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اینجا کلیک کنید

انقــالب دیجیتالــی، موجــی جدیــد از نــوآوری را ایجــاد نمــوده کــه عمیقــاً صنعــت خدمــات مالــی را متحــول می کنــد. بــرای مثــال، 

اپلیکیشــن های موبایلــی، کالن داده هــا و رایانــش ابــری، فرصت هــای چشــمگیری بــرای بانک هــا جهــت ارائــه بهتــر خدمــات بــه 

مشــتریان خــود فراهــم می کننــد. ایــن روندهــای نوآورانــه نیازمنــد ســرمایه گذاری های زیــاد در فنــاوری اطالعــات و تغییــرات 

در سیســتم های موجــود هســتند. عــالوه بــر آن، ایــن نوآوری هــا در ســازمان های معتبــر فنــاوری قابــل دسترســی هســتند و 

این امر، به تهدیدی برای مؤسسات مالی که فناوری را به کار نمی برند، تبدیل شده است.

هــوش مصنوعــی  و بــه تبــع آن فناوری هــای شــناختی  بــه عنــوان یکــی از روندهــای نوآورانــه رشــد چشــمگیری داشــته اند. 

ســرمایه گذاری خطرپذیــر در شــرکت هایی کــه محصــوالت و فنــاوری مرتبــط بــا هــوش مصنوعــی ارائــه می دهنــد، از ســال ٢٠١١ 

از مــرز ٢ میلیــارد دالر عبــور کــرده اســت. ســازمان های فناورانــه میلیاردهــا دالر در خریــد اســتارت آپ های هــوش مصنوعــی 

صرف کرده اند (دیلویت، ٢٠١٤).

بــه گــزارش دیلویــت (٢٠١٥)، رایانــش شــناختی در حــال ظهــور بــه عنــوان یــک فرصــت و تهدیــد واقعــی بــرای بســیاری از    

ــه ایــن دلیــل دارای اهمیــت  کسب وکارهاســت. ایــن فنــاوری، جزئــی از یــک رونــد گســترده تر حــول کالن داده هاســت؛ امــا ب

اســت کــه بــر حــوزه داده هــای غیرســاخت یافته تمرکــز می کنــد کــه مشــخصاً حجــم بیشــتری از داده هــای ســاخت یافته دارنــد. 

آی بــی ام (٢٠١٦) تخمیــن زده اســت کــه ٨٠٪ از داده هــای امــروزی، غیرســاخت یافته هســتند (بــه بیــان دیگــر، بــه شــکل زبــان 

طبیعــی) و ٢٠٪ باقیمانــده، داد ه هــای ســاخت یافته هســتند (بــه بیــان دیگــر، بــه شــکل ردیــف و ســتون های داده). رایانــش 

شناختی به طور عمده بر داده های غیرساخت یافته متمرکز است.

گزارش حاضر ضمن تشــریح مفهوم رایانش شــناختی و معرفی فناوری های شــناختی و کاربردهای آن ها، به بررســی رایانش 

شناختی در صنعت بانکداری و همچنین معرفی ابعاد بانک شناختی می پردازد. 

http://dtgroup.ir/fa/portal/report?id=7211
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انقــالب دیجیتالــی، موجــی جدیــد از نــوآوری را ایجــاد 

نمــوده کــه عمیقــاً صنعــت خدمــات مالــی را متحــول 

موبایلــی،  اپلیکیشــن های  مثــال،  بــرای  می کنــد. 

فرصت هــای  ابــری،  رایانــش  و  کالن داده هــا 

بهتــر  ارائــه  جهــت  بانک هــا  بــرای  چشــمگیری 

ــه مشــتریان خــود فراهــم می کننــد. ایــن  خدمــات ب

ســرمایه گذاری های  نیازمنــد  نوآورانــه  روندهــای 

در          تغییــرات  و  اطالعــات  فنــاوری  در  زیــاد 

سیســتم های موجــود هســتند. عــالوه بــر آن، ایــن 

قابــل  فنــاوری  معتبــر  ســازمان های  در  نوآوری هــا 

دسترســی هســتند و ایــن امــر، بــه تهدیــدی بــرای 

مؤسســات مالــی کــه فنــاوری را بــه کار نمی برنــد، 

تبدیل شده است.

بــه گــزارش دیلویــت (٢٠١٤) ، هــوش مصنوعــی  و به 

تبــع آن فناوری هــای شــناختی  بــه عنــوان یکــی از 

داشــته اند.  چشــمگیری  رشــد  نوآورانــه  روندهــای 

کــه  شــرکت هایی  در  خطرپذیــر  ســرمایه گذاری 

محصــوالت و فنــاوری مرتبــط بــا هــوش مصنوعــی 

ارائــه می دهنــد، از ســال ٢٠١١ از مــرز ٢ میلیــارد دالر 

عبــور کــرده اســت. ســازمان های فناورانــه میلیاردهــا 

مصنوعــی  هــوش  اســتارت آپ های  خریــد  در  دالر 

ایــن  نشــان دهنده  زیــر  مــوارد  کرده انــد.  صــرف 

افزایش اهمیت و توجه است:

    آی بــی ام  یــک میلیــارد دالر صــرف تجاری ســازی 

خــود–       شــناختی  رایانــش  –پلتفــرم  واتســون 

کرده است.
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١ Demystifying Artificial Intelligence:What business leaders 
need to know about cognitive technologies
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بــه گــزارش دیلویــت (٢٠١٥)، رایانــش شــناختی در 

حــال ظهــور بــه عنــوان یــک فرصــت و تهدیــد واقعــی 

بــرای بســیاری از کسب وکارهاســت. ایــن فنــاوری، 

کالن داده حــول  گســترده تر  رونــد  یــک  از  جزئــی 

 هاســت؛ امــا بــه ایــن دلیــل دارای اهمیــت اســت کــه 

بــر حــوزه داده هــای غیرســاخت یافته تمرکــز می کنــد 

داده هــای         از  بیشــتری  حجــم  مشــخصاً  کــه 

ســاخت یافته دارنــد. آی بــی ام (٢٠١٦) تخمیــن زده 

اســت کــه ٨٠٪ از داده هــای امــروزی، غیرســاخت

بــه شــکل زبــان   یافتــه هســتند (بــه بیــان دیگــر، 

طبیعــی) و ٢٠٪ باقیمانــده، داد ه هــای ســاخت یافته 

و     ردیــف  شــکل  بــه  دیگــر،  بیــان  (بــه  هســتند 

ســتون های داده). رایانــش شــناختی بــه طــور عمــده 

بر داده های غیرساخت یافته متمرکز است.

ســرمایه گذاری های    اخیــر  ســالیان  در  گــوگل      

عمــده ای در هــوش مصنوعــی، شــامل خریــد هشــت 

شــرکت رباتیــک و یــک شــرکت یادگیــری ماشــینی 

نموده است.

فیس بــوک، یــان لــوکان  نخبــه هــوش مصنوعــی      

را بــه منظــور ایجــاد آزمایشــگاه هــوش مصنوعــی بــا 

حــوزه  ایــن  در  عظیــم  پیشــرفت های  هــدف 

استخدام نموده است.
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مقدمه

معرفى رایانش شناختى
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شخصى سازى محصوالت و خدمات

رایانــش شــناختی، عبارتــی نســبتاً جدیــد اســت کــه 

اغلــب بــه عنــوان جایگزینــی بــرای هــوش مصنوعــی 

بــه کار مــی رود. بــر خــالف سیســتم های کامپیوتــری 

ــا  ــزی می شــوند ت ــراد برنامه ری ســنتی، کــه توســط اف

سیســتم های  دهنــد،  انجــام  را  خاصــی  وظایــف 

طریــق  از  کــه  دارنــد  را  قابلیــت  ایــن  شــناختی 

طــور  بــه  داده هــا،  و  انســان ها  بــا  خــود  تعامــالت 

مداوم یاد بگیرند و هوشمندتر شوند.

شــرکت دیلویــت (٢٠١٤)، هــوش مصنوعــی را ایــن

سیســتم های  «توســعه  می کنــد:  تعریــف   گونــه 

کامپیوتــری کــه قــادر بــه انجــام وظایفــی هســتند کــه 

اســت.»  انســانی  هــوش  نیازمنــد  عــادی  طــور  بــه 

تصویــری،  درک  دربرگیرنــده  آن  مثال هــای 

شــرایط  تحــت  تصمیم گیــری  ســخنان،  شناســایی 

بیــن                ترجمــــــــــه  و  یادگیــــــــری  اطمینــان،  عــدم 

زبان ها است.

٩

٩         Moore's Law  

هــوش مصنوعــی در دهــه ١٩٥٠ مطــرح شــد؛ بــا ایــن 

قــرار  توجــه  مــورد  ناکارآمدی هــا  دلیــل  بــه  حــال 

در  شــد.  ســپرده  فراموشــی  دســت  بــه  و  نگرفتــه 

اوایــل دهــه ١٩٨٠ ژاپــن آغــاز بــه ایجــاد یــک معمــاری 

کامپیوتــر پیشــرفته نمــود کــه می توانســت حــوزه 

هــوش مصنوعــی را بــه پیــش ببــرد و ایــن امــر باعــث 

شــد تــا کشــورهای غربــی نیــز بــا مالحظــات رقابتــی، 

بار دیگر در این حوزه سرمایه گذاری کنند.

بــا ایــن حــال در دهــه ٢٠٠٠ میــالدی، عواملــی بــه 

پیشــرفت بیشــتر هــوش مصنوعــی، بــه خصــوص در 

چنــد فنــاوری کلیــدی کمــک نمودنــد. ایــن عوامــل 

عبارتند از:

     قانــون مــور: افزایــش قــدرت کامپیوترهــا کــه در 

انــدازه و قیمــت خاصــی در دســترس هســتند، بــا 

از  بســیاری  می شــود.  شــناخته  مــور  قانــون  نــام 

ســال های  در  کامپیوتــری  پیشــرفته  طراحی هــای 

گذشــته بــه دلیــل نیــاز بــه قــدرت کامپیوتــری کــه یــا 

نداشــت،  وجــود  یــا  و  داشــته  بــاال  بســیار  هزینــه 

بــرای  نیــاز  مــورد  قــدرت  امــروزه  نمی شــد.  انجــام 

قابــل  و  موجــود  طراحی هــا  ایــن  پیاده ســازی 

استفاده است.

بر خالف سیستم هاى کامپیوترى 

سنتى، که توسط افراد برنامه ریزى   

مى شوند تا وظایف خاصى را       

انجام دهند، سیستم هاى شناختى این 

قابلیت را دارند که از طریق تعامالت 

خود با انسان ها و داده ها، به طور 

مداوم یاد بگیرند و هوشمندتر شوند.
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١٠ Big Data١٢ Computer Vision ١٣ Machine Learning
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١١ The Cloud

فناورى هاى شناختى 
رســانه های  اینترنــت،  وجــود  بــا  کالن داده:      

بــا  و حســگرهای  موبایــل  دســتگاه های  اجتماعــی، 

هزینــه پاییــن، حجــم داده در دنیــا ســریعاً در حــال 

افزایــش اســت. بــا درک ارزش بالقــوه ایــن داده هــا، 

تحلیــل  و  مدیریــت  بــرای  جدیــدی  تکنیک هــای 

از  شــد.  ایجــاد  بــزرگ  بســیار  داده هــای  مجموعــه 

آنجایــی کــه برخــی از تکنیک هــای هــوش مصنوعــی 

از مدل هــای آمــاری اســتفاده می کننــد، می تواننــد 

بــا  خــود،  بــودن  یادگیرنــده  ویژگــی  بــه  توجــه  بــا 

اســتفاده از مجموعــه عظیــم داده هــا بهبــود پیــدا 

کننــد. از ایــن رو کالن داده می توانــد بــه پیشــرفت 

هوش مصنوعی کمک نماید.

    اینترنــت و ابــر: هماننــد کالن داده، اینترنــت و 

رایانــش ابــری بــه دو دلیــل بــه پیشــرفت هــوش 

حجــم  آن کــه  اول  می کننــد:  کمــک  مصنوعــی 

گســترده ای از داده و اطالعــات را بــرای هــر دســتگاه 

کامپیوتــری متصــل بــه اینترنــت فراهــم می آورنــد. 

دوم آن کــه روشــی بــرای انســان ها فراهــم آورده انــد 

هــوش  سیســتم های  آمــوزش  بــه  کمــک  در  تــا 

مثــال  بــرای  باشــند.  داشــته  همــکاری  مصنوعــی 

مترجــم گــوگل، بازخــورد افــراد را تحلیــل کــرده و از 

اصالحــات آنهــا بــه منظــور بهبــود کیفیــت ترجمــه 

خودکار خود استفاده می نماید.

١١

١٠

گفتــه      فناوری هایــی  بــه  شــناختی،  فناوری هــای 

می شــود کــه از هــوش مصنوعــی نشــأت می گیرنــد. 

در ادامــه بــه توصیــف مهم تریــن ایــن فناوری هــا کــه 

ســریع  رشــد  شــده،  روبــرو  فــراوان  اســتقبال  بــا 

دریافــت      چشــمگیری  ســرمایه گذاری  و  داشــته 

کرده اند، پرداخته می شود (دیلویت، ٢٠١٤):

دید کامپیوتری        

در  کامپیوترهــا  توانایــی  بــه  کامپیوتــری  دیــد 

شناســایی اشــیا، صحنه هــا و فعالیت هــا در تصاویــر 

کــه  آنجایــی  از  دیلویــت،  گــزارش  بــه  دارد.  اشــاره 

گســترش  حــال  در  کامپیوتــری  دیــد  کاربردهــای 

اســت، شــرکت های اســتارت آپی در ایــن زمینــه از 

ســال ٢٠١١ هــزاران میلیــون دالر ســرمایه خطرپذیــر 

جذب کرده اند.

        یادگیری ماشینی 

سیســتم های  توانایــی  بــه  ماشــینی  یادگیــری 

ــا اســتفاده از  ــری در بهبــود عملکــرد خــود ب کامپیوت

دنبــال  بــه  نیــاز  بــدون  دســترس،  در  داده هــای 

نمــودن دســتورالعمل های برنامه ریــزی شــده اشــاره 

دارد. در اصــل، یادگیــری ماشــینی، فرآینــد کشــف 

از کشــف،  پــس  داده هاســت.  در  الگوهــا  خــودکار 

انجــام            منظــور  بــه  می تواننــد  الگوهــا  ایــن 

پیش بینی استفاده شوند.

بــر اســاس تحقیقــات دیلویــت، یادگیــری ماشــینی 

فناوری هــای  در  حوزه هــا  پرجاذبه تریــن  از  یکــی 

شناختی بوده و از سال ٢٠١١ تا اواسط ٢٠١٤ حدود      
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کاربردهاى فناورى هاى شناختى

دیلویت (٢٠١٥)  بیان می دارد که تا سال ٢٠٢٠ اثر 

قابــل  رشــد  ســازمان ها  بــر  شــناختی  فناوری هــای 

مالحظــه ای خواهــد داشــت. رهبــران ســازمان ها در 

تمامــی بخش هــا بایــد بداننــد کــه آیــا در به کارگیــری 

فناوری هــای شــناختی ســرمایه گذاری کننــد یــا خیــر 

و چگونه و کجا این کار را انجام دهند.

بــه منظــور درک چگونگــی اســتفاده از فناوری هــای 

شــناختی در ســازمان ها، بیــش از ١٠٠ ســازمان کــه 

کاربــرد       پایلــوت  یــا  و  پیاده ســازی  بــه  اقــدام 

فناوری هــای شــناختی کــرده بودنــد، بررســی شــدند. 

ایــن ســازمان ها ١٧ بخــش صنعــت، شــامل صنعــت 

اتومبیل ســازی،  کشــاورزی،  دفــاع،  و  هوایــی 

علــوم  ســالمت،  مصرفــی،  محصــوالت  بانکــداری، 

و  بــرق  گاز،  و  نفــت  و ســرگرمی،  رســانه  زیســتی، 

امــالک،                 خصوصــی،  بخــش  تســهیالت، 

ــر          ــداری را در ب ــاوری و ســفر و هتل خرده فروشــی، فن

می گیرنــد. نواحــی کاربــردی متنــوع بــوده و شــامل 

فــروش،  حمل ونقــل،  تولیــد،  توســعه،  و  تحقیــق 

بازاریابی و خدمات مشتری می شوند.

١٤  DeepMind١٧

١٧

Deloitte Review; Cognitive technologies  
The real opportunities for business ١٦

١٦

١٥

١٤

Speech Recognition  

١٥ Natural Language Processing  

رهبران سازمان ها در تمامى    

بخش ها باید بدانند که آیا در      

به کارگیرى فناورى هاى شناختى 

سرمایه گذارى کنند یا خیر و چگونه 

و کجا این کار را انجام دهند.

٤

یــک میلیــارد دالر ســرمایه خطرپذیــر جــذب کــرده 

است. شرکت گوگل در سال ٢٠١٤ حدود ٤٠٠ میلیون 

ماشــینی             یادگیــری  شــرکت  خریــد  در  دالر 

دیپ مایند سرمایه گذاری کرده است.

        پردازش زبان طبیعی 

انســان گونه  توانایــی  بــه  طبیعــی  زبــان  پــردازش 

یــک  دارد.  اشــاره  متــن  بــا  کار  در  کامپیوترهــا 

سیســتم پــردازش زبــان طبیعــی ماننــد انســان ها 

متــن را درک نمی کنــد، امــا می توانــد بــه روش هــای 

بــا متــن کار نمایــد؛ بــرای مثــال تمــام  پیچیــده ای 

را  متــن  یــک  در  شــده  ذکــر  مکان هــای  و  افــراد 

ــا  شناســایی کنــد، عنــوان متــن را شناســایی کنــد ی

شــروط و قوانیــن موجــود در قراردادهــا را اســتخراج 

و جدول بندی نماید.

تشخیص گفتار       

تشــخیص گفتــار بــر تبدیــل گفتــار انســان بــه متــن 

ــه طــور دقیــق و خــودکار اشــاره دارد. ایــن فنــاوری  ب

طبیعــی،  گفتــار  پــردازش  چالش هــای  بــر  عــالوه 

بــا     داشــتن  ســروکار  دشــواری های  بــر  بایســتی 

هــم آوا،  واژه هــای  تشــخیص  متنــوع،  لهجه هــای 

کار  ســرعت  حفــظ  لــزوم  و  پس زمینــه  صداهــای 

همزمان با گفتار طبیعی غلبه نماید.
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پیاده سازى فناورى هاى شناختى
 در سازمان

٥

کــه  گردیــد  مشــخص  بررســی  ایــن  نتیجــه  در 

دســته  ســه  در  شــناختی  فناوری هــای  کاربردهــای 

قــرار               بینــش  یــا  و  فرآینــد  محصــول،  اصلــی 

می گیرنــد. کاربردهــا در محصــول، فنــاوری را در یــک 

تــا منافــع  یــا خدمــت نهادینــه می کننــد  محصــول 

در  کاربردهــا  گــردد.  فراهــم  نهایــی  مشــتری 

فرآیندهــا، فنــاوری را در جریــان کار ســازمان نهادینــه 

کــرده تــا عملیــات را خــودکار کــرده و یــا بهبــود دهنــد. 

فناوری هــای  از  نیــز  بینش ســازی  در  کاربردهــا 

پیشــرفته  قابلیت هــای  خصــوص  بــه  شــناختی، 

تحلیلــی ماننــد یادگیــری ماشــینی اســتفاده کــرده تــا 

بینش هایــی بــرای اتخــاذ تصمیم هــای عملیاتــی و 

استراتژیک در سراسر سازمان به دست دهد.

"٣ الف": چارچوبی برای سرمایه گذاری

مشــکالت  تمــام  راه حــل  شــناختی  فناوری هــای 

نیســتند. ســازمان ها بایــد مــورد کســب وکار را بــه 

ایــن فنــاوری  بــرای ســرمایه گذاری در  طــور منفــرد 

ارزیابــی نماینــد. پژوهــش دیلویــت (٢٠١٥) در مــورد 

فناوری هــای  از  ســازمان ها  اســتفاده  چگونگــی 

شــناختی، منجــر بــه ارائــه چارچوبــی شــده کــه بــه 

ســازمان ها کمــک می کنــد فرصت هــای خــود در بــه

نماینــد.  ارزیابــی  را  فناوری هــا  ایــن   کارگیــری 

تــا  می دهــد  پیشــنهاد  ســازمان ها  بــه  دیلویــت 

بازارهــای  و  محصــوالت  کســب وکاری،  فرآیندهــای 

خــود را بررســی کــرده تــا متوجــه شــوند اســتفاده از 

امـــکان پـــــذیر،  کجــــــا  در  شــــــناختی  فنــــــــاوری های 

ارزشــمند و یــا حتــی الزامــی اســت. ایــن چارچــوب 

کــه «٣ الــف» نام گــذاری شــده، در جــدول ١ خالصــه 

شــده اســت. ســازمان ها می تواننــد از آن بــه منظــور 

فناوری هــای  به کارگیــری  بــرای  فرصت هــا  پایــش 

شناختی استفاده کنند.

بیشــتر  پایشــگرها  ایــن  از  کــدام  هــر  ادامــه،  در 

توضیح داده می شوند:

    امکان پذیر

فناوری هــای شــناختی محدودیت هایــی دارنــد کــه 

بــه  آنهــا  اســت.  نشــده  پرداختــه  آنهــا  بــه  خیلــی 

آنهــا       نیســتند؛  هوشــمند  کلمــه  واقعــی  معنــای 

درک  یــا  و  بشــنوند  ببیننــد،  واقعــاً  نمی تواننــد 

کننــد. بــا ایــن حــال، طیــف گســترده ای از مســائل 

حداقــل  شــناختی  فناوری هــای  کــه  دارد  وجــود 

بخشــی از راه حــل آن را فراهــم می آورنــد. قــدم اول 

درک  فنــاوری،  بــرای  فرصت هــا  ارزیابــی  در 

کاربردهایی است که امکان پذیر هستند.

    ارزشمند

تنهــا صــرف ایــن کــه چیــزی می توانــد بــا فناوری هــای 

ــن معنــی نیســت کــه  شــناختی خــودکار شــود، بدی

کــه       چیــزی  دیگــر،  بیــان  بــه  دارد.  را  آن  ارزش 

نیســت.      ارزشــمند  الزامــاً  اســت،  امکان پذیــر 

اهمیتــی  مشــتری  بــرای  کــه  خودکارســازی هایی 

نــدارد، مســلماً ارزشــمند نیســت. وظایفــی کــه بــه 

خوبــی توســط کارکنــان در دســترس و ارزان قیمــت 

قابــل انجــام هســتند، نماینــدگان مناســبی بــرای 

ــا ممکــن اســت وظایفــی  خودکارســازی نیســتند؛ ام

ــدی  ــد، کاندی ــاج دارن ــه تخصــص کمیــاب احتی ــه ب ک

مناســب باشــند. برخــی وظایــف توســط متخصصیــن 
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تخصــص  نیازمنــد  همیشــه  امــا  می شــوند  انجــام 

گزینــه  می تواننــد  مــوارد  ایــن  نیســتند.  عمیــق 

خوبی برای خودکارسازی باشند.

    الزامی

فناوری هــای  کســب وکار،  از  خاصــی  مســائل  بــرای 

و  امکان پذیــر  از  فراتــر  اســت  ممکــن  شــناختی 

ارزشــمند بــوده و الزامــی باشــند. فرآیندهایــی کــه 

بــاال  بســیار  ســطح  در  انســانی  ادراک  نیازمنــد 

پشــتیبانی        بــدون  اســت  ممکــن  هســتند، 

فناوری هــای شــناختی قابــل انجــام نباشــند. توئیتــر  

از پــردازش زبــان طبیعــی اســتفاده می کنــد تــا بــه 

تبلیغ کننــدگان کمــک کنــد تــا درک کننــد کاربــران 

مــورد  را در  در کجــا، چــرا و چگونــه، نظــرات خــود 

برنامه هــا و تبلیغــات تلویزیونــی پســت می کننــد. 

چالش ها

و  توســعه  زمینــه  در  ادامــه دار  و  اخیــر  پیشــرفت 

فرصت هــای  شــناختی،  فناوری هــای  تجاری ســازی 

کــرده  ایجــاد  ســازمان ها  بــرای  جدیــدی  ارزشــمند 

اســت. بــا ایــن حــال، ایــن فرصت هــا بــا چالش هایــی 

همراه است که در ادامه آمده است:

غیرقابــل          زمان بندی هــای  و  هزینه هــا       

پیش بینی

فناوری هــای شــناختی بــه ســرعت در حــال تکامــل 

و                  هزینه هـــــــا  شــــــــامل  امـــــــر  ایــــــن  و  هســـــــتند 

زمان بندی های غیرقابل پیش بینی می شود.

٦

پایشگر

امکان پذیر

تمــام یــا بخشــی از یــک وظیفــه، شــغل یــا جریــان کار نیازمنــد ســطح    

کم یا متوسطی از مهارت همراه با ادراک انسانی است.

مجموعه داده های عظیم   

تخصص می تواند به عنوان قوانین ابراز گردد.   

ممکــن  میــزان  بــه  کارکنــان  آمــوزش  یــا  و  شــناختی  توانایی هــای    

استفاده نمی شود.

فرآیند کسب وکاری، هزینه نیروی کاری باالیی دارد.   

تخصص نادر است؛ ارزش عملکرد بهبود یافته باالست.   

به کارگیــری          نیازمنــد  صنعــت  اســتانداردهای  بــا  عملکــرد    

فناوری های شناختی است.

انجــام  قابــل  انســانی  کاری  نیــروی  بــر  تکیــه  بــا  تنهــا  خدمــت،    

نیست.

پردازش فرم ها، عملیات انبارداده   

پزشــکی،  تشــخیص  ســرمایه گذاری،  پیشــنهاد    

اکتشاف نفت

برنامه ریزی عملیات نگهداری   

نوشتن گزارش درآمدهای شرکت   

مدیریت استفاده از بیمه سالمتی   

تشخیص پزشکی؛ مراقبت هوایی   

پیشنهادات محصول خرید آنالین   

کشف تقلب   

تحلیل احساسات رسانه ها   

جدول 1- چارچوب "3 الف" براى ارزیابى کاربردهاى فناورى هاى شناختى

ارزشمند

الزامی

مثال های کاربردینشانگرهای فناوری شناختی



گروه تحول دیجیتال ©٧

     کمیاب بودن استعداد فنی

فناوری هــای  برخــی  در  تخصــص  بــرای  تقاضــا 

دیــد  ماشــینی،  یادگیــری  ماننــد  شــناختی 

کامپیوتــری و پــردازش زبــان طبیعــی در ســال های 

تکمیــل     بــرای  ســازمان ها  و  یافتــه  افزایــش  اخیــر 

بــرای  نیــاز  مــورد  اســتعدادهای  بــا  خــود  تیم هــای 

پایلــوت و ســاخت سیســتم ها بــا اســتفاده از ایــن 

فناوری ها با مشکل مواجه می شوند.

و                    انســانی  نیــروی  کــردن  مدیریــت     

تأثیر سازمانی 

فناوری هــای  پیاده ســازی  زمــان  در  اســت  ممکــن 

شــناختی، ســازمان ها نیــاز بــه بازطراحــی وظایــف، 

عملیاتــی  اهــداف  و  مدیریتــی  وظایــف  شــغل ها، 

داشــته باشــند. ایــن فناوری هــا ممکــن اســت بــرای 

ســطوح  در  رشــد  کاهــش  یــا  شــغل ها  حــذف 

اســتخدامی بــه کار رونــد. همچنیــن می تواننــد در 

نــوع  تغییــر  خــاص،  وظایفــی  خودکارســازی 

بــا  آنهــا  ارتبــاط  نــوع  و  کارکنــان  زمــان  اختصــاص 

ــان زمــان کمتــری را  ــد. کارکن ــه کار رون سیســتم ها ب

در انجــام کارهــای روتیــن صــرف کــرده و تنهــا در 

مــوارد اســتثنایی وارد می شــوند و زمــان بیشــتری 

کــه  می کننــد  صــرف  کارهایــی  بــر  تمرکــز  بــرای 

نیازمنــد تعامــالت انســانی اســت. بــه تمامــی ایــن 

دالیــل، به کارگیــری فناوری هــای شــناختی متفــاوت 

از فنــاوری اطالعــات بــه معنــای ســنتی آن بــوده و 

تفکـــــــر            نیازمنـــــــد  سازمــــــان ها  بـــــر  آن  تأثیــر 

بیشتری است.

بــه گفتــه اکســنچر  (٢٠١٧)، فنــاوری در حــال تغییــر 

ســنتی،  بانک هــای  در  اســت.  بانکــداری  صنعــت 

از           مهاجــرت  حــال  در  پایــه ای  تراکنش هــای 

ایــن  دیجیتالــی هســتند.  بــه  فیزیکــی  کانال هــای 

امــر، بــا کوچــک کــردن شــبکه شــعب بانک هــا، منجــر 

بــه تغییــرات اساســی در ترکیــب توزیــع می شــود. 

شــاهد  اجبــار  روی  از  بانکــداری  صنعــت  امــروزه 

تولــدی دوبــاره اســت. در عصــر دیجیتــال، موفقیــت 

کــه             اســــــت  عظیـــــــــمی  تحــــــــــــول  بــه  وابســته 

هــوش  پیشــرفته،  تحلیــل  یکپارچه ســازی 

زنجیــره  رباتیــک،  ماشــینی،  یادگیــری  مصنوعــی، 

بلوک (بالکچین)  و غیره را ممکن می سازد.

١٨

١٩

 در عصر دیجیتال، موفقیت 

وابسته به تحول عظیمى است که 

یکپارچه سازى تحلیل پیشرفته، 

هوش مصنوعى، یادگیرى ماشینى، 

رباتیک، زنجیره بلوك (بالکچین)  و 

غیره را ممکن مى سازد.

١٨  Accenture ١٩ Blockchain

رایانش شناختى 
در صنعت بانکدارى
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بــه گــزارش اکســنچر (٢٠١٧)، پارادوکــس دیجیتالــی 

شــدن ایــن اســت کــه بــا وجــود آن کــه مشــتریان بــه 

دنبــال تجربــه یکپارچــه تراکنش هــای دیجیتالــی بــر 

پلتفرم هایی به انتخاب خود هستند، ٨٧ درصد از  

مصرف کننــدگان آمریکایــی بــر ایــن اعتقادنــد کــه در 

آینــده نیــز از شــعب اســتفاده خواهنــد کــرد و بــه 

نتیجــه،  در  هســتند.  انســانی  تعامــالت  دنبــال 

چالــش مطــرح شــده، ادغــام نوآوری هــای دیجیتالــی 

در کانال هــای فیزیکــی (فیجیتــال)، بــه طــوری اســت 

کــه نــه تنهــا تجربــه مشــتری را بهبــود می بخشــد، 

بلکه بانک را در ارائه خدمات کارآمدتر می نماید.

تحــت  بانک هــا  از  جدیــدی  نــوع  حیــن،  ایــن  در 

عنــوان «بانــک شــناختی» در حــال ظهــور اســت. ایــن 

قابلیت هــای  از  می توانــد  بانــک،  از  جدیــد  نــوع 

رایانــش شــناختی اســتفاده کنــد تــا بینش هایــی را 

کامپیوترهــای    توانایی هــای  حیطــه  از  قبــالً  کــه 

برنامه نویســی شــده خــارج بــود، کشــف کــرده و از 

ایــن بینش هــا بــه منظــور ایجــاد مدل هــای جدیــد 

شــناختی،  بانــک  یــک  کنــد.  اســتفاده  کســب وکار 

قــدرت رایانــش شــناختی را بــه منظــور گســترش و 

داده هــای  به کارگیــری  انســانی،  تخصــص  ارتقــاء 

اخــذ          و  جدیــد  بینش هــای  بــرای  پیچیــده 

تصمیم های دقیق تر و به موقع تر به کار می گیرد.

بــا وجــود برخــی اســتثنائات منطقــه ای، بســیاری از 

تعــداد  کاهــش  بــا  امــروز  تــا  مالــی  ســازمان های 

ایــن  بــه  هزینه هــا،  تاکتیکــی  کاهــش  و  کارکنــان 

ایــن حــال، عملکــرد  بــا  تغییــرات پاســخ داده انــد. 

بــه  مجهــز  و  متفاوت تــر  چیــزی  نیازمنــد  پایــدار 

       ٢٠١٥ ســال  گــزارش  اســت.  نویــن  فناوری هــای 

آی بــی ام بــا نــام «بانکــداری تحول آفریــن» پتانســیل 

بانکــداری شــناختی بــرای ایجــاد تحــول در خدمــات 

مالــی را بررســی کــرده و ٨٨ درصــد از مدیــران آشــنا 

بــا توانایی هــای شــناختی اعــالم داشــتند کــه تمایــل 

به سرمایه گذاری در آن را دارند.

بــرای موفقیــت در عصــر دیجیتــال، بانک هــا بایــد از 

گنجــی پنهــان بــه نــام «داده» کــه در اختیــار دارنــد، 

اســتفاده نماینــد. سیســتم های شــناختی، راه هایــی 

بــرای ایجــاد تغییــر فراتــر از کارکردهــای بانکــداری 

بــه و  ماشــینی  یادگیــری  از  اســتفاده  بــا  ســنتی، 

 کارگیــری تحلیــل در مــورد داده هــا بــه منظــور درک 

بیشــتر ســازمان، مشــتریان و رقبــا ارائــه می دهــد. 

و  دانــش  ایجــاد  حــال  در  مــداوم  طــور  بــه  آنهــا 

تعامــل  و  توجیــه  و  طبیعــی  زبــان  درک  یادگیــری، 

بــا انســان ها نســبت بــه سیســتم های  طبیعی تــر 

سنتی قابل برنامه ریزی هستند.

٢٢

٢٢ Breakthrough Banking  ٢٠  Phygital

٢٠

٢١

٢١ Cognitive Bank  
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شــرکت آی بــی ام همچنیــن بــه منظــور درک بهتــر 

پتانســیل صنعــت بــرای بهره گیــری از فناوری هــای 

شناختی، ٢٠٠٠ مدیر در سراسر دنیا را در نظرسنجی 

بانــک شــناختی خــود در ســال ٢٠١٦ شــرکت داد. 

تحلیــل نتایــج آن تأییــد می کنــد کــه کاالیــی شــدن، 

مهم تریــن  تحول آفریــن،  رقبــای  و  آگاه  مشــتریان 

نیازمنــد         کــه  هســتند  صنعــت  چالش هــای 

پاســخ های فــوری هســتند. ایــن گــزارش، مؤسســات 

بهــره وری  و  درآمــدی  رشــد  اســاس  بــر  را  مالــی 

آن               از  قبــل  ســال  ســه  طــی  در  عملکــردی 

دســته بندی کــرده تــا مقایســه ای از ســرآمدان  بــا 

ســایرین در صنعــت ارائــه دهــد. بــا وجــود آن کــه 

پیــش  در  درازی  راه  هنــوز  ســازمان ها  از  بســیاری 

گام هــای  برداشــتن  حــال  در  ســرآمدان  دارنــد، 

کامــالً                   بانک هــای  بــه  شــدن  تبدیــل  بــرای  بلنــدی 

شناختی هستند.
بــا ایــن حــال در ســال ٢٠١٦ تنهــا ١١ درصــد از پاســخ

 دهنــدگان بــه مطالعــه اعــالم کردنــد کــه فناوری هــای 

شناختی را به کار گرفته اند. ٥٨ درصد از آنها، از بهبود 

بهــره وری عملیاتــی بــه عنــوان مهم تریــن اولویــت 

اســتراتژیک خــود نــام بــرده و بهــره وری عملیاتــی، 

ــای مــورد  ــه عنــوان مزای اولیــن پاســخ (٤٩ درصــد) ب

انتظــار از رایانــش شــناختی بــود. در ایــن گــزارش، 

ــه رمزگشــایی داده هــا و  راه هــای شــروع بانکــداران ب

بــه  تحلیل هــا  از  حاصــل  بینش هــای  از  اســتفاده 

خــود  اســتراتژیک  اهــداف  بــه  دســتیابی  منظــور 

بررسی شده است.

٢٣

در سال 2016 تنها 11 درصد از     
پاسخ دهندگان به مطالعه    

اعالم کردند که فناورى هاى 
شناختى را به کار گرفته اند.

٢٣  Outperformers
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٢٤ Learning cognitive agent  ٢٥ Amelia

٢٦ Chief Cognitive Officer  ٢٧ Edwin Van Bommel  

ــا ســؤاالت  فیلترهــای موضوعــی اســتفاده می کنــد ت

بــا مفاهیــم یکســان ولــی ســاختار متفــاوت را متوجــه 

ســؤالی  بــه  پاســخگویی  بــه  قــادر  او  اگــر  شــود. 

نباشــد، مشــتری را بــه همــکار انســان خــود ارجــاع 

می دهــد و خــود نیــز بــه مکالمــه آنهــا گــوش می دهــد 

تــا جــواب را یــاد گرفتــه و در مــوارد بعــدی بتوانــد بــه 

آن پاسخگو باشد.

بــه گــزارش آی بــی ام (٢٠١٥) ، هرســاله میلیاردهــا 

تراکنــش در دنیــا رخ می دهــد. در تمامــی صنایــع 

نیــز رشــد انفجــاری اطالعــات رخ داده، بــا ایــن حــال 

تنهــا یــک درصــد از داده هــای دنیــا در حــال حاضــر 

تحلیــل می شــود. بــا وجــود آن کــه راهکارهــای ســنتی 

تحلیلــی در چندیــن کاربــرد مؤثــر هســتند، تمــام 

"عامــل شــناختی یادگیرنــده" شــرکت آی پی ســافت  

در     می توانــد  کــه  اســت  مــوردی  آملیــا،  نــام  بــه 

آینــده ای نزدیــک بــه طــور گســترده ای بــه دســتیار 

نرم افــزار       ایــن  شــود.  تبدیــل  بانکــداری  مجــازی 

کــرده،  جــذب  را  دانــش  زیــاد  مقادیــر  می توانــد 

اندازه گیــری  را  احساســات  فهمیــده،  را  مفاهیــم 

کــرده، بــه طــور مســتقل یــاد گرفتــه و بــه مشــتریان 

افتتــاح  شــامل  خدمــات  از  گســترده ای  طیــف  در 

حســاب، یــاری رســاند. مدیــر ارشــد شــناختی  ایــن 

شــرکت فنــاور، ادویــن فــن بومــل، اظهــار داشــته کــه 

آملیا می تواندمسائل را ٥٠٪ سریع تر از یک انسان 

در همــان موقعیــت خدمت رســانی برطــرف ســازد. 

آملیــا از طریــق چــت آنالیــن ارتبــاط برقــرار کــرده و از 

٢٤

٢٥

٢٦

٢٧
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بــدون  نمی دهنــد.  نشــان  را  کالن داده هــا  ارزش 

قابلیت هــای جدیــد، پارادوکــس میــزان بســیار زیــاد 

داده و بینش بسیار کم ادامه خواهد یافت.

الگوریتم هــای  به کارگیــری  بــا  شــناختی  رایانــش 

یادگیــری ماشــینی و پــردازش زبــان طبیعــی، تجزیــه 

و تحلیــل را بــه ســطح باالتــری بــرده تــا از میــزان 

معنــی  غیرســاخت یافته،  داده هــای  گســترده 

تصمیم گیری هــای  و  اکتشــافات  و  کنــد  اســتخراج 

آن کــه  وجــود  بــا  دهــد.  بهبــود  را  داده  بــر  مبتنــی 

راهکارهــای  از  می تواننــد  هنــوز  مالــی  مؤسســات 

تحلیلــی بــرای کســب ارزش اســتفاده کننــد، اضافــه 

شــدن قابلیت هــای شــناختی می توانــد آنهــا را بــه 

سطوح جدیدی از ارزش برساند.

بانکــداری  در  قدرتمنــد  تکامــل  یــک  عنــوان  بــه 

ایــن  بــرای  را  درهــا  شــناختی  رایانــش  دیجیتــال، 

ســازمان ها بــاز می کنــد تــا از ثــروت داده ای خــود بــه 

بــازار  بــه  تازه واردیــن  کــه  کننــد  اســتفاده  نحــوی 

ماننــد فین تــک  هــا نمی تواننــد بــه آن دســت یابنــد. 

ــه بانک هــا کمــک می کننــد  قابلیت هــای شــناختی ب

بازارهــا،  مــورد  از داده هــا در  بامعنــی  الگوهــای  تــا 

از  و  کــرده  اســتخراج  کارکنــان  و  مشــتریان، شــرکا 

بهتــر  پیش بینــی  منظــور  بــه  اطالعــات  ایــن 

تغییــرات و یــا حتــی شــکل دهی بــه آینــده اســتفاده 

کنند.

رایانــش شــناختی بانک هــا را قــادر کــرده اســت بــه 

اولویت هــای اســتراتژیک خــود، از راه هایــی کــه قبــالً 

قابــل تصــور نبــود دســت یابنــد و بــه بانک هــا در 

ســه بعــد منفعــت می رســاند: ارتباطــات  موضوعــی 

تحــول  و  جدیــد  تحلیلــی  بینش هــای  عمیق تــر، 

سازمانی (که در شکل ١ نشان داده شده است).

ابعاد بانک شناختی

       تحول سازمانی

مدل هــای  و  درآمــد  کســب وکار،  بازطراحــی   •

عملیاتی

بازتعریف نقش ها و فرآیندهای کسب وکار  •

بازسازی فرهنگ و تحریک نوآوری  •

قادرسازی ارتباط مستمر با کاربر  •

سرعت دهی به فرآیندهای بانکداری  •

فراهــم آوری فرصت هــای مبتنــی بــر دانــش   •

برای فرآیندهای اکوسیستمی

شخصی سازی ارتباط با مشتری  •

تکمیل تخصص انسانی  •

فراهم آوری دسترسی به شرکای اکوسیستم  •

شکل 1- ابعاد بانک شناختى

٢٩

٢٨

٢٨ Fintech ٢٩ Engagement

بینش های تحلیلی جدید

ارتباطات موضوعی عمیق تر
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       ارتباطات موضوعی عمیق تر

یــک  مشــتریان،  بــا  بامعنی تــر  ارتبــاط  راســتای  در 

بانــک شــناختی بــا بینــش و یادگیــری کــه مســتمراً 

ممکــن           را  شخصی ســازی  می شــود،  عمیق تــر 

ایجــاد  امــکان  خویش خدمــت،  ارتبــاط  می ســازد. 

تجــارب نفــر بــه نفــر را ایجــاد می کنــد؛ ماننــد زمانــی 

کامــالً          مکالمــات  شــناختی،  مجــازی  عامــل  کــه 

شخصی ســازی شــده در تعامــل بــا مشــتریان دارد. 

بــا  کــه مســتقیماً  مجــازی شــناختی  عاملیــن  ایــن 

بــه  می تواننــد  ارتبــاط هســتند،  در  مصرف کننــده 

موبایــل خدمت رســانی  و  طریــق وب  از  مشــتریان 

کــرده و آنهــا را راهنمایــی کننــد. ایــن تعامــالت بــا 

مشــتری، امــکان ایجــاد تجــارب غنی تــر در آینــده را             

مهیا می نماید.

       بینش های تحلیلی جدید

اضافــه کــردن قابلیت هــای شــناختی بــه اپلیکیشــن

 هایــی کــه کارکنــان از آن اســتفاده می کننــد، خدمــت 

در سراســر چرخــه حیــات مشــتری را ارتقــا داده و 

تصمیم گیــری بهتــر را ممکــن می ســازد. بــا اســتفاده 

از دانــش عمیق تــر اخــذ شــده از مشــتریان، یــک 

در راستاى ارتباط بامعنى تر با 

مشتریان، یک بانک شناختى با 

بینش و یادگیرى که مستمرًا 

عمیق تر مى شود، شخصى سازى را 

ممکن مى سازد.

       ارتباطات موضوعی عمیق تر

یــک  مشــتریان،  بــا  بامعنی تــر  ارتبــاط  راســتای  در 

بانــک شــناختی بــا بینــش و یادگیــری کــه مســتمراً 

مــی ممکــن  را  شخصی ســازی  می شــود،  عمیق تــر 

 ســازد. ارتبــاط خویش خدمــت، امــکان ایجــاد تجــارب 

کــه  زمانــی  ماننــد  ایجــاد می کنــد؛  را  نفــر  بــه  نفــر 

کامــالً          مکالمــات  شــناختی،  مجــازی  عامــل 

شخصی ســازی شــده در تعامــل بــا مشــتریان دارد. 

بــا  کــه مســتقیماً  مجــازی شــناختی  عاملیــن  ایــن 

بــه  می تواننــد  ارتبــاط هســتند،  در  مصرف کننــده 

موبایــل خدمت رســانی  و  طریــق وب  از  مشــتریان 

کــرده و آنهــا را راهنمایــی کننــد. ایــن تعامــالت بــا 

مشــتری، امــکان ایجــاد تجــارب غنی تــر در آینــده را             

مهیا می نماید.

مدیــران  می توانــد  شــناختی  هوشــمند  راهنمــای 

راهنمایــی       مشــتریان  بــه  ســازد  قــادر  را  رابطــه 

را  فــروش  کــرده،  ارائــه  گذشــته  از  دقیق تــری 

بــه  دسترســی  نیــاز،  زمــان  در  و  داده  افزایــش 

تخصص را سرعت بخشد.

     تحول سازمانی

بانــک شــناختی می توانــد بهبودهایــی ایجــاد نمایــد 

خــاص  چالش هــای  بــه  نســبت  بهتــری  دیــد  کــه 

کســب وکار بــه دســت داده و از تصمیمــات فعاالنــه 

در سراســر ســازمان پشــتیبانی کنــد. یــک مثــال آن، 

و  روال هــا، کنترل هــا  همراستاســازی سیاســت ها، 

منظــور  بــه  ســازمان  ســطح  در  اســتانداردها 

اســت؛  قانونــی  نیازمندی هــای  بــه  پاســخگویی 

ماننــد برنامه هــای کاربــردی مخصــوص کارکنــان کــه 

عملیات مدیریت ثروت را ارتقا می دهند.

پایــش ریســک و تطبیــق بــا قابلیت هــای شــناختی، 

اطمینانــی در ســطح فرآیندهــای کســب وکاری ایجــاد 

می نمایــد؛ ماننــد سیســتمی کــه اطالعــات تمامــی 

مشــتریان در جهــان را بــه طــور مجــزا درک کــرده و 

و  موجــود  بانکــی  قوانیــن  از  جامــع  دانشــی 

و  ایــاالت  کشــورها،  قاره هــا،  در  پیشنهادشــده 

استان ها دارد.
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هــوش مصنوعــی و فناوری هــای شــناختی در حــال 

کســب اهمیــت روزافــزون در دنیــای امــروز هســتند. 

کســب دنیــای  بــه  خــود  ورود  بــا  فناوری هــا  ایــن 

 وکارهــا، مــوج جدیــدی از تحــول را پــس از تحــول 

دیجیتــال بــه همــراه آورده انــد. ایــن فناوری هــا عــالوه 

ــا خودکارســازی فرآیندهــای  ــر کاهــش هزینه هــا، ب ب

افزایــش  چشــم گیری  طــرز  بــه  را  بهــره وری  کاری، 

داده، تصمیم گیری هــا را ســرعت و دقــت بخشــیده 

و بــا ایجــاد نــوآوری محصــوالت و خدمــات را ارتقــا 

می دهند.

صنعــت  در  شــناختی  فناوری هــای  اهمیــت 

اســت.          افزایــش  حــال  در  نیــز  بانکــداری 

یادگیــری  از  تقلــب  کشــف  خــودکار  سیســتم های 

ماشــینی بــه منظــور شناســایی الگوهــای رفتــاری کــه 

پرداخــت  فعالیت هــای  نشــان دهنده  می تواننــد 

تقلب آمیــز باشــند، از فنــاوری تشــخیص گفتــار بــه 

خدمــات  تلفنــی  ارتباطــات  خودکارســازی  منظــور 

مشــتریان و از فنــاوری تشــخیص صــدا بــه منظــور 

تماس گیرنــدگان  شناســایی  بــر  صحه گــذاری 

اکســنچر  گــزارش  بــه  می کننــد.  اســتفاده 

بانکــداری  صنعــت  در  مصنوعــی  هــوش   ،(٢٠١٧)

ــال افزایــش  ــه دنب ــد نیســت. بانک هــا ب امــری جدی

حــال  در  منفعــت،  و  ســرعت  کارایــی،  دقــت، 

اســتفاده از هــوش مصنوعــی در فرآیندهــای کامــالً 

دســتی هســتند. آنچــه جدیــد اســت، حرکــت هــوش 

مصنوعی از فرآیند به سوی تعامالت است. 

بــا وجــود آن کــه بســیاری از ســازمان ها هنــوز راه 

درازی در پیــش دارنــد، ســرآمدان در حــال برداشــتن 

گام هــای بلنــدی بــرای تبدیــل شــدن بــه بانک هــای 

درصــد   ٩٠ بــه  نزدیــک  هســتند.  شــناختی  کامــالً 

نظرســنجی  در  مشــارکت کننده  بانکــی  مدیــران 

چشــم انداز فناوری  اکســنچر (٢٠١٧) بر این باورند 

کــه سازمانشــان بایــد بــا ســرعتی زیــاد بــه نــوآوری 

بپردازد تا در رقابت باقی بماند.

بــرای بانک هــا دوســویه اســت.  انســان ها  چالــش 

بــرای مشــتریان، بانک هــا بایــد هجــرت بــه ســوی 

آنهــا  ســازند.  ممکــن  را  دیجیتالــی  تراکنش هــای 

همچنیــن بایــد فرصت هایــی را از طریــق فــروش و 

نقــاط تمــاس بــا مشــتری فراهــم کننــد تــا مشــتری در 

بــه یــک کارمنــد ارجــاع داده شــود.  زمــان دلخــواه 

کارکنــان بایــد کامــالً مجهــز بــه فنــاوری و داده باشــند 

ارائــه  درســت،  زمــان  در  را  مشــاوره  بهتریــن  تــا 

جمع بندى
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فنــاوری  از  بایــد  بانک هــا  کارکنــان،  بــرای  دهنــد. 

اســتفاده کننــد تــا افــراد بتواننــد بــه همدلــی، رفــع 

مشــکالت و ایجــاد ارتباطــات انســانی بپردازنــد کــه 

مشــتریان هنــوز از بانــک خــود انتظــار دارنــد. در ایــن 

مــدل، بانک هــا فعالیت هــای خســته کننده و اداری 

را بــا اســتفاده از فنــاوری از دوش کارکنــان برداشــته 

تــا وجــه تمایــز تعامــالت انســانی را قــدرت بخشــیده 

بامعنی تــر  و  بهــره ور  را  میــان، شــغل ها  ایــن  در  و 

نمایند.

شــناختی،  فناوری هــای  بــرای  اشــتیاق  وجــود  بــا 

ســازمان ها بایــد توجــه داشــته باشــند کــه معمــوالً 

نظــر     از  دارد.  وجــود  یادگیــری  تنــد  منحنــی  یــک 

کاربــر،       بــا  تعامــل  و  سیســتم  پیاده ســازی 

سیســتم های  از  اساســاً  شــناختی  سیســتم های 

بانک هــا  متفاوتنــد.  ســنتی  شــده  برنامه نویســی 

فناوری هــای  کــه  پیشــرو  ســازمان های  می تواننــد 

الــــــــگو                را  کرده انـــــــــد  پیاده ســازی  را  شــناختی 

قرار دهند.

بــا توجــه بــه مــوارد مطــرح شــده، به کارگیــری فنــاوری

 هــای شــناختی مســتلزم ایجــاد و ارتقــاء زیرســاخت

 هــای فنــی و بســتر فرهنگــی اســت کــه بــا وضعیــت 

فاصلــه         کشــور  بانکــداری  صنعــت  در  موجــود 

قابــل توجهــی دارد و نیازمنــد اقداماتــی اساســی در 

و          کالن داده هــا  شــامل  نویــن  فناوری هــای  حــوزه 

فناوری ابر است.

نویسندگان:

  دکتر احسان عابدی
  مریم شریف زاد
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