عنوان مقاله
اشتراکگذاری اطالعات هویتی مشتریان بین بانکها
مبتنی بر دفتر کل توزیعشده

نویسندگان
محمدجواد صمدی راد ،مدیرعامل شرکت زنجیره بلوک پارس
محمد طهرانی ،عضو هیئت علمی دانشگاه خاتم
زهرا حمیدیفر ،دانشجوی دانشگاه خاتم

مقدمه
• دفاترکل توزیع شده
• تبادل رمزارز و ثبت انواع گواهی دارایی
• فرآیند شناسایی مشتری ()KYC

بیان مسئله
• محدودیت جغرافیایی شعب بانک ها
• هزینه و پیچیدگی روند فعلی شناسایی مشتری برای افراد و بانکها

• دسترسی دشوار برای مراجعه حضوری
• مشکالت و ریسک های امنیتی ذخیره متمرکز اطالعات

الزامات فرایند شناسایی مشتری
• دستورالعمل شناسایی مشتری در مؤسسات مالی و اعتباری
• استعالم از سامانه ساها (سامانه ی احراز هویت الکترونیکی)
• افتتاح حساب منوط به حضور مشتری

فعالیتهای مشابه
•  :KYClegalارایه طرح اشتراکگذاری امن و نقطهبهنقطه اطالعات به منظور
جلوگیری از جرم و لزوم تأیید شناسایی مشتری بر پایه زنجیره ای از بلوک ها.
•  :Selfkeyمدیریت و به اشتراکگذاری توکن شناسایی و هویت ،توسط خود
مشتری.

دفتر کل توزیعشده استالر
• دفتر کل توزیعشده عمومی ( ،)Publicبدون نیاز به مجوز ()Permissionless
• توافق برای ثبت تراکنش بر اساس پروتکل اجماع استالر
• امکان کنترل بر میزبان ها به منظور ساخت یک شبکه ی قابل اعتماد
• شبکه ای برای تبادل رمزارز پایه و هر نوع گواهی دارایی

• پشتیبانی از برخی از انواع قرارداد هوشمند ،حساب چندامضایی... ،

دفتر کل توزیعشده استالر
• امکان صدور دارایی های مختلف بصورت گواهی I-Owe-You
• هر تراکنش انتقال شامل
•
•
•
•
•
•

حساب فرستنده
حساب گیرنده
نوع دارایی
صادرکننده دارایی
یادداشت
امضا

مدل پیشنهادی
• هویت مشتری به مثابهی دارایی
• صدور گواهی ویژگی های مشتری در شبکه
•
•
•
•

شناسنامه
گذرنامه
گواهی اشتغال به کار
گواهی مدرک تحصیلی

• دسترسی و انتقال راحت ضمن رعایت حریم خصوصی

• قابلیتشناسایی ،پیگیری و کنترل تراکنش کاربر در شبکه

مدل پیشنهادی  -صدور
• یکبار مراجعه به شعبه بانک صادرکننده
• ارائه کلید عمومی مشتری
• ارائه مدارک و احراز هویت
• ذخیره مدارک روی سیستم فایل غیرمتمرکز ()IPFS
• تراکنش ارسال توکن  KYCاز بانک به مشتری به تعداد دلخواه

ساها

IPFS

بانک

شبکه ققنوس

مشتری

عامل بانک

مراجعه به عامل بانک برای
اخذ توکن KYC
دریافت قرارداد و فرم ثبتنام

فرم تکمیلی ،نمونه امضا ،
مدارک شناسایی ،کارمزد عملیات

فرایند صدور

شناسایی و تایید
حساب مشتری
استعالم هویت
تایید هویت

شناسایی و احراز هویت ،امضا با کلید خصوصی بانک و بارگذاری
روی سیستم غیر متمرکز اشتراک فایل روی بستر اینترنت

ثبت در قالب شکل 2

دریافت هش مستقیم فایل

رمزگذاری ]هش مستقیم  +امضا هش مستقیم با کلید
خصوصی بانک  +زمان  +عدد تصادفی[ با کلید عمومی مشتری
بارگذاری رشته های تولیدی از مرحله قبل روی IPFS
به تعداد توکن درخواستی مشتری

دریافت هش های غیر مستقیم
کنترل ،قراردادن هش های غیر مستقیم
در بخش یادداشتهای تراکنش های
انتقال توکن KYC
کسر کارمزد و انتقال توکن های  KYCبه حساب مشتری در دفترکل توزیع شده

مدل پیشنهادی  -پذیرش
• مراجعه به یکی از درگاه های پذیرنده (الزاما بانک نیست)
• تراکنش ارسال یک توکن از مشتری به حساب پذیرنده

• بازیابی مدارک از سیستم فایل غیرمتمرکز ()IPFS

صادر کننده KYC

شبکه ققنوس

IPFS

پذیرنده KYC

مشتری
درخواست سروی و ارائه
کلید عمومی مشتری

درخواست توکن  KYCبرای شناسایی
و ارائه کلید عمومی بانک
رمزگشایی توکن  KYCدر یادداشت و
بهدست آوردن هش غیرمستقیم

ارسال هش غیر مستقیم
دریافت هش مستقیم رمزنگاری شده با کلید مشتری
ارسال هش مستقیم رمزنگاری شده با کلید بانک

فرایند پذیرش

رمزگشایی با کلید مشتری
رمزنگاری با کلیدبانک

دریافت هش غیرمستقیم
رمزنگاری هش مستقیم توکن KYC
با کلید عمومی بانک
تراکنش انتقال به بانک پذیرنده KYC

ارسال توکن  KYCمشتری به بانک پذیرنده
رمزگشایی با کلید خصوصی بانک

ارسال هش مستقیم فایل
دریافت فایل

ذخیره فایل حاوی اطالعات KYC
ارسال توکن  KYCبه صادر کننده
سوزاندن توکن و از بین بردن آن

تراکنش ارسال توکن  KYCبه صادر کننده

جمع بندی
• بانک ها به عنوان اپراتور احراز هویت

• ایجاد درآمد کارمزدی برای بانکها
• هم افزایی در جهت توسعه جغرافیایی
• عدم انکارپذیری مشتری ،صادرکننده و پذیرنده
• استنادپذیر و قابلردیابی بودن تمامی تراکنش ها
• عدم افشا اطالعات شخصی و حفظ حریم خصوصی

• رعایت امنیت در سطح  DLTو IPFS
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