Захист інформації за
допомогою Blockchain рішень
Ігор Пігарєв, консультант

Програмні blockchain рішення
Bitfury розробила декілька висококласних програмних продуктів, що складають інтерес як для урядів
країн, так і для крупних підприємств.

Exonum – open blockchain framework:
§ Державні аукціони, реєстри та кадастри
§ Захист персональних даних
§ Плебісцити, экзіт-поли та вибори
§ Системи нададня персоналізованих адмін-послуг

/ Exonum Framework

Публічний блокчейн

Приватний блокчейн

Хто завгодно може стати «майнером»:

Реєстр валідаторів транзакцій обмежен:

•

Вбудована криптовалюта як стимул

•

Стимул знаходитись за рамками системи

•

Єдина платформа для всіх

•

Доступ до інформації контролюється
учасниками системи

Безпека: висока

Безпека: низька

Швидкість: низька

Швидкість: висока

/ Exonum Framework
Публічний блокчейн
Безпека: висока
Швидкість: низька
Безпека: висока

Приватний блокчейн
Безпека: низька
Швидкість: висока

Швидкість: висока

/ Exonum Framework

Переваги
Стійкість до відмов

Швидкість

Безотказна робота навіть у випадках

Можливість опрацьовувати

взлому/відмови значної кількості вузлів

до 1 млрд. транзакцій за добу

Верифікація

Масштабованість

Можливість проведення надійного аудиту на

Просте підключення нових вузлів.

стороні серверу чи клієнта

Синхронізація даних.

Успішні Blockchain проекти
Грузія. Національна Агенція Публічних Реєстрів (НАПР)
§ Земельний кадастр

Україна. Державний аукціон SETAM
§ SETAM - Система електроних торгів з продажу конфіскованого майна

Казахстан. САМРУК КАЗИНА.
§ Кваліфікаційний відбір участників торгів

/ Успішні проекти

Земельний реєстр на блокчейн
Успішна імплементація у Грузії
• Безпека

Об’єкт 345 231

Вартість

Будинок

$25 000 000

• Прозорість
• Клієнто-орієнтовність

Власник

• Смарт контракти

Джон Доу

$24M

5 травня 2018

Джордж Джоу

$23M

16 квітня 1986

Цар Давід IV

$22M

11 серпня 1098

/ Успішні проекти

Аукціон на блокчейн
SETAM (OpenMarket) в Україні
• Зростання довіри

Лот 345 231

Наступна ціна

Залишилось часу

Boeing
B 737/524

$1,5M

0:06.233

Джон Доу

$1,4M

17:59:06.4353

Тім Букачук

$1,3M

17:56:06.3543

Пітер Ольсен

$1,2M

14:25:06.8697

• Зростання кількості користувачів та партнерів
• Надійні, перевірені ставки

/ Успішні проекти

Кваліфікаційний відбір
у Казахстані
Документи

•

Національний фонд здійснює регулярні
закупки товарів та послуг

•

Існує необхідність надання тих самих

Закупка

Веріфіковано

5 травня 2018

Рахунок

Веріфіковано

4 травня 2018

Договір

Веріфіковано

3 травня 2018

Реєстрація

Веріфіковано

2 травня 2018

документів на кажні торги
•

Відсутня можливість сторонього аудиту

/ Загальні переваги блокчейна Exonum
Адаптуємость

Підзвітність

§ Забезпечує високе залучення учасників

§ Підвищення зручності користування послугами

§ Расширення прав та можливостей завдяки
створенню цифрової экосистеми

§ Підвищення швидкості проведення аудиту
§ Управління системами у режимі реального часу

§ Проста конструкція системи
§ Можливість швидкого маштабування та
доповнення новими сервісами

Прозорість

Эфективність

§ Мінімізація посредників/агентів

§ Точна ідентифікація та орієнтовність на
бенефіціантів

§ Ясність логіки розподілених реєстрів та
активів
§ Неможливість внесення змін безслідно
заднім числом

§ Забезпечення эфективності за рахунок своєчасної
реализації

/ Захищені бази даних
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Пропозиція
Створення децентралізованих захищених баз даних для безпечного збереження будь-яких видів
інформації.
(Приклад: сховище персональних даних громадян)
Можливості:
§ Автоматизований запис документів у
децентралізоване сховище даних,
реалізоване за допомогою смарт-контрактів
та блокчейн технології
Користувач
ініціює запит

Додаток
обробляє запит

Дані
додаються до
бази даних

Всі дані та
історія запитів
зберігаються у
системі

§ Зручний інтерфейс користувача +
можливість заблокувати доступ до даних
для несакціанованих запитів
§ Контроль за правами доступу і історією
змін документів

§

Захищена система
збереження даних та
документов

§

Стійкість до
фальсифікації
даних

§

Зручна координація з іншими
реєстрами інших державних
органів

§

Швидкий доступ до
даних,
автоматизованність

/ Ідентифікація
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Пропозиція
Створення єдиного реєстру персональних даних та ідентифікації особи.

Можливості:
держава

§ Ідентифікація при надані адмінпослуг
§ Електроне голосування

Валідатори
(Держава)

громадянин

Додаток (Легкий
клієнт)

Аудитори
(Організації яким
довіряють)

§ Захищений доступ до персональних медичних
даних
§ Сплата держпослуг (мита, штрафи)
§ Страхування та інше

Компанії та сервіси

§

Швидка та дешева
ідентифікація

§

Стійкість до взломів

§

Громадянин сам
управляє своїми
даними

§

Єдиний простір даних
в масштабах країни

§

Прямий, безпечний та
швидкий доступ до
баз даних компаній та
сервісів

Додаткові можливості використання
/
блокчейну
§
§
§

Управління ланцюгом
постачання

§

Захищені медичні картки та історії хвороб

§

Онлайн програми
соціального захисту

Захищені медичні дані (наприклад результати аналізів)

§

Персоналізовані адміністративні
послуги

Електроний документообіг

§
§

Електроні страхові поліси

§

§

Електронні рецепти

§

§

Електроні черги

§

Впровадження зручного
онлайн страхування

§

Створення зручних та захищених
сервісні онлайн платформ

Отримання та зберігання
дозволів онлайн

Зручне та швидке підтвердження пільг

Роботизація взаємодії реєстрів

Дякую за увагу!

Igor Pigariev, Consultant
igor.pigarev@bitfury.com
+38 066 251 0444

