CYBER TIME
Là thành phần của Cyber PKI chuyên ký số và gán nhãn thời gian
Cyber Time là một hệ thống gán nhãn thời gian
chính xác, linh hoạt, mạnh mẽ, hợp chuẩn và cấp
nhãn thời gian tuân theo các yêu cầu RFC 3161.

Với một hệ thống gán nhãn thời gian đáng tin cậy sẽ có hai lợi ích sau:
Cyber Time có thể được cài đặt trên một
máy chủ độc lập để gán nhãn thời gian cho
các chứng thư số. Thông thường, khi một
chứng thư bị thu hồi, tất cả chữ ký đã được
ký bởi chứng thư này sẽ không còn được tin
cậy. Với một hệ thống gán nhãn thời gian
xác minh thời gian chứng thư được tạo và
phát hành độc lập, nó có thể phân biệt được
chữ ký đã được ký bởi chứng thư phát hành
hợp lệ trước khi bị thu hồi, giúp cho việc
xác minh chữ ký được chính xác hơn trong
thời gian dài.

Cyber Time sẽ trả về đáp ứng là nhãn thời
gian. Dữ liệu cần được gán nhãn thời gian
có thể là các giao dịch, tài liệu điện tử hoặc
chữ ký số. Từ hệ thống nhãn thời gian dựa
trên công nghệ PKI, sử dụng khóa của hệ
thống để ký số vào nhãn thời gian, vì vậy có
thể cung cấp bằng chứng để chứng minh
rằng một dữ liệu nào đó đã tồn tại trước một
thời gian cụ thể.

Chức năng chính





Hỗ trợ NTP và HTTP, TCP.
Lưu trữ khóa dùng để ký theo dạng PKCS #12.
Yêu cầu về dữ liệu của nhãn thời gian chỉ bao
gồm dữ liệu băm, không phải dữ liệu gốc.
Sử dụng cơ sở dữ liệu SQLite để lưu trữ.

Chức năng mở rộng



Sử dụng thiết bị bảo mật phần cứng (HSM) để
lưu trữ và quản lý khóa.
Giao tiếp với các ứng dụng khác của khách
hàng thông qua bộ thư viện API thân thiện và
dễ sử dụng.

Nền tảng hỗ trợ
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