
GuardianKey GKTinc Enterprise
O GuardianKey GKTinc Enterprise é uma solução de dissuasão baseada em criptografia, sem
interação humana, para proteção de autenticação em sistemas web contra ataques
automatizados.

Funcionamento
O GKTinc exige que o navegador resolva um desafio criptográfico a cada submissão de dados
ao sistema web, como por exemplo, uma tentativa de autenticação ao sistema web.

O desafio criptográfico produz um custo computacional com o processamento na linguagem
Javascript, executado pelo navegador do usuário. A solução do desafio deve ser enviada
juntamente com os dados submetidos (usuário, senha). Isso aumenta consideravelmente a
complexidade e o custo computacional para a execução de ataques automatizados, como
ataques de força-bruta para quebra de credenciais e credential stuffing.

O GKTinc é baseado unicamente no desafio criptográfico, não fazendo uso de bases de
inteligência que possam comprometer a privacidade dos usuários.

A aplicação web protegida envia, juntamente com o formulário, campos ocultos que contém,
minimamente, um texto para ser usado como “sal”, um texto de uso único (exemplo, sessão),
um texto com o timestamp do horário e um texto que depende apenas do nome do usuário.
Essas variáveis são utilizadas para o desafio criptográfico. Evitando ser reutilizado na
alteração de uma das variáveis.

Os dados submetidos pelo navegador são utilizados para consultar o GKTinc, que informa a
validade do desafio criptográfico e permite que a aplicação web possa continuar o fluxo de
tratamento de dados, como a autenticação.

O GKTinc em momento algum exige interação com o usuário, evitando comprometimento da
experiência do usuário.



Características

Sem desafios extras

Nenhum desafio que
comprometa a UX

Implantação fácil

Poucas linhas de código na
interface são necessárias para

integração

Tempo Real

As tentativas de autenticação
são tratadas tempo real.

Transparente

Menos dor de cabeça para os
usuários! O usuário não precisa

executar  ações extras.

Alto ROI

Economize recursos dissuadindo
ataques de força bruta.

Alta Segurança

Abordagem de última geração
para dissuadir ataques

Especificações gerais e recursos:
● O GuardianKey GKTinc Enterprise tem

como foco a dissuasão de ataques
automatizados e/ou de força bruta.

● O GuardianKey implementa técnicas de
desafio criptográfico para dificultar ataques
com acessos massívos..

● O sistema não exige tokens, dispositivos
móveis, códigos, ou outras informações
adicionais para o processamento de
eventos.

● O GuardianKey possui API HTTP/REST de
comunicação para implementação de
integração entre sistemas.

● A GuardianKey é parceira tecnológica da
Red Hat, atual mantenedora do KeyCloak e
fabricante do RH-SSO.

Captação de eventos

● Os eventos são coletados nas aplicações,
onde o usuário executa o acesso a ser
protegido, e enviados via API para o
sistema de análise de eventos.

● O GuardianKey GKTinc Enterprise não
coleta dados de usuários.

Processamento

● O sistema protegido envia pela API do
GuardianKey o resultado do desafio
passado pelo usuário; o GuardianKey
GKTinc irá validar os dados e responder se
o resultado é válido ou não.

● O nível de dificuldade do desafio
criptográfico poderá ser ajustado,
permitindo ao administrador do sistema
protegido adaptar o desafio às
necessidades de seu sistema.

● O sistema suporta eventos com endereços
de IP de origens nas versões IPv4 e IPv6.

Implantação

● O GKTinc funciona baseado em biblioteca
Javascript, e pode ser utilizado nas
linguagens mais comuns, tal como PHP,
ASP, Java, Python, etc.

● Para  utilização do GKTinc Enterprise é
necessário possuir o GuardianKey
AuthSecurity.
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