معرفي محصول

توكن امنيتي سخت افزاري

به نام او

توکن امنيتی کيا3
دایره حمالت رایانه ای هر روز وسیعتر میشودد اموروزه یریوراس اسوه اده از مزوانی هوای مهوود
رم نگاری ،حمره کوودگان با ن دذ به رایانهها ،کریدهای رم نگواری را از حاظهوه رایانوه دزدیوده و امویو
سامانه ها را مدرد تهدید قرار میدهود در این میان توها راهی که همچوان از سطح اموی
برخدردار اس

اسه اده از ماژولهای رم نگاری سخ اظ اری اس

ظدقالعاده بواییی

در این راهزار کریودهای رم نگواری

به صدرت ایرقابل اسهخراج در داخل ماژول ذخیره شده و یمریات رم نگاری به صدرت سوخ اظو اری
در درون ماژول انجا میگیرد بوابراین کرید رم نگاری از ماژول خارج نشده و ن دذگران امزان دسهرسی
به کرید را نخداهود داش
تدکن امویهی کیا 3یك ماژول رم نگاری سخ اظ اری بدمی اس

که خودمات تدلیود و ذخیوره امون

کریدهای رم نگاری و همچوین اجرای یمریات رم نگاری مهقارن و نامهقارن را در اخهیار قورار مویدهود
تدکن کیا 3مبهوی بر تزودلدژی کارت هدشمود طراحی شده و با اسه اده از رابو  USBبوه رایانوه مهصول
می گردد پشهیبانی از اسهانداردهای روز دنیا این امزان را ظراهس میسازد تا بهدان از تودکن کیوا 3در کریوه
کاربردهای امن مبهوی بر زیرساخ

کرید یمدمی ( )PKIکه در حوال حارور بوه صودرت آمواده در اکرور

سیسهس یاملها ،تجهی ات و برنامه های کاربردی مشهدر ارائه میشدند اسه اده نمدد و کارهای خدد را در
محیطی کامال امن انجا داد

ويژگیها
 الگدریهس رم نامهقارن ) RSA(512-4096به صدرت سخ اظ اری ()On-board
 تدلید زوج کرید  RSAدر داخل ماژول به صدرت سخ اظ اری
 تدلید ظدقالعاده سریع زوج کرید در کسری از ثانیه
 الگدریهسهای رم مهقارن اسهاندارد ) 3DES ،DES ،AES(128-256و الگدریهس اخهصاصی
پیا پرداز ( )PAYA2به صدرت سخ اظ اری
 الگدریهسهای چزیدهساز  MD5 ،SHA256 ،SHA1و صح
سخ اظ اری
 قابری

اسه اده از الگدریهسهای رم س ارشی
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 HMACبه صدرت

 مدلد ایداد تصادظی سخ اظ اری
 حاظهه امن داخری و سیسهس ظایل قدرتمود
 اطمیوان کامل از ید خروج کریدهای خصدصی از تدکن در هر شرای
 شواسایی خددکار تدس کامپیدتر (بدون نیاز به نصب درایدر)
 واس  USBاسهاندارد
 محاظه

کانال  USBبا روشهای رم نگاری

 دارای حاظهه جانبی به صدرت  CDمجازی جه
 قابری

نگهداری اب ارهای مدرد نیاز کاربران

 Writeمحهدیات  CDمجازی با اسه اده از اب ار اخهصاصی تدکن تدس سازمانهای

مشهری
 امزان اسه اده در محی های ویودوز و لیودکس
 بسهه برنامهندیسی قدرتمود شامل:
راب کارت هدشمود
راب

اسهاندارد PKCS#11

راب

اسهاندارد Microsoft CAPI

راب اخهصاصی ساده

کاربردها
 قابری

بهکارگیری در کریه کاربردهای مبهوی بر  PKIسازگار با اسهانداردهای  CSPو

 PKCS#11از قبیل:
امضای دیجیهال و مبادله محرمانه  Emailدر محی های ،Microsoft Outlook
 Mozilla Thunderbirdو Netscape
امضای دیجیهال اسواد در  Microsoft Officeو Adobe Acrobat
ورود دویامری به  Domainدر سیسهس یامل ویودوز (یا اصطالحا Smart Card

 )Logonو سیسهس یامل لیودکس
ارتباطات امن راه دور از طریق  VPNدر راهکارهای مبهوی بر ویودوز ،لیودکس،
سیسزد و

مبهوی بر پروتزلهای SSL Over VPN ،IPSec ،SSTP ،L2TP ،PPTP

و
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ذخیره امن اطالیات در سرویسهای  EFSو  BitLockerویودوز و برنامه
TrueCrypt
برقراری  SSLدوسدیه در مرورگرهای  IEو Firefox
دویامری در بسهر شبزه با سدییچهای مبهوی بر پروتزل IEEE 802.1x

احراز اصال

 قابل اسه اده در کاربردهای دول

الزهرونیك از قبیل:

سامانههای اظهارنامه الزهرونیزی و مالیات بر ارزش اظ وده
سامانه تدارکات الزهرونیزی دول
سامانه مدیری
سامانه ثب

و ثب

(سهاد)

س ارشات دول

معامالت امالک و مسهغالت کشدر

سامانه راهوامه بین المرری الزهرونیك ایران
 قابری

احراز اصال

بزارگیری جه

دویامری و امضای دیجیهال در نر اظ ارهای اتدماسیدن

اداری از قبیل برید ،همزاران سیسهس ،چارگدن ،رایدرز ،تدرینتن و
 تدسعه برنامههای کاربردی امن به وسیره برنامهندیسان و پیادهسازی سرویسهای امویهی از
قبیل:
احراز اصال

دویامری کاربر

امضای دیجیهال
ذخیرهسازی امن دادههای حساس
محرمانهسازی و صح سوجی دادهها
ق ل سخ اظ اری جه

جردگیری از تزریر ایرمجاز

سازگاری
 اسهانداردهای کارت هدشمود ISO 7816-4,8,9
PKCS#1, 11, 12 
Microsoft CAPI (CSP) 
 مدیری گداهی دیجیهال X.509 V3 Certificate Storage
 درایدر کارتخدان PC/SC

 سازگار با میاناظ ار  PKEدسهیوه ()Dastine-Enabled
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