اینفوچک
بررسی و تطبیق اطالعات هویتی اشخاص در فضای مجازی
اینفوچک دات آی آر

شرکت تحقیق و توسعه سرمایه ایرانیان خلیج فارس
( شتسا )
https://shatsa.ir

بررسی و تطبیق اطالعات هویتی اشخاص
در سامانه اینفوچک اطالعات هویتی اشخاص به صورت آنالین و در کوتاه ترین زمان ممکن با اطالعات
مراجع ذیصالح و قانونی بررسی شده و گزارش داده می شود

معرفی سامانه اینفوچک
اینفوچک چیست و چگونه کار می کند ؟

فضای مجازی
جرایم و کالهبرداری ها
فضای مجازی
سهولت ارتباط در فضای مجازی یکی از مهمترین ویژگی هایی است که کاربران را به
سمت خود جذب میکند .افراد در این فضا به لحظه در دسترس هستند و قادر به رفع نیاز
های روزانه خود از جمله خرید های اینترنتی  ،خدمات بانکی  ،خدمات پزشکی و غیره از
طریق فضای مجازی می باشند .این گستردگی و پراکندگی موجود در فضای مجازی،
عالوه بر جذابیت هایی که برای کاربران به همراه دارد ،زمینه ساز سوء استفاده های
جبران ناپذیری نیز می باشد که اگر به شکل درست شناسایی نشود ،صدمات جبران
ناپذیری بر جای خواهد گذاشت.

آمار جهانی کالهبرداری اینترنتی
گزارش جرایم اینترنتی  2020شامل اطالعات
 791790شکایت مشکوک به جرایم اینترنتی
بوده که افزایش بیش از  300000شکایت نسبت
به سال  2019داشته است

یکی از امتیازات فضای مجازی ،ناشناس بودن و مشخص نبودن هویت واقعی
اشخاص است که خود آن زمینه سوء استفاده و استفاده ناصحیح در جهت
متحمل شدن ضرر و زیان برای سایر کاربران را به همراه خواهد بود.

خسارت ناشی از کالهبرداری اینترنتی
گزارش زیان بیش از  4.2میلیارد دالر است.
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رئیس پلیس فتا ناجا :
 41000جرم در فضای مجازی و افزایش بیش از  96درصد جرایم اینترنتی
در  8ماه منتهی به فروردین 99

میزان جرم کالهبرداری از کل جرایم سایبری

99

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا:
در  1400تقریباً  30درصد جرایم پلیس فتا را جرایم کالهبرداریهای
اینترنتی به خود اختصاص داده است.

کالهبرداری

کل جرایم

98

ابزارهای پیشگیری از جرایم نو ظهور در فضای مجازی
نتایج به دست آمده از قربانیان جرم کالهبرداری اینترنتی نشان می دهد که
بیشترین تاثیر از بین عوامل پیشگیری از جرایم ،اولویت اول انجام احراز هویت
و پروسه های تصدیق هویت ،اولویت دوم افزایش سطح آگاهی و آموزش کاربران و
اولویت سوم استفاده از ابزارهای امنیتی می باشند.
معاونت امنیت اجتماعی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران
http://sss.jrl.police.ir/article_12027.html

احراز هویت
حلقه مفقوده زنجیره خدمات در فضای مجازی

کاربران

هر روز برای رفع نیاز های خود به فضای مجازی مراجعه
می کند.

احراز و تصدیق هویت ( اینفوچک )
به درخواست کاربران  ،نسبت به تطبیق اطالعات هویتی
خدمات دهندگان اقدام می نماید.

خدمات دهندگان

خدمات و محصوالت خود را در فضای مجازی عرضه می کنند.

اینفوچک
احراز هویت در اینفوچک چگونه عمل می کند

⚫ یک درخواست احراز هویت برای شخص دیگر در سامانه ثبت می کند
⚫ شخص مورد نظر نسبت به اصالت سنجی هویت خود در سامانه اقدام می کند
⚫ گزارش نهایی را در اختیار شخص درخواست کننده می گذارد

کاربر از دیگری

کاربر از خودش

⚫ یک درخواست اصالت سنجی هویت برای خودش ثبت می کند
⚫ شناسه منحصر به خود را از سامانه اینفوچک دریافت می نماید
⚫ شناسه را برای بررسی سایرین در اختیار آنها قرار می دهد

اینفوچک
مراحل انجام احراز و تصدیق هویت خودم

1

2

3

4

5

پنل کاربری
با ثبت شماره همراه و
در یافت رمز یکبار مصرف
وارد پنل می شود

اطالعات کارت ملی
اطالعات کارت ملی خود را
برای بررسی وارد
می نماید

اطالعات تماس
مشخصات آدرس  ،شناسه
قبض و تلفن ثابت خود را
برای بررسی وارد می نماید

تصدیق
کلیه اطالعات برای تصدیق
و تطبیق ،توسط سامانه
برای مراجع ارسال
می گردد

شناسه
کد شناسه بررسی و
تطبیق اطالعات شخصی
در اینفوچک صادر و برای
ایشان پیامک می گردد

اینفوچک
مراحل انجام احراز و تصدیق هویت شخص دیگر
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پنل کاربری

ثبت درخواست

پیامک درخواست

تکمیل اطالعات

شناسه

با ثبت شماره همراه و در یافت
رمز یکبار مصرف وارد پنل
می شود

شماره همراه شخص مورد نظر را
برای احراز و تصدیق هویت وارد
می نماید

پیامک درخواست احراز برای
شخص مورد نظر ارسال می گردد

اطالعات کارت ملی و مشخصات
تماس همچون آدرس  ،شناسه
قبض و تلفن ثابت توسط شخص
مورد نظر تکمیل می گردد

کد شناسه بررسی و تطبیق
اطالعات شخصی در اینفوچک
صادر و برای ایشان پیامک می
گردد تا برای شخص درخواست
کننده ،ارسال شود

اینفوچک
گزارش نهایی

حفظ حریم خصوصی 100%
به موجب قوانین جاری کشور در حفظ و نگهداری حریم خصوصی اشخاص و عدم انتشار اطالعات هویتی افراد،
هیچگونه اطالعات شخصی افراد پس از احراز هویت در سامانه اینفوچک منتشر نخواهد شد و کلیه گزارش ها بر
مبنای نتیجه تطابق اطالعات و بصورت درصدی نمایش داده خواهد شد.

اشتراک گذاری گزارش نهایی

اینفوچک در یک نگاه
1

آنالین و دسترسی بدون محدودیت دارد

2

ساده و کاربر پذیری باال دارد

3

سریع و در کوتاهترین زمان به نتیجه می رسد

4

دارای خدمات متعدد و متنوع می باشد

5

مقرون به صرفه است

اینفوچک
تفاوت و تمایز

•

مبتنی بر ثبت درخواست از سمت کاربر برای احراز

و تصدیق هویت
•

•

احراز شده

•

ثبت شکایات برای کاربران احراز شده

•

حل اختالف مکانیزه و خودکار بین کاربران

•

دارای خدمات متفاوت و تمایز جهت بررسی ابعاد
مختلف هویت

اینفوچک

سایر سرویس های موجود

مبتنی بر احراز هویت سمت ارائه دهندگان خدمات

ثبت و مشاهده نظرات سایر کاربران برای اشخاص

اینفوچک
خدمات

احراز و تصدیق اطالعات کارت
ملی

احراز بیومتریک تصویری و زنده

احراز و تصدیق آدرس با شناسه
قبض و تلفن ثابت

سرویس ثبت و مشاهده نظرات
و بازخورد کاربران

استعالم گزارش کامل اعتبار
مالی  ،چک برگشتی و تسهیالت
بانکی

سامانه خودکار حل اختالف

اینفوچک
راه های دسترسی به سامانه و خدمات
وب سایت
مراجعه به سایت اینفوچک
http://infocheck.ir
کافه بازار
دانلود اپلیکیشن اینفوچک از کافه بازار
https://cafebazaar.ir/app/infocheck.shatsa.app
پیامک
ارسال عدد  4به شماره 1000 000 444

اینفوچک یک ابزار بازدارنده در ارتکاب به جرایم سایبری

