˚ایجاد زیرساخت فناورانه مورد نیاز براي تعامل و کاربرد هر دو سوي فرآیند خدمت رسانی (مشتریان  -
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 کانالهزیرساخت فناوري همه معماري مفهومی

قرار گرفتن کاناله، عالوه بر لزوم بازبینی و بازطراحی فرآیندهاي کاري بانک با براي حرکت در مسیر رسیدن به رویکرد همه
ي در مرکز آنها، نیاز به فراهم کردن زیرساختی فنی و فناورانه است که بتواند فرآیندهاي جدید را به درستی پشتیبانی مشتر
 مهمترین اجزاي این معماري چنین است:کند. 

ربري یکنوا ي کاترین زیرساخت مورد نیاز براي تامین تجربهاساسی با مرکزیت مشتري:اي یکپارچه ي دادهانباره -
هاي فیزیکی و سنتی چون شعبه و مرکز ها (از جمله کانالنالي کاها از دید مشتري این است که در همهبین کانال

وقتی از ي تعامالت او با بانک در دسترس باشد. هاي مشتري در همهتماس) دسترسی برابر و یکسانی به داده
هاي مستقیم مالی مشتري ما به چیزي بیش از تراکنشي کنیم، اشارهتعامالت مشتري با بانک صحبت می

هاي تعاملی مشتري هاي سپردهها، تسهیالت، تضامین، خرید و ...) است. بخش بزرگتر و عموما مغفول داده(تراکنش
گیرند. ورود شوند و یا به طور شایسته مورد توجه قرار نمیمربوط به مواردي است که در حالت سنتی یا ثبت نمی

به شعبه، مدت انتظار مشتري در شعبه، بازدید از یکی از صفحات وب سایت، تماس تلفنی یا ارسال ایمیل  مشتري
ي کارت روي ي مانده، مشاهدهافزارهاي بانکی مشتريبروز خطا در یکی از نرمبراي یکی از واحدهاي بانک، 

ها، نیاز به زیرساختی بسیار بیشتر این داده با در نظر گرفتن حجمها هستد. هایی از این گونه دادهنمونه خودپرداز
 . بسیار کلیدي استمند از هوش مصنوعی هاي بزرگ و بهرهکاوي میان دادهبراي تحلیل و داده

ي بررسی و کسب اطالعات کاناله در برابر رویکرد چندکاناله، تعریف حوزههاي اساسی رویکرد همهیکی دیگر از تفاوت
ها) مشتري با رویکرد سنتی متفاوت است و هر مشتري بالقوه (از جمله مشتریان دیگر بانکاست. از یک سو نگاه به 

رفتار هاي خود بانک نیستند و ها نیز محدود به کانالکانالموضوع شناخت و تحلیل سازمان است و از سوي دیگر، 
 شود.ها و موسسات مالی نیز با اهمیت تلقی میمشتري در تعامل با سایر بانک

-ها در رویکرد همهمهمترین چالشجمله از  یکرد یکپارچه و یکنوا در شناسایی و احراز هویت مشتریان:رو -
سطح یکسان و یکنوایی از است، به شکلی که  5هایی براي شناسایی و احراز هویت مشتریانکاناله، انتخاب روش

باید را براي مشتري و سازمان فراهم نماید. همچنان که ها ي کانالدر همهپذیري، امنیت، و اطمینان آسانی، دسترس
مستقل از وضعیت ارتباط فرد با سازمان (مشتري بالقوه، مشتري حقیقی، مشتري بتواند شناسایی اشخاص  روش

در طراحی مکانیزم شناسایی و احراز هویت باید این نکته را هم در  .عمل کندحقوقی، همکار، شریک تجاري و ...) 
در نظر گرفته نشود. بلکه این نشست باید تا حد  کوتاه 6هايکه ارتباط مشتري با بانک محدود به نشست نظر داشت

دار باشد و تا زمان تغییر ابزار و استفاده از یک ابزار جدید، نشست باز شده ها طوالنی و ادامهي کانالامکان در همه
 قبلی باز بماند.

ي کاناله، فراهم کردن تجربههاي مهم در رویکرد همهیکی دیگر از جنبه وا:و یکن یکپارچه ي کاربريي تجربهالیه -
هاي ي کاربر باید در کانالي تجربهالیههاي فیزیکی و الکترونیکی است. ي کانالکاربري یکنوا و یکپارچه در همه

5 Identification and Authentication 
6 Session 

                                                 



 

4 
 

و درك و شناخت او از برند در  ي کار یکی، بتواند با دیگري کار کندگوناگون چنان باشد که کاربر با آموختن شیوه
اي مدیریت شوند که کاربر بتواند کاري را که در . همچنان که باید فرآیندها به گونهها یکسان باشدي این کانالهمه

دهد جابجایی بین ابزارها براي تکمیل یک کار تحقیقات نشان مییک کانال آغاز کرده، در کانال دیگر ادامه دهد. 
ک عادت روزانه تبدیل شده است. الگوي غالب چنین است که مشتریان فعالیتی را در ابزارهاي بین کاربران به ی

هاي دیگر (وب سایت، شعب فیزیکی، کنند و پس از طی کردن مراحل مقدماتی، به کانالموبایل همراه خود آغاز می
 شوند. خودپرداز و ...) با امکانات بیشتر منتقل می

ابزار مورد استفاده رسی کارکنان داخلی بانک است. ي کاربر است، الیه دستي تجربهدهبخش مهم دیگر که شکل دهن
در ارتباط ارگانیک با الیه دسترسی بیرونی مشتري داشته باشد، به شکلی که بتوان در این الیه نیز باید همخوانی و 

 هنمایی کرد. فرآیند آغاز شده توسط مشتري را به شکل مناسب تکمیل و راشعب و مراکز تماس، 

ها پیش به استانداردي در راهبرد بلوغ و تکامل فناوري در گرا که از سالمعماري سرویس :سرویستجمیع الیه  -
یابد. داشتن یک رویکرد باز در کاناله اهمیت و نقشی دوچندان میهاي بزرگ تبدیل شده بود، در رویکرد همهسازمان

گیري به شکل چشمي کاربري را ي تجربهدر ساخت و بهبود الیهچابکی و سرعت بانکی،  APIطراحی و ارایه 
هاي هاي خدمت رسانی به مشتري در کانالکند فرآیندي تجمیع سرویس همچنین کمک میالیهدهد. افزایش می

هاي مشترك فراهم ها و سرویسي کاربري را از طریق دسترسی به دادهمختلف بتوانند یکپارچگی و تداوم تجربه
مورد نیاز است  7هاي کلیدي که در طراحی این الیه براي رسیدن به هماهنگی فراکانالیمشخصات و ویژگی. کنند

 عبارتند از: 

o ي ها، افزایش چابکی در توسعهبهره بردن از معماري میکرو سرویس براي کاهش چسبندگی بین سرویس
 8ايوظیفه-ي فراهاي توسعهتیم افزاري و ایجاد امکان تشکیلاین الیه، از بین بردن سیلوهاي نرم

o کاناله براي اعمال قواعد و قوانین یکپارچه. -فرا 9بهره بردن از موتور کنترل قواعد تجاري 

o براي حفظ یکپارچگی و تداوم فرآیندهاي آغاز شده در یک  کاناله-بهره بردن از موتور کنترل فرآیند فرا
 هاي دیگرکانال در کانال

 دهد. کاناله را در ارتباط با یکدیگر نشان میي رویکرد همههاي پشتیبانی کنندهمعماري سامانهشکل زیر اجزاي اصلی 

7 Cross-channel orchestration 
8 Cross-functional 
9 Business Rule Engine 
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 شناسنایی و احراز هویت مشتریان

کاناله، شناسایی و احراز هویت مشتري به شکلی اي در استقرار موفق رویکرد همههمانطور که اشاره شد، یکی از اجزاي پایه
فرآیند احراز هویت به طور کالسیک با شناسایی مشتري (ابراز و ادعاي داشتن هویتی خاص یکنوا، آسان و قابل اتکاست. 

، این ادعا 10مدارك و شواهديشود و پس از آن با ارایه توسط کاربر، همچون اعالم یک نام یا نام کاربري یا کدملی) شروع می
شواهد احراز رت شناسایی، بلیط، گواهیمامه و ... باشد. ي عبور، کاتواند مواردي از قبیل کلمهاین شواهد میشود. تایید می

 گیرند:هاي زیر قرار میهویت عموما در یکی از دسته

این روش کالسیک احراز هویت مبتنی بر پرسیدن رمزي از پیش توافق شده از کاربر است.  دانید:چیزي که که می -
-، یا بخشی از اطالعات و دانستهیزیکی، یا کلمه عبور)و قراردادي (مثل امضاي ف معنیتواند عبارتی صرفا بیرمز می

 باشد.(همچون اطالعات شخصی وي) هاي کاربر 
هاي مبتنی بر دانستن همواره در معرض خطر افشا هستند. براي محافظت دربرابر این خط، روش چیزي که دارید: -

استفاده از چیزي که ت استفاده شود. شود عامل دیگري (در کنار یا به جاي عامل نخست) براي احراز هویتوصیه می
در اختیار کاربر است و به راحتی قابل جعل یا کپی شدن یا سرقت نیست (و یا حداقل در صورت سرقت، کاربر به 
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Service Integration Layer 

User Interaction Layer 

Identification and Authentication Layer 

Branch ATM Call 
Center 

Web / 
Mobile 

Social 
Network 
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هاي هایی از این ابزارها عبارتند از: توکننمونه این عوامل است.پر کاربردترین شود) یکی از سرعت و راحتی مطلع می
 بلیط و ...کارت شناسایی، تولید رمز، کلیدهاي فیزیکی، کارت بانکی، 

ترین روش شناسایی و احراز هویت کاربر، استفاده از ویژگیهاي بیومتریک انسانی است. قوي کسی که هستید: -
-یو ... در این دسته قرار م تشخیص دستخطتشخیص چهره، مواردي چون اثرانگشت، اسکن عنبیه، تشخیص صدا، 

ها، دشواري جعل و تکرار و قابلیت اطمینان و انکارناپذیري باالتر آن است. از سوي دیگر مزیت مهم این روشگیرند. 
توان شناسایی و احراز هویت را همزمان و با سادگی بیشتر (و حتی بدون نیاز به شروع ها میبا این دسته از روش

ممکن است بانک بخواهد کاربر را در لحظه ورود به شعبه شناسایی فعالیت توسط کاربر) انجام داد. به عنوان مثال، 
 آمد و خدمت به وي اتخاذ نماید.  کند و بالفاصله براساس سوابق وي، رویکرد متفاوتی در خوش

عامل  توانند براي احراز هویت بکار روند، یا به عنواني اصلی و کالسیک باال، شواهد تکمیلی بیشتري نیز میعالوه بر سه دسته
 دوم به عوامل اصلی افزوده شوند. مواردي همچون: 

در کنار عوامل دیگر به مدیریت  پی، کالرآیدي تلفن و ...استفاده از آدرس فیزیکی، آدرس آي جایی که هستید: -
 تواند به عنوان ابزار شناسایی استفاده شود.میکند و ها کمک میریسک تراکنش

نقش کاربر در شبکه به عنوان شاهدي بر هویت هاي اجتماعی، با گسترش شبکه شناسند:کسانی که شما را می -
 کند.تر پیدا میوي روز به روز اهمیتی پر رنگ

به این معنی که کاربر اي نیز داشته باشد. ي دوطرفهدر بیشتر موارد، نیاز است شناسایی و احراز هویت بین بانک و کاربر جنبه
کند. در شعب فیزیکی و سنتی، از آنجا که کاربر به محل با طرف قابل اطمینانی در بانک تعامل میهم نیاز دارد اطمینان یابد 

کند، فرض او بر این است که کاربر پشت باجه داراي صالحیت الزم براي تعامل است فیزیکی مورد تایید بانک مراجعه می
 SSLهاي امنیتی همچون ر رنگ بر عهده گواهینامهدر فرآیندهاي برخط، امروزه نقش اصلی و پ(عامل جایی که هستید). 

Certificate نیاز ي تعاملی بین بانک و مشتري، هاي اجتماعی و افزوه شدن جبنهبا گسترش شبکه. (چیزي که دارید) است
 ین مسیر هم بیش از پیش خواهد بود. به بازبینی و نوآوري در ا

 احراز هویتشناسایی و اصلی هاي روش

-هاي زیر استفاده میها از روشهاي فیزیکی و دیجیتالی موجود، عموما در بانکی و احراز هویت مشتري در کانالبراي شناسای
 شود: 

هاي فیزیکی هنوز رویت کارت در کانال(و احراز هویت) شناسایی ترین روش اصلی تطابق کارت شناسایی: -
و تطابق تصویر (و بررسی اصالت آن با کنترل پارامترهاي فیزیکی و/یا کنترل برخط با سامانه ثبت احوال) شناسایی 

عالوه بر ، چیزي که داریدو  کسی که هستیداستفاده از دو عامل  ااین روش بروي آن با چهره شخص است. 
به عنوان مثال کند. مات بانکی فراهم میکاربر در بسیاري از خد احراز هویتبراي  سطح امنیت قابل قبولیشناسایی، 

هرچند این روش از جنبه انکارناپذیري ضعیف  تواند تنها با تایید در همین سطح انجام شود.اطالعات می برخی ارایه
 است.
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ي هاي فیزیکی، از امضا براي احراز هویت (در کنار شناسایی برپایهبراي تامین انکارناپذیري بیشتر در کانال امضا: -
که توسط مشتري در ابتدا به بانک اعالم شده، شود. امضا به عنوان الگویی منحصر به فرد وش نخست) استفاده میر

کند. در عین حال (بخصوص زمانی که به شکل حضوري را ایفا می دانیدچیزي که میدر تعامالت بعدي نقش عامل 
ي فیزیکی به عنوان عاملی هرچند امضا هم کار کند. کسی که هستیدعامل  تواند مانندعمل امضا انجام شود)، می

تامین کند، در تامین و اثبات یکپارچگی سند امضا شده  مناسبیتواند انکار ناپذیري را به شکل می قوي همچنان 
 ضعیف است.

راي در برخی از خدمات بانکی (مانند صندوق امانات) از کلید فیزیکی (چیزي که دارید) ب :فیزیکییا کارت  کلید -
رمزي به شکل ساختاري فیزیکی بین کلید و قفل مشترك در کیلید در واقع شود. احراز هویت مشتري استفاده می

در بسیاري از خدمات بانکی، داشتن کارت بانکی فیزیکی (که برخی اطالعات روي آن به شکل مغناطیسی است. 
پس از شناسایی با کارت، مورد قبول است. ویت) (و نه احراز هذخیره شده) به عنوان ابزاري براي شناسایی مشتري 

 شود. براي احراز هویت عموما از روش بعدي که استفاده از پین است استفاده می
براي ي عبور ي کاربري و کلمهاز ترکیب شناسه هاي دیجیتالیسامانه به طور کالسیک و سنتی، یا پین: کلمه عبور -

با افزایش مزیت این روش در سادگی و در دسترس بودن آن است. ولی شود. شناسایی و احراز هویت استفاده می
، دشواري به خاطر سپردن یا روزافزون تعداد کلمات عبوري که یک فرد در زندگی روزمره نیاز به استفاده از آنها دارد

قابل توجه ها در حد مطلوب براي بسیاري از کاربران ي آنمتعدد و حفظ قوت و تازگی همه کلمات عبورمدیریت 
هاي شنود روي خط یا ابزارهاي ضبط کلیدهاي فشرده شده توسط کاربر و از سوي دیگر با گسترش روشاست. 

ه ابزارهاي استخراج خودکار کلمه عبور براساس کلمات دیکشنري و ترکیبات پرکاربرد و ...، امنیت این روش روز ب
اند بسیار ضعیف و در هایی که بر این مبنا تایید شدهشروز در معرض خطرهاي بیشتري است و انکار ناپذیري تراکن

 غیر کارآمد است.ها بانکبسیاري دعاوي حقوقی 
براي کاهش مشکالت امنیتی رمز عبور و افزایش امنیت، در کابردهاي حساس استفاده  رمز یکبار مصرف و توکن: -

قابل پذیرش و استفاده است. در نتیجه  شود. در این روش هر رمز عبور تنها یکباراز رمزیکبار مصرف توصیه می
ي عبور روي ابزار کاربر یا در مسیر) کاهش شنود کلمههاي ناشی از کلمات عبور (انتخاب کلمات عبور ساده، ریسک

ترین روش استفاده از رمز یکبار مصرف، تولید و اشتراك لیستی فیزیکی از کلمات عبور با کاربر است یابد. سادهمی
هاي روششود. گوریتیم مورد توافق، هر بار یکی از این کلمات عبور استفاده و از لیست حذف میکه براساس ال

هاي مختلف ریاضی، دنباله یکسانی از کلمات عبور را هایی استوار هستند که با روشجدیدتر بر استفاده از توکن
 گیرد. قرار می چیزي که داریدي عوامل این روش در زمرهکنند. تولید می

هاي جایگزین یا مکمل بیش از پیش مورد در کنار روشهاي کالسیک فوق، ابزارهاي نوین و مبتنی بر فناوري به عنوان روش
 گیرند.توجه و استفاده قرار می

-هاي اثرانگشت و اسکنرهاي عنبیه و ... استفاده میها از عواملی چون حسگردر این روش هاي بیومتریک:روش -
، یا همزمان براي شناسایی و احراز هویت 11ممکن است تنها براي احراز هویت استفاده شوندشواهد بیومتریک شود. 

در حالت دوم، هنگامی که اسکن عامل بیومتریک انجام شد، باید نتایج با دیتابیس قبلی مقایسه شود . 12به کار روند

11 Verification 
12 Recognition 
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بیشتر، نرخ خطا در نتیجه به هر دو در این حالت عالوه بر صرف زمان و بهترین نتیجه نزدیک به آن شناسایی گردد. 
هاي بیومتریک ي اصلی از روشبه طور کلی دو دسته یابد.افزایش می 14و نرخ رد اشتباه 13شکل  نرخ پذیرش اشتباه

 گیرند: در شناسایی و احراز هویت مورد استفاده قرار می
o هاي یی ایستا از ویژگیدر این روش شواهد مورد استناد بر الگوها هاي ایستا (برمبناي الگو):روش

شواهد عموما به صورت تصاویري برداري در دیتابیس ذخیره اند. بیومتریک همچون اثر انگشت بنا شده
پوشانی بین تصویر ذخیره شده و تصویر دریافت شده، شوند و در هنگام تطابق، براساس تعداد نقاط هممی

 گردد. دقت نتیجه تعیین می
o شوند و براساس آن در این روش الگوهاي رفتاري مشتري تحلیل می تار):هاي پویا (برمبناي رفروش

ي امضا، تشخیص خط یا شیوهشود. مواردي چون تشخیص گفتار، تشخیص دستهویت وي تایید می
ي راه رفتن و ... از این خانواده ي تایپ یک عبارت همچون کلمه عبور یا نام شخص، شیوهسرعت و شیوه

هاي هوش مصنوعی و یادگیري ماشین تکیه ا بیش از پیش بر استفاده از الگوریتمهاي پویروشهستند. 
در این عرصه، استفاده از آنها رو به افزایش و افزایش دقت و کاهش هزینه کنند و با پیشرفت فناوري می

در است. در عین حال به دلیل کمترین میزان دخالت و مشارکت کاربر، بیشترین سادگی و پذیرش را نیز 
 کنند. بین کاربران ایجاد می

 اطمینان از هویت کاربرهاي رمزنگاري براي ها، از الگوریتمدر این دسته از روش هاي مبتنی بر رمزنگاري:روش -
شناسایی  همزمان باها در توانایی تایید اصالت و یکپارچگی کل پیام (شود. مزیت مهم این دسته از روشاستفاده می

هاي احراز هویت، قابلیت از سوي دیگر این دسته از روشاست. آنه ترو ویژگی عدم انکار قوي )و احراز هویت کاربر
هاي مورد استفاده مهمترین روشکنند. می فراهماستفاده در ابزارهاي خودکار متصل به اینترنت اشیا را نیز به خوبی 

 در این خانواده عبارتند از:
o :از مکانیزم رمزنگاري نامتقارن، یک زوج کلید مرتبط تولید می در این روش با استفاده امضاي دیجیتال-

اي از آن با این کلید (که از ابتدا توسط کاربر تولید شده و صرفا و به هاي حساس پیام یا فشردهشود. بخش
شوند. در سوي دیگر بانک با استفاده از کیلید عمومی شکل فیزیکی در اختیار کاربر است) رمزنگاري می

از صحت آن  15که قبال به شکل امن از کاربر دریافت کرده (یا با از طریق زیرساخت کلید عمومیمرتبط 
 کند. صحت و یکپارچگی و اصالت پیام وي را بررسی می هویت کاربر و اطمینان یافته)

o و  کوینزیرساخت توزیع شده و عمومی مورد استفاده در ارزهاي دیجیتاي مانند بیت ي بلوك:زنجیره
کنند که بتوان یک کاربر را شناسایی و احراز هویت کرد. پایه امنیت این این امکان را فراهم می م،اتریو

(موسوم به الگوریتم امضاي دیجیتال  روش بر روش رمزنگاري نامتقارن مورد استفاده در انجام یک تراکنش
هویت تراکنشی را با کلید هاي احراز هویت، کاربر براي احراز در این روشاستوار است.  )16منحنی بیضوي

ي احراز هویت شود و سامانهها تایید و ذخیره میکند. این تراکنش در زنجیره بلوكخصوصی خود امضا می
محصوالت کند. ي تراکنش امضا شده، هویت وي را تایید میکننده با بررسی زنجیره بلوك و مشاهده

13 FAR 
14 FRR 
15 PKI 
16 ECDSA 
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اشاره  Civic ،remme ،Shoadgeتوان به آنها میاند که از جمله متنوعی برپایه این روش توسعه یافته
 کرد. 

توان از ظرفیت و می، هاي اجتماعیگیري شبکهبا توجه به گسترش و همه :ي اجتماعیهاي مبتنی بر شبکهروش -
در این اعتماد متقابل میان افراد در این شبکه براي مقاصدي چون اعتبار سنجی یا احراز هویت کاربران استفاده کرد. 

شود و با ي اجتماعی وب ارسال میروش، ادعاي یک کاربر ناشناخته براي تعدادي از کاربران شناخته شده در شبکه
این روش بخصوص زمانی کارآمد و مفید ها، درخواست اصلی نیز معتبر تلقی خواهد شد. تایید اکثریت این درخواست

ن باشد. استفاده از اعتماد و تایید متقابل کاربران است که موضوع احراز هویت یک کاربر براي بار نخست در میا
تواند نقش عامل مکمل را ایفا کند و اعتماد کافی براي برخی ي دیگر براي تایید هویت کاربر جدید، میشناخته شده

ضامنی این مکانیزم روندي مشابه استشهاد محلی در برخی دعاوي، یا امضاي تاز انواع تعامالت با کاربر را ایجاد کند. 
  اسناد توسط ضامنین داشته باشد.

 کانالهدر رویکرد همهکاربر احراز هویت شناسایی و 

کاناله، شناسایی و احراز هویت همانطور که در بخش نخست اشاره شد، یکی از اجزاي محوري مورد استفاده در رویکرد همه
 ها باشند:هاي مورد استفاده باید داراي این ویژگیروشهاي ارتباطی است. ي کانالمشتري به شکل یکنوا و همسان در همه

 ي کاربري مناسبکاربري آسان و تجربه -
 تامین نیازهاي پایه امنیتی چون انکار ناپذیري، یکپارچگی، محرمانگی، و دسترس پذیري -
 هاي مختلفتامین درجات مختلف اطمینان براي کاربردهاي گوناگون داراي ریسک -
 هاي دیجیتالی و فیزیکیقابلیت استفاده در کانال -
 شناسایی و احراز هویت افراد مستقل از نقش -
 17قابلیت استفاده در ابزارها و تجهیزات متصل به اینترنت اشیا -

اند. از یک سو کلمات هاي کالسیک و سنتی مورد استفاده در برقراري تعادل بین امنیت و راحتی استفاده دچار مشکلروش
اند و از سوي دیگر، با افزایش تعداد کلمات عبور قابلیت اطمینان خود را از دست داده ،روزافزونهاي عبور با حمالت و ریسک

مورد نیاز یک فرد حتی در تعامل با یک بانک، حفظ و نگهداري و استفاده از آنها به چالشی براي کاربران تبدیل شده است. 
ي تامین یکپارچگی موفق عمل یزیکی، به رغم اینکه در زمینههاي فهاي تولید رمزیکبار مصرف کالسیک مانند توکنمکانیزم

 برند. ي کاربري ضعیفی رنج میي انکار ناپذیري دچار ضعف هستند و از تجربهاند، در زمینهکرده

 کند.هاي مختلف را به شکل خالصه مقایسه میهاي مختلف احراز هویت در کانالجدول زیر روش

 

 

 

17 IoT 
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نوع کانال قابل  ضعفنقاط  نقاط قوت مکانیزم
 استفاده

 قابلیت توسعه

 کارت شناسایی 

 و امضاي کاغذي

 سادگی استفاده

 پذیرش گسترده

 امکان تعامل با غیرمشتریان

 گستردگی جعل

 

امکان ترکیب با روش بیومتریک  شعبه
 پویا براي باال بردن ضریب دقت

 سادگی استفاده کارت بانکی و پین

 پذیرش گسترده

بانکی براي زیرساخت چند 
تعامل با مشتریان دیگر 

 بانکها

 امنیت پایین

 دشواري تعدد کارت

هاي امنیتی محدودیت
 در توسعهو رگوالتوري 

هاي همه کانال
فیزیکی و 

 الکترونیکی

 

در ترکیب با افزایش امنیت 
 رمزیکبار مصرف

 سادگی استفاده نام کاربري و کلمه عبور

 پذیرش گسترده

دشواري مدیریت 
 متعددرمزهاي 

 ضعف دربرابر افشا

 قابلیت انکار

هاي همه کانال
فیزیکی و 

 الکترونیکی

 

استفاده به عنوان روش ابتدایی در 
کاربردهاي کم ریسک و در ترکیب 
با رمز یکبار مصرف و امضاي 

 پویا دیجیتال و بیومتریک

دشواري همراه داشتن  امنیت مناسب رمز یکبار مصرف
 توکن

 قابلیت انکار

هاي همه کانال
فیزیکی و 

 الکترونیکی

هاي گیر شدن گوشیبا همه
هوشمند، دشواري همراه داشتن 

 شود.برطرف می توکن

سادگی استفاده و کمترین  هاي بیومتریکروش
 دشواري براي کاربر

 هزینه تجهیز

 پذیرش فعلی کم

هاي همه کانال
فیزیکی و 

 الکترونیکی

ها با بلوغ و بهبود عملکرد الگوریتم
شدن تجهیزات پذیرش  و ارزان

 یابد.افزایش می

تبادل و دشواري  امنیت بسیار باال بر پایه رمزنگاري
 نگهداري کلید

هاي کانال
 الکترونیکی

هاي گیر شدن گوشیبا همه
و تبادل  هوشمند، دشواري

و  شودکلید برطرف مینگهداري 
هاي قابلیت استفاده در کانال

 گردد.فیزیکی نیز فراهم می

امکان تعامل با غیر  شبکه اجتماعیبرپایه 
 مشتریان

 قابلیت پذیرش گسترده

هاي کانال قابلیت اتکاي پایین
 الکترونیکی

براي کاربردهاي با ریسک پایین و 
 داراي مزیت است غیر مشتریان

 

مورد نیاز براي هاي مورد استفاده از یک سو ارزان شدن تجهیزات هاي احراز هویت بیومتریک با افزایش دقت الگوریتمروش
 کنند. اسکن و پردازش مشخصات بیومتریک از سوي دیگر، نقشی پر رنگ در چشم انداز پیش رو ایفا می
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به نظر هاي شناسایی و احراز هویت مشتري، کاناله و وضعیت جاري روشاي مورد نیاز در رویکرد همهبا توجه به نیازهاي پایه
-با ابزار موبایل می ي اجتماعیهاي مبتنی بر شبکهمبتنی بر رمزنگاري، و روشهاي ، روشترکیب عوامل بیومتریکرسد می

در عین حال در انتخاب مکانیزم شناسایی و احراز  کاربران را فراهم کند.و احراز هویت تواند پوششی کافی براي شناسایی 
  استفاده را در نظر داشت.هاي مختلف، همواره باید پارامتر پذیرش و آشنایی عمومی و راحتی هویت در کانال

هاي مختلف روشتوان با سطح بندي ریسک تعامل در کانال به ازاي هر کانال و به ازاي هر خدمت عرضه شده در کانال، می
هاي تشخیص ناهنجاري همچنین استفاده از الگوریتماحراز هویت را برمبناي سادگی استفاده و میزان امنیت به کار گرفت. 

تر زمانی به کاربر تر و پرهزینههاي پیچیدهمهمی در انتخاب روش مناسب براي احراز هویت داشته باشند و روشتواند نقش می
به عنوان مثال، استفاده از کارت بانکی پیشنهاد شود که ریسک متناظر با ارایه سرویس در کانال از سطح مشخصی عبور کند. 

و در کاربردهاي بسیاري دیجیتالی و سلف سرویس به عنوان روشی فرابانکی هاي تواند در شعب و در کانالو پین همچنان می
 مورد توجه و استفاده باشد. 

هاي تلفن همراه به عنوان ابزار در اختیار مشتري، نقش این ابزار براي جایگزینی با انواع گیر شدن استفاده از گوشیبا همه
هاي یابد. این امر در کنار ویژگیي کالسیک روزبه روز افزایش میهاتوکن و کلید و کارت فیزیکی مورد استفاده در روش

ها، امکان ترکیب عوامل گوناگون در کنار هم براي رسیدن به باالترین میزان امنیت و هاي پردازشی این گوشیامنیتی و توانایی
انگشت یا اسکن عنبیه یا چهره یا صدا، سازد: کاربرد همزمان پین یا الگو، عوامل بیومتریک چون اثر راحتی کاربر را ممکن می

 هاي تعامل.رمزنگاري، و سنسورها و روش
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