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استفاده از سیستم تشخیص چهره در گوشی همراه
برای خدمات بانکی
با توجه به تحلیلهای موسسه تحقیقاتی  ،Juniperدر سالهای
آینده میلیاردها نفر در سراسر جهان از طریق برنامه تشخیص چهره
در گوشیها ،تبلتها و ساعتهای هوشمند اجازه پرداخت در
اپلیکیشنها را خواهند داشت.
طبق بررسیهای این موسسه ،عالوه بر تشخیص چهره ،دیگر
فناوریهای بیومتریک مانند تشخیص اثر انگشت ،تشخیص صدا و
عنبیه نیز نقش مهمی در آینده پرداختهای الکترونیک ایفا میکنند و
تا سال  ۲۰۲۵میالدی ،بیش از  ۹۵درصد گوشیهای همراه در جهان
فناوریهای بیومتریک را ارائه میدهند .در سال  ،۲۰۲۰کاربران در
سراسر جهان از فناوریهای بیومتریک برای تایید نقل و انتقال مالی به
ارزش  ۴۰۴میلیارد دالر بهره بردهاند و انتظار میرود تا سال  ۲۰۲۵این
عدد به سه تریلیون دالر افزایش پیدا کند.
گوشیهای همراه به سرعت جای کارتهای اعتباری را میگیرند .این
ماجرا سبب شده تا شرکتهای مختلف فعال در این زمینه ،بر روی
بهبود فناوریهای بیومتریک خود تمرکز کنند .گسترش پاندمی کرونا،
نواقص این فناوریها را به خوبی نشان داد .برای مثال ،سیستمهای
تشخیص چهره قادر به تشخیص افراد دارای ماسک نیستند؛ یا
در روزهای گرم که عینکها حرارت بیشتری جذب میکنند ،دچار
خطا میشوند .بنابراین انتظار میرود در چند سال آینده شاهد
پیشرفتهای بیشتری در زمینه فناوریهای بیومتریک باشیم.

تاثیر فناور یهای جدید در میزان استعفای
کارمندان
شرکت  Adobeبا همکاری شرکت  ،CGKب ه منظور بررسی رویکرد
کاری در نسل هزاره (بازه سنی  ۲۳تا  )۴۳و نسل ( xبازه سنی ۴۴
تا  ،)۵۲دو نظرسنجی از کارمندان آمریکایی فعال در حوزهی دیجیتال
انجام داده است .اولین نظرسنجی قبل از محدودیتهای قرنطینه ،و
تحقیق دوم  ۹ماه بعد انجام شده است .براساس این نظرسنجیها،
علیرغم نبود امنیت شغلی و رقابت شدید در بازار کار %۴۹ ،از
کارمندان محل کار خود را به دلیل نبود فناوریهای مناسب ،ترک
میکنند.
طبق این بررسی ،تعداد افرادی که اعتقاد داشتهاند فناوری هم در
میزان همکاری و هم در عملکرد آنها تاثیرگذار است ،افزایش داشته
است .قبل از همهگیری بیماری کرونا ،تقریبا ًیکچهارم ( )%۲۲از
کارمندان اعالم کرده بودند که بهکارگیری تکنولوژیهای قدیمی ،دلیل
اصلی برای ترک محل کار توسط آنها بوده است.
با شیوع یافتن بیماری کرونا ،تعداد بیشتری از کارمندان متعلق به هر
دو نسل  Xو نسل هزاره ،اعالم کردهاند که اگر فناوریهای مناسب
در اختیارشان قرار نگیرد ،شغل خود را تغییر خواهند داد .همهگیری
بیماری کرونا بر روی نگاه نسل هزاره به نقش فناوری جدید ،تاثیر
بیشتری داشته است .همچنین میزان تمایل متقاضیان شغل به کار
کردن در شرکتهای مجهز به تکنولوژیهای مدرن ،نسبت به پیش از
دوران کرونا ،رشد داشته است.
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کرونا مشوق ورود رباتها به صنعت فروش
نظرسنجی جدید انجام شده توسط شرکتهای  RetailWireو
 ،Brain Corpنشان میدهد که در جریان همهگیری کرونا ،سرعت
پذیرش و توسعهی اتوماسیون در صنعت خردهفروشی افزایش
پیدا کرده است .در همین راستا ،رباتهایی که اقدام به نظافت
کف فروشگاه و اسکن قفسههای موجود در فروشگاهها و انبارها
میکنند ،طرفداران زیادی پیدا کردهاند .عالوه بر این ،طبق نتایج
این نظرسنجی ،در سال  ۲۰۲۱داشتن یک استراتژی شفاف و قابل
اجرا برای پیادهسازی اتوماسیون اهمیت دارد و تقریبا ً نیمی از
پاسخدهندگان اعالم کردند در  ۱۸ماه آینده در یک پروژهی رباتیک
فروشگاهی درگیر میشوند.
جوش بایلین ،مدیر ارشد استراتژی  ،Brain Corpاعالم کرد:
«پاندمی کرونا موجب شده است تا ارزش اتوماسیون و استفاده از
رباتهای خودمختار ،مورد توجه خردهفروشان قرار بگیرد .رباتهای
خودمختار ،رباتهای همهکارهای هستند که به تمیز نگه داشتن
فروشگاهها ،کاهش زمان انجام فرآیندها توسط کارکنان و بهبود
تجارب مشتری در فروشگاهها کمک زیادی میکنند».

گامهای ابر آروان برای جبران صدمات حمله سایبری
در روزهای آخر سال گذشته ،زیرساخت رایانش ابری آروان در یکی
از دیتاسنترهای این مجموعه هدف حمله سایبری قرار گرفت .این
حمله باعث شد اطالعات مرتبط با  ۱۶درصد از مشتریان غیر رایگان
ابر آروان تحت تاثیر قرار بگیرد .متخصصان و تیم فنی ابر آروان به
سرعت تغییرات دفاعی الزم را انجام دادند و بر اساس اقدامات آنها،
هکرها نتوانستند به هیچ اطالعاتی دسترسی پیدا کنند و تنها قسمتی
از دادههای کاربران حذف شدند.
در روزهای پس از این اتفاق ،شرکت ابر آروان تعداد افراد فعال در
تیمهای پشتیبانی خود را افزایش داد تا مشکالت مرتبط با حمله
سایبری با سرعت بیشتری رفع شوند .همچنین این سازمان برای جبران
مشکالت پیش آمده و تسهیل فرایند پشتیبانگیری مشتریان ،تا پایان
بهار  ۱۴۰۰محصول فضای ذخیرهسازی خود را تا سقف ده ترابایت و
بدون ترافیک ،به شکل رایگان در اختیار تمام مشتریان قرار داده است.
عالوه بر این ،زیان مدتزمانی که زیرساخت در دسترس نبوده است
به مشتریان پرداخت شده است.

شرکت  RetailWireنیز بیان کرد« :با پذیرش جایگاه رباتیک
در فروشگاهها و مراکز توزیع ،اطالعات و امکانات زیادی در
اختیار خردهفروشان قرار میگیرد؛ امکان دریافت اطالعات دقیق
و لحظهای در مورد محصوالت موجود در قفسهها و الگوهای
خرید مشتری و نظارت بر قیمتگذاری .به کمک این اطالعات،
خردهفروشان قادر به تصمیمگیری دقیقتر و افزایش میزان بهرهوری
در فروشگاهها خواهند بود».

همچنین برای جلوگیری از تکرار اتفاقاتی از این دست ،مجموعه
ابر آروان موظف شده است اقداماتی را در حوزههای «محصول»،
«اقدامات و فرآیندهای امنیتی» و «جبران خدمت» ،طراحی و اجرا
کند؛ برای مثال ،این شرکت در تالش است تا با کمک شرکتهای
معتبر بیمه ،نوعی بیمه مسئولیت در برابر حمالت سایبری و آسیبهای
اطالعاتی بالقوه ایجاد کند.
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پادیوم ،یک بازارچه  APIو خدمات دیجیتال است که میکوشد با ارائه

شناسنامه

راستای توانمندسازی اکوسیستم دیجیتال ایران بردارد .این هفتهنامه

پست الکترونیکInfo@podium.ir :
تلفن تماس02189518989 :
نشانی :تهران ،پردیس ،پارک فناوری پردیس،
بلوار نوآوری  ،۱۲پالک ۱۲۳
کد پستی1654120840 :

خدمات و راهکارهای دیجیتال در محیطی شفاف و چابک ،گامی در
با هدف توسعه گفتمان دیجیتال و بانکداری باز منتشر میشود.
کلیه حقوق این خبرنامه متعلق به کسبوکار پادیوم است.
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