COMMGUARD 3
VPN/LINK ENCRYPTOR
KRYPTUS CommGuard 3 é um cifrador de rede de camadas 2, 3 ou 4, projetado para
proteger todo tráfego X802.3, operando em modo full duplex. CommGuard 3 é capaz
de operar em redes heterogêneas e rotear qualquer protocolo baseado em IP.
CommGuard 3 atende aos mais rigorosos requisitos de segurança para comunicação
sigilosa entre HQ, sites e operações remotas. Com um mecanismo de hardware
resistente à violação, CommGuard 3 suporta algoritmos padrão, como AES-256 e
SHA-512, algoritmos proprietários e também está pronto para criptografia pósquântica.
A implantação é simplificada usando a interface de controle multiplataforma que
integra ferramentas de configuração e monitoramento.
Para maior segurança, o CommGuard 3 pode ser integrado com KRYPTUS kNET
HSM, para permitir aprovisionamento de dispositivos de alta segurança. Os
usuários podem estabelecer uma comunicação segura com mobilidade, usando o
KeyGuardian, o token criptográfico USB da Kryptus, combinado ao CommGuard.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Desempenho Criptográfico
Modelo

Desempenho
Criptográfico (full duplex)

CG3-RT*

100 Mbps - 800 Mpbs

CG3-OC*

1 Gbps - 2,5 Gbps

CG3-DC

10 Gbps - 40 Gbps

* Opção robusta disponível

Algoritmo Personalizado de Cliente

Contador SIGINT

• Serviço de integração de algoritmo
proprietário simétrico do cliente

• Viabiliza proteção contra ataques de análise de
tráfego por invasores.

Interface de Gerenciamento GUI e CLI
Interface Web

Interface de Linha de Comando

O Commguard pode ser gerenciado por uma
interface Web. Ele pode ser acessado via IP (IPV4
ou IPV6) através do navegador.

O Commguard pode ser gerenciado via interface
de linha de comando. Pode ser acessado por meio
de comandos interativos ou individuais.

Configuração automática
Commguard 3 pode ser configurado remotamente
de forma automática.

Interfaces

Gerenciamento de chaves

Modelo

Interfaces

CG3-RT

3x RJ45 base 100/1000 Mbps

CG3-OC

6x SFP+

CG3-DC

6x SFP+

Renovação de Chave

• Automático e contínuo

Distribuição de Chaves

• Baseado em PKI e PSK

Interfaces

• GUI baseada na Web
• Interface de comando (CLI)

Fonte de entropia

• Gerador de número aleatório de hardware
(TRNG) compatível com o perfil AIS 31 P2

Desempenho
Conectividade de rede

IEEE 802.3

Topologia

• Multiponto para multiponto
• Topologia resiliente - peer to peer
• Redundância de unidades e balanço de carga
• Portas Ethernet redundantes

Contramedidas para
ataques à rede

No dispositivo

• Painel frontal com tela LCD de 2x20
caracteres para modelos CG-OC e CG-DC
• Terminal SSH via ethernet

Remoto ou via rede

• Interface GUI Web e interface de comando
para acesso e auditoria remotos
• Gestão central de segurança e da unidade
• SNMP e Syslog para integração com SOC/NOC

Relatórios

• Estatísticas sobre tráfego por site e agregados
• Informações de acesso
• Tentativas de ataques físicos ou em rede
• Alertas automáticos por e-mail

Recursos configuráveis

• Protocolos de roteamento suportados nas
interfaces interna e externa
• Função DHCP
• Função QoS
• Função VLAN
• Proteção Replay
• Suporte NAT
• Suite de algoritmos criptográficos
• Geração de relatórios e alertas

Ações remotas

• Atualização segura - remota e local - de
firmware
• Reinicialização remota e local do dispositivo
• Destruição de chave local e remota
• Destruição do algoritmo proprietário local
e remoto

• Modo bridge e modo gateway
• IPv4 e IPv6

•M
 ecanismo de detecção e proteção contra
DDOS

Algoritmos Criptográficos

Simétrico e Hash

• FIPS NIST-PUB 197 AES 256
• ChaCha20
• Suporte a algoritmo simétrico proprietário
do cliente
• Algoritmo proprietário da Kryptus
• FIPS NIST PUB 180-2 SHA-256 e SHA-512
• BLAKE2s
• Proteção de hardware para gestão de chaves
e execução de algoritmos
• Release futuro: versão One Time Pad

Assimétrico

• RSA ou Curvas Elípticas (ECDH e EdDSA)
• Suporte para algoritmos assimétricos
proprietários do cliente
• Proteção de hardware para gestão de chaves
e execução de algoritimos
• Pronto para cifração segura pós-quântica

Parâmetros não funcionais

Segurança Física
Zeragem

Módulo criptográfico

•D
 estruição remota e local de chaves e
algoritmos

CG3-RT:
• Input 5~24V DC com AC Power Supply incluso
• PoE PSE
Fonte de alimentação

• Resistência e evidência de violação
• Opcional: sensor e zeragem em caso de
violação
• Sensor de manipulação de tensão
• Sensor de manipulação de temperatura
• Opção robustecida para os modelos CG3-RT
e CG3-OC

Versões normais:
• Temperatura de operação: 0 a 45 graus
Celsius
• Umidade relativa: 10 a 70% (sem
condensação)
• Temperatura de armazenamento: -25 a 70
graus Celsius

Ambiente

Versões robustecidas:
• Temperatura de operação: -10 a 60 graus
Celsius
• Umidade relativa: 10 a 95%
(sem condensação)
• Temperatura de armazenagem: -25 a 70 graus
Celsius
• CG3-RT: gabinete compacto com adaptadores
opcionais para Rack 19” 1U
• CG3-OC: gabinete para Rack 19” 1U
• CG3-DC: gabinete para Rack 19” 2U

Dimensões

HQ
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CG3-OC e CG3-DC:
• Fonte de alimentação redundante automática
de 100 a 240 VAC @ 50/60Hz
• Opções de input DC e input misto AC/DC
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