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نویسندگان

بانک هااشتراک گذاری اطالعات هویتی مشتریان بین 
مبتنی بر دفتر کل توزیع شده

راد، مدیرعامل شرکت زنجیره بلوک پارسمحمدجواد صمدی 
عضو هیئت علمی دانشگاه خاتمطهرانی، محمد 

زهرا حمیدی فر، دانشجوی دانشگاه خاتم



مقدمه

دفاترکل توزیع شده •

داراییتبادل رمزارز و ثبت انواع گواهی •

(KYC)مشتری فرآیند شناسایی •



بیان مسئله

هابانکشعبجغرافیاییمحدودیت•

بانک هاوافرادبرایمشتریشناساییفعلیروندپیچیدگیوهزینه•

حضوریمراجعهبرایدشواردسترسی•

اطالعاتمتمرکزذخیرهامنیتیهایریسکومشکالت•



الزامات فرایند شناسایی مشتری 

اعتباریومالیمؤسساتدرمشتریشناساییدستورالعمل•

(الکترونیکیهویتاحرازیسامانه)ساهاسامانهازاستعالم•

مشتریحضوربهمنوطحسابافتتاح•



فعالیت های مشابه

•KYClegal:منظوربهاطالعاتنقطه به نقطهوامناشتراک گذاریطرحارایه
.هاکبلوازایزنجیرهپایهبرمشتریشناساییتأییدلزوموجرمازجلوگیری

•Selfkey:خودتوسطهویت،وشناساییتوکناشتراک گذاریبهومدیریت
.مشتری



دفتر کل توزیع شده استالر

(Permissionless)مجوزبهنیازبدون،(Public)عمومیتوزیع شدهکلدفتر•

استالراجماعپروتکلاساسبرتراکنشثبتبرایتوافق•

اعتمادقابلیشبکهیکساختمنظوربههامیزبانبرکنترلامکان•

داراییگواهینوعهروپایهرمزارزتبادلبرایایشبکه•

...چندامضایی،حسابهوشمند،قراردادانواعازبرخیازپشتیبانی•



دفتر کل توزیع شده استالر

I-Owe-Youگواهیبصورتمختلفهایداراییصدورامکان•

شاملانتقالتراکنشهر•
فرستندهحساب•
گیرندهحساب•
دارایینوع•
داراییصادرکننده•
یادداشت•
امضا•



پیشنهادیمدل 

دارایی مثابه یبهمشتریهویت•

شبکهدرمشتریهایویژگیگواهیصدور•
شناسنامه•
گذرنامه•
کاربهاشتغالگواهی•
تحصیلیمدرکگواهی•

خصوصیحریمرعایتضمنراحتانتقالودسترسی•

شبکهدرکاربرتراکنشکنترلوپیگیری،قابلیت شناسایی•



صدور-مدل پیشنهادی 

صادرکنندهبانکشعبهبهمراجعهیکبار•
مشتریعمومیکلیدارائه•
هویتاحرازومدارکارائه•

(IPFS)غیرمتمرکزفایلسیستمرویمدارکذخیره•
دلخواهتعدادبهمشتریبهبانکازKYCتوکنارسالتراکنش•



مشتری عامل بانک بانک

مراجعه به عامل بانک برای
KYCاخذ توکن 

دریافت هش مستقیم فایل

استعالم هویت

شبکه ققنوس IPFS ساها

دریافت قرارداد و فرم ثبت نام

فرم تکمیلی، نمونه امضا ،
مدارک شناسایی، کارمزد عملیات 

شناسایی و تایید
حساب مشتری 

2ثبت در قالب شکل 
شناسایی و احراز هویت، امضا  با کلید خصوصی بانک و بارگذاری

روی سیستم غیر متمرکز اشتراک فایل روی بستر اینترنت 

کنترل، قراردادن هش های غیر مستقیم
یادداشت های تراکنش های در بخش 

KYCانتقال توکن  

به حساب مشتری در دفترکل توزیع شده KYCکسر کارمزد و انتقال توکن های 

KYCصدور توکن 

IPFSبارگذاری رشته های تولیدی از مرحله قبل روی 

به تعداد توکن درخواستی مشتری 

دریافت هش های غیر مستقیم

تایید هویت

امضا  هش مستقیم با کلید+ هش مستقیم [رمزگذاری 
با کلید عمومی مشتری ]عدد تصادفی+ زمان + خصوصی بانک  

رفرایند صدو



پذیرش-مدل پیشنهادی 

(نیستبانکالزاما)پذیرندههایدرگاهازیکیبهمراجعه•

پذیرندهحساببهمشتریازتوکنیکارسالتراکنش•

(IPFS)غیرمتمرکزفایلسیستمازمدارکبازیابی•



مشتری KYCپذیرنده  شبکه ققنوس

درخواست سروی  و ارائه
کلید عمومی مشتری 

برای شناسایی KYCدرخواست توکن 
و ارائه کلید عمومی بانک 

KYCIPFSصادر کننده 

در یادداشت و KYCرمزگشایی توکن 
به دست آوردن هش غیرمستقیم 

KYCتوکن  رمزنگاری هش مستقیم

با کلید عمومی بانک 

KYCتراکنش انتقال به بانک پذیرنده 

مشتری به بانک پذیرنده KYCارسال توکن 

رمزگشایی با کلید خصوصی بانک

ارسال هش مستقیم فایل

دریافت فایل

KYCذخیره فایل حاوی اطالعات 

به صادر کننده KYCارسال توکن  به صادر کننده KYCتراکنش ارسال توکن 

سوزاندن توکن و از بین بردن آن

KYCپذیرش توکن 

ارسال هش غیر مستقیم

دریافت هش مستقیم رمزنگاری شده با کلید مشتری

ارسال هش مستقیم رمزنگاری شده با کلید بانک

دریافت هش غیرمستقیم

رمزگشایی با کلید مشتری
رمزنگاری با کلیدبانک

فرایند پذیرش



جمع بندی

هویتاحرازاپراتورعنوانبههابانک•

بانکهابرایکارمزدیدرآمدایجاد•

جغرافیاییتوسعهجهتدرافزاییهم•

پذیرندهوصادرکنندهمشتری،انکارپذیریعدم•

هاتراکنشتمامیبودنقابل ردیابیواستنادپذیر•

خصوصیحریمحفظوشخصیاطالعاتافشاعدم•

IPFSوDLTسطحدرامنیترعایت•
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