
 
  

 

 

Comprehensive Token 

 CCID Compatible 

 ISO/IEC 7816 

 PC/SC Standard 

 Generic Identity Device 
Specification 

 Fully compatible with eCommerce 
Development Centre of Iran 
Certificates 

 
 

 
 
Easy Deployment 
 Both side Light Installation 

 Minimum permissionson portable 
device 

 Integration with all PKI-Enabling 
Systems 

 Auto update 

 Cost effective 

 USB & WiFi Connectivity 
 
 

 
 
Operating System 
 Supported platforms: 

 All Windows (32/64bit) 

 Android 

 iOS (In develop) 

 
 
Applications 
 e-banking 

 e- governance 

 e- commerce 

 e-communication 

 e-notarization 

 e-insurance 

 e-police 

 e-health 

 e-vote 

 
 
 

  

 (mKeyOne) همراه تالیجید یتوکن امضا
 دی, باکیالکترون اتیاسناد و عمل یریو استنادپذ یریانکارناپذ یندهایدر فرآ یعموم یکل رساختیاستفاده از ز یبرا

 یم ییسمت کاربر نها زاتیاداوات, مربوط به تجه نیا نیاز مهمتر یکیقرار داد.  یرا مورد بهره بردار یالزامات و اداوات
کاربر حفاظت  یخصوص دیبتواند از کل دیکه با یخواهد شد. ابزار رتبطکارت هوشمند م ایگردد که مشخصا به توکن و 

کاربر  یبه راحت دیبا گریداده را در درون خود صورت دهد. از طرف د ییو محاسبات امضا و رمزگشا اتیعمل هینموده و کل
خود متخصص و  ارندارند هرچند در ک یاطالعات دانش یکه در حوزه فن آور یکاربران یبرا یدر نصب و استفاده حت

 توجه داشت. زیهستند ن یحرفه ا اریبس
 یعموم دیکل رساختیو ز تالیجیو کارشناسان حوزه اعتماد د رانیمتشکل از مد یبا هسته ا منیپندار کوشک ا شرکت
جامعه, توانسته  ازیمتنوع نسبت به ن یاپلت ها دیهوشمند و تول یبا دارا بودن دانش الزمه در حوزه کارتها نیو همچن

توکن  نیا قتی. درحقدینما یبه بازار معرف تیهمراه را با موفق یشبر گو یمبتن یخود توکن ها یبر دانش فن هیاست با تک
الزم را با  اتیمتصل شده و عمل ستمیتوکن به س کیهمراه استفاده نموده و در زمان امضا مشابه  یها از امکانات گوش

 دهد. یباال انجام م تیامن
 

 قابلیت ثبت نام گواهی
دارای یک مرکز ثبت نام گواهی داخلی می باشد که قادر است مطابق با استانداردهای ریشه  mKeyOneمحصول 

همچنین برای کاربرانی  اخذ نماید.سطح برنز کشوری، کاربر را احرازهویت و گواهینامه دیجیتال وی را از مرکز گواهی 
معتبر از خود بتوانند کد که درخواست گواهی سطح نقره نیز داشته باشند این امکان فراهم شده تا تنها با ثبت اطالعات 

رهگیری را دریافت نموده و با حضور در یکی از مراکز ثبت نام و پس از احرازهویت حضوری؛ گواهی خود را در گوشی 
 شند.همراه خود داشته با

گوشی, محتوای کارت هوشمند صادره توسط  NFCمی تواند از طریق  mKeyOneنکته قابل توجه اینکه محصول 
هریک از مراکز میانی گواهی را خوانده و درصورتیکه گواهی کارت هوشمند معتبر باشد, گواهی جدید را با همان کاربرد 

 و برای همان هویت در گوشی همراه صادر نماید. این عملیات بدون نیاز به احرازهویت صورت خواهد پذیرفت.
 
  

 

 
 

 

 
 

 



 
   

 
   

 
 

 Security 
 Architecture based on Mobile 

Trusted Execution Environment 
(TEE) 

 Highly protected Private Keys 

 Multiple Certificates Supported 

 PIN Based Protection 

 Encrypted Channel  

 Phone Lock Type is needed to 
Token Initialization 

 Two Security Levels: Security 
Officer (SO) & Personal 
Identification Number (PIN) 

 

 

Benefits 
 mKeyOne is using a MS-CAPI that 

is commonly available to multiple 
applications.  

 Smartcard Based Architecture so 
would provide better 
interoperability in some situations 
without requiring a translation 
mechanism that could be costly in 
terms of overhead, security, and 
performance 

 All functions is using hardware 
specification to further improve 
performance 

 Embedded face recognition for 
certificate registration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 چندگانهاتصال 
 یکی. دیاستفاده نما انهیاتصال به را یتواند از دو روش برا یشده است که م یطراح یبگونه ا mKeyOneمحصول 

 دییکند که زمان تا یم دایپ یا ژهیوِ تیاهم ییموضوع از آنجا نی. امیسیشبکه ب قیاز طر یگریروش اتصال با کابل و د
, یهمانند بازرگان یمتفاوت یتواند باعث از دست دادن فرصت ها در بسترها یمحتوا م تالیجید یبواسطه امضا ندیفرآ کی

موضوع  نیمخل ا دینبا USBمثل کابل ارتباط  ینبود عامل نرویگردد, و از ا یشخص یقراردادها ی, .. و حتیو بانک یمال
 گردد.
خود عمل نموده و  USBتوکن به پورت  کیمشابه اتصال  ندوزیعامل و ستمیس (USB,WiFi)هر دو شکل ارتباطدر 

مشابه توکن  قایامضا دق ندینقطه به بعد, فرآ نی. از ادینما یم ییمجزا, توکن را شناسا وریبدون درخواست هرگونه درا
 با آن برخورد خواهد نمود. یبراحتاستاندار جهان  یکاربرد هایبرنامههمه بوده و 

 
 

 
 
 
 
 

 

 باالامنیت 
 نیگردد. ا یتیمانع از کاهش سطوح امن دیموضوع نبا نیا یدارد ول یا ژهیو تیاهم یکاربر یسادگ یدر هر محصول

 ارتباطات حفاظت شده اند. یتمام ینبوده و بگونه ا دهیپوش منیکارشناسان شرکت پندار کوشک ا دیاز د زیموضوع ن
المان امن  کیهمراه بعنوان  یگوش TEEباشد در بخش  یآن م یاز بابت افشا ینگران نیشتریکه ب یخصوص دیکل

 یمیچه ارتباط س ی. در مورد کانال ارتباطباشدالزامی میرمز کاربر  زیبه آن ن یدسترس یگردد. برا یم ینگهدارتولید و 
 زین ریبا خواندن مس ذابه رمز درآمده و لتوسط کلید جلسه  SSLبا پروتکلی مشابه تماما اطالعات  زیآن ن میسیو چه نوع ب

 اطالعات افشا نخواهند شد.
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 تولید شده در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
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 (.PKI Coپندار کوشک ایمن )

 +98 21 88220690و   88220715
www.pki.co.ir    info@pki.co.ir 


