احراز هویت
به جرات میتوان گفت ،یکی از بزرگترین چالشهای دنیای دیجیتال ،مبحث مهم و پیچیدهی تشخیص هویت موجودیتهای این اکوسیستم
میباشد .اهمیت این مهم از زمان ایجاد کسبوکارهای دیجیتالی مبتنی بر اینترنت ،بیش ازپیش پررنگتر شده و با مفاهیمی مانند دولت الکترونیک
و تحول دیجیتال ،به اوج خود رسیده است .واژهی (KYCمشتری خود را بشناسید) در تمام کسب و کارهای مشتری محور یکی از اصلیترین ارکان آن
به شمار میآید .در این مدت راهکارهای زیادی برای تشخیص هویت اشخاص به صورت نرمافزاری و سختافزاری بوجود آمدند از جمله سنسورهای
ثبت اثر انگشت ،شناسایی چهره ،صدا و . ...همهی این موارد در موضوع  KYCبه راه حلی برای استفاده از تکنولوژی دیجیتالی جهت تصدیق و عدم
انکار منجر میشوند ،این موضوع کمک شایانی به کم شدن اختالفات طرفین معامله شده و باعث گشته تا تجارت الکترونیکی حتی بیشتر از تجارت
سنتی  ،قابل اطمینانتر و محبوبتر باشد .بطوری که تعداد معامالت بر این بستر با فاصلهی زیادی از تجارت سنتی پیشی گرفته است این بدان
معناست که قوانین و تکنولوژی های جدید باعث ایجاد اعتمادی بیشتر به این فضای مبتنی بر صفر و یک گردیده است .در این بین صنعت بانکداری
به عنوان سردمدار موضوع  KYCو برخورداری از اهمیت ویژهای که مباحث مالی دارند ،بیشترین استفاده از راهحلهای موجود برای تشخیص هویت
و بخصوص عدم انکار را در خدمت گرفته است.

ماده  7قانون
تجارت الکترونيک

هرگاه قانون ،وجود امضاء را الزم بداند امضای الکترونيکی مکفی است.

یکی از مهمترین و اصلیترین این راهحلها استفاده از امضای

دیجیتال میباشد .این تکنولوژی به خودی خود مانند دیگر روش

های تشخیص هویت میباشد با این تفاوت که این روش به دلیل
ایجاد فضایی بسیار امن و مطمئن ،حمایت سیستم قضایی را هم با
خود به همراه دارد .در کشور ما هم به مانند اکثر کشورها قانون تجارت
الکترونیک با حمایت از این روش ،محیطی قابل اعتماد برای کسب و
کارهای مالی بوجود آورد.
در بانکها با استفاده از تکنولوژی امضای دیجیتال ،ضمن اینکه
میتوان با خیال راحتتری بسیاری از امور بانکی را بصورت غیرحضوری
به خود مشتریان واگذار نمود ،میتوان امنیت و اعتماد بیشتری را هم
در زمان ورود کاربران یا کارمندان بانک ،به سیستم بانکی فراهم نمود.
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Authentication
ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ
ﻋﺪم اﻧﮑﺎر
ﮐﻢ ﺷــﺪن ﭘﺮوﻧﺪه ﻫﺎی ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ی
ﺧﺎﺻﯿﺖ ﻋﺪم اﻧﮑﺎر اﻣﻀﺎ دﯾﺠﯿﺘﺎل

اﻣــﮑﺎن ﺗﻔﺎﻫــﻢ ﺑﯿــﻦ ﺑﺎﻧﮑــﯽ در اﻣﻀــﺎ دﯾﺠﯿﺘــﺎل و ﺑــﻪ
رﺳــﻤﯿﺖ ﺷــﻨﺎﺧﺘﻦ ﻣﺸــﺘﺮﯾﺎن ﻫﻤﺪﯾﮕــﺮ ﻓﻘــﻂ ﺑــﻪ واﺳــﻄﻪ ی
اﻣﻀﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ

ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزی
زﻣــﺎن و ﻫﺰﯾﻨﻪی ﺑــﺮای آﻣﻮزش
و رﻓﺘﺎرﺳــﺎزی ﻣﺸــﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎﻧــﮏ
در ﺧﺼــﻮص اﺳــﺘﻔﺎده از اﯾــﻦ
روش
ﻫﺰﯾﻨﻪ
ﻫﺰﯾﻨــﻪ ﻧﺴــﺒﺘﺎ ﺑــﺎﻻی ﺗﻬﯿــﻪ ی
ﺳــﺨﺖ اﻓــﺰار ﺑــﺮای ﺑﺎﻧــﮏ ﻫﺎ و
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﮐــﻢ ﺷــﺪن ﭘﺮوﻧــﺪه ﻫــﺎی
ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪی
ﺧﺎﺻﯿــﺖ ﻋــﺪم اﻧــﮑﺎر اﻣﻀــﺎ
دﯾﺠﯿﺘﺎل

ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﻣﺠﺎزی
ﺑــﺎ اﯾــﻦ روش ﻣــﯽ ﺗــﻮان ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﺑﺎﻧﮑــﺪاری ﻣﺠــﺎزی را ﺑﯿــﺶ از
ﭘﯿــﺶ ﮔﺴــﺘﺮش داد و از ﻣﺰاﯾــﺎی
آن ﺳﻮد ﺟﺴﺖ.

ﺳﺮﻋﺖ و ﺷﺘﺎب

اﻣﻨﯿﺖ
ﻣﺴــﺘﻨﺪات ﺳــﻨﺘﯽ ﮐــﻪ ﺑــﺮ روی ﮐﺎﻏــﺬ ﻧﮕﻬــﺪاری ﻣــﯽ ﺷــﻮﻧﺪ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻨــﺪ ﺑــﻪ راﺣﺘــﯽ ﻣــﻮرد ﺳــﻮء اﺳــﺘﻔﺎده ﻗــﺮار ﮔﯿﺮﻧــﺪ و ﯾــﺎ
ﺣﺘــﯽ از ﺑﯿــﻦ ﺑﺮوﻧــﺪ ،اﻣﻀــﺎ دﯾﺠﯿﺘــﺎل راه ﺣــﻞ ﻣﻨﺎﺳــﺒﯽ ﺑــﺮای
اﯾــﻦ ﻣﺸــﮑﻼت ﻣﯿﺒﺎﺷــﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿــﻦ ﻣﯽﺗــﻮان
ﺑــﺎ اﯾــﻦ روش ﺧــﻮد ﻣﺴــﺘﻨﺪات را ﻫــﻢ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧــﻪ ﻧﻤــﻮد ﺗــﺎ
ﻣﻮرد ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮﻧﺪ.

ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ ﮐﺎرﺑــﺮدی ﺑــﻮدن اﯾــﻦ روش ﺗﺸــﺨﯿﺺ
ﻫﻮﯾــﺖ ﻣﯿﺘﻮاﻧــﺪ ﺑــﻪ ﺻــﻮرت ﺳﯿﺴــﺘﻤﯽ اﻧﺠــﺎم ﺷــﺪه و
دﯾﮕــﺮ ﻧﯿــﺎزی ﺑــﻪ ﻋﻤﻠﯿــﺎت اﻧﺴــﺎﻧﯽ ﺑــﺮای آن ﻧﻤــﯽ ﺑﺎﺷــﺪ.
ﻫﻤﯿــﻦ ﻣﻮﺿــﻮع ﻣﯿﺘﻮاﻧــﺪ ﺳــﺮﻋﺖ در ﻋﻤﻠﯿــﺎت ﺑﺎﻧﮑــﯽ
ﺧﺼﻮﺻــﺎ زﻣﺎﻧــﯽ ﮐــﻪ ﻓﺮآﯾﻨــﺪی ﻣﺎﻧﻨــﺪ اﻋﻄــﺎی ﺗﺴــﻬﯿﻼت
وﺟــﻮد دارد ﮐــﻪ ﺗﻌــﺪاد زﯾــﺎدی اﻣﻀــﺎ و ﻓــﺮم ﻣــﻮرد ﻧﯿــﺎز
اﺳﺖ .
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