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Ve dnech 11. a 14. 4. 2000 se uskuteènila v hlavním mìstì Malajsie, Kuala Lumpur,
výstava obranné techniky Defence Services Asia 2000.

NOVINKY

Jedná se o nejvýznamnìjí výstavu vojenské techniky v oblasti jihovýchodní Asie a podle
nìkterých i druhou nejvýznamnìjí výstavu tohoto druhu na svìtì. Mezi 420 vystavujícími firmami ze 40 zemí se zúèastnily v rámci èeské expozice také ètyøi firmy z Èeské
republiky - DICOM spol. s r. o. Uherské Hraditì, ERA a.s. Pardubice, Sellier & Bellot
a.s. Vlaim a Omnipol a.s. Praha.

Øídicí rozhraní CI 13 ........................ 2

Ing. Pøemysl Veèeøa
vedoucí OBO, tel.: 0632/522233

DIGITÁLNÍ A KOMUNIKAÈNÍ TECHNIKA

-

DIGITAL & COMMUNICATION TECHNOLOGY

OCHRANA INFORMACÍ V RÁDIOVÉ
KOMUNIK ACI
Snahu utajit pøenáené informace je moné v dìjinách sledovat ji od antiky. Pravdìpodobnì se jí lidstvo zabývá od okamiku objevení písma, které dovolilo pøenáet zprávy
na vìtí vzdálenost. Velmi brzy se ukázalo, e ochrana dat jednoduchými prostøedky (napø.
výbìr kurýrù a jejich fyzická ochrana) nepostaèuje. Proto byly hledány zpùsoby, jak uèinit dokument pro jinou osobu ne urèeného pøíjemce neèitelným. Základním zpùsobem
se stalo ifrování, tedy pøevod otevøeného textu do utajené podoby pomocí klíèe. Metody
ifrování se po celou dobu vývoje zkvalitòovaly. Souèasnì se také zkvalitòovaly metody
jak zaifrovanou informaci zjistit. Tento dlouhodobý rozvoj pøinesl vznik samostatného
vìdního oboru - kryptologie.
Na utajovací systémy je kladena øada poadavkù. Základní z nich byly definovány v roce
1883. Dnes jsou podle autora oznaèovány jako poadavky Kerckhoffovy:

Ziskem Zlatého IDEE pro Rádiový datový
terminál DT13, za nejlepí exponát v oboru
elektrotechnika, se DICOM stal nejúspìnìjí zahranièní firmou v rámci výstavy
obranné techniky IDEE 2000, konané od
3. do 6. 5. 2000 v Trenèínì.

Utajovaè EU 13 ................................. 3

1. Systém by mìl být, kdy ne teoreticky neprolomitelný, neprolomitelný prakticky.
2. Prozrazení detailù systému by nemìlo zpùsobit problémy korespondentùm.
3. Klíè by mìl být zapamatovatelný bez poznámek a snadno mìnitelný.
4. Kryptogram by mìl být pøenositelný pomocí telegrafu.
5. Kryptovací pøístroj by mìl být pøenosný a obsluhovatelný jednou osobou.
6. Systém by mìl být snadný, nevyadovat znalost velkého poètu pravidel ani nezpùsobovat duevní námahu obsluhy.

Ing. Pøemysl Veèeøa
vedoucí OBO, tel.: 0632/522233

TEORETICKÁ ÈÁST
Utajovaèe øeèi pro
taktické rádiové stanice ..................... 5

ZÁKAZNICKÁ RUBRIKA
Ovládání rádiové stanice z PC .......... 7

A do minulého století byl problém omezen na utajení psaného textu. Pøíchodem telefonu a zejména rádiového spojení vznikl poadavek i na utajení informací pøenáených
tìmito médii.
Dalí nové poadavky pøineslo masivní zavedení výpoèetní techniky do zpracování informací. Na tìchto prostøedcích se informace vyskytuje v urèitých stádiích zpracování
v otevøené formì. To si vynucuje èinit opatøení zabraòující vyuít elektromagnetického
vyzaøování z tìchto prostøedkù k odposlechu a vyhodnocení obsahu. Tato opatøení bývají rázu pasivního (stínìní) i aktivního (vyzaøování umového spektra do okolí tìchto prostøedkù). Reálné nebezpeèí takového odposlechu je vak dnes vesmìs pøeceòováno
v dùsledku reklamních aktivit firem, které se zabývají výrobou prostøedkù pro tuto oblast.
Výpoèetní technika také zásadním zpùsobem ovlivnila jak monosti ifrování, tak monosti prolomení ifer, protoe poskytla monost realizovat systémy deifrování hrubou
silou, tj. zkouením pouití vech moných podob klíèe. Právì odolnost proti prolomení
ifry tímto zpùsobem je dùleitým parametrem pøi hodnocení utajovacích algoritmù.
Vzhledem k charakteru výrobkù spoleènosti DICOM je logické, e hlavní pozornost je
vìnována prostøedkùm pro utajení øeèové korespondence v taktické radiokomunikaci. Zde
jsou na utajovací zaøízení kladeny dalí poadavky, o kterých se více zmiòuje tématický
èlánek v tomto èísle.

Ing. Pøemysl Veèeøa
vedoucí OBO, tel.: 0632/522233
DICOM INFORM - ètvrtletník spoleènosti DICOM. Vydavatel: DICOM, spol. s r.o. Toto èíslo vychází 5. 6. 2000 v nákladu 150 ks.
Redakce, grafické zpracování a tisk - oddìlení DIN spoleènosti DICOM
DICOM, spol. s r.o., Sokolovská 573, P.O.Box 129, 686 01 Uherské Hraditì,Tel.: 0632/522603, Fax: 0632/522836, E-mail: dicom@pvtnet.cz, http://www.dicom.cz
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ØÍDICÍ ROZHRANÍ

CI 13
Øídicí rozhraní CI 13 je urèeno pro
zprostøedkování a øízení zpráv mezi
osobním poèítaèem a rádiovou stanicí RF 13. Mechanicky se pøipojuje
k rádiové stanici a z ní je také napájeno.
Pøi vyí koncentraci rùzných pøístrojù
se zhoruje monost øídit individuálnì
kadý pøístroj. Snahou je soustøedit øízení vech tìchto zaøízení do jednoho
místa aby se zvýila operativnost obsluhy. Ve vìtinì pøípadù se pro sbìr dat
a øízení více pøístrojù pouívá osobní
poèítaè.
Rádiová stanice RF 13 neobsahuje standardní komunikaèní rozhraní, která jsou
bìnou souèástí osobních poèítaèù,
take ji není moné pøipojit pøímo
k poèítaèi. Aby mohla být rádiová stanice RF 13 pøipojena k poèítaèi, musí
být pouito zaøízení, které zprostøedkuje pøenos zpráv mezi poèítaèem a rádiovou stanicí.
Øídicí rozhraní CI 13 zprostøedkovává
pøenos øídicích pøíkazù a stavových informací mezi osobním poèítaèem tøídy PC a rádiovou stanicí RF 13.
Umoòuje tak nastavovat základní
parametry rádiové stanice jako jsou:
kanál, frekvence, atributy kanálu, vy-

sílací výkon a vysílání/pøíjem FLASH
zprávy pøímo z poèítaèe.
Øídicí rozhraní CI 13 neobsahuje ádné øídicí ani indikaèní prvky. Po pøipojení k rádiové stanici se zapíná/vypíná
souèasnì s rádiovou stanicí. Je moné
ho pøipojit ke kterémukoli ze dvou NF
konektorù rádiové stanice. Kromì signálu DKON jsou vechny signály rádiové stanice bez zmìny pøivedeny na
konektor EXT. Na tento konektor je
moné pøipojit jakékoli zaøízení, které
se normálnì pøipojuje pøímo k rádiové
stanici RF 13. Funkce CI 13 jsou omezeny pouze po pøipojení datového zaøízení (modem). Je-li datové zaøízení
pøipojeno na druhý NF konektor rádiové stanice, neovlivòuje èinnost øídicího
rozhraní. Pøes CI 13 není moné nasta-

Technické parametry
Rozsah napájecího napìtí ................................................ (9 a 15) V
Odbìr proudu pøi napájecím napìtí 12 V ....................... max. 50 mA
Konektor pro pøipojení rádiové stanice
a externího zaøízení parametry signálù, viz RF 13
Konektor pro pøipojení poèítaèe ...................................... RS232C nebo RS485
Parametry rozhraní RS232C
Pøenosová rychlost ........................................................... 19,2 kbt/s
Parita ................................................................................ ádná
Datové bity ....................................................................... 8
Stop bit ............................................................................. 1
Reim provozu ................................................................. duplex
Øízení pøenosu ................................................................. RTS/CTS
Provozní teploty ............................................................... -20 °C a +60 °C
Hmotnost .......................................................................... 800 g
Rozmìry ........................................................................... 183 mm x 128 mm x 44 mm
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vit rádiovou stanici plnicím zaøízením
PK 13.
Na konektor COM je pøipojen poèítaè
pøes sériové rozhraní RS232C (RS485).
V CI 13 je implementováno jedno
z uvedených rozhraní podle poadavkù zákazníka. Rozhraní RS232C obsahuje signály RxD, TxD, RTS, CTS a má
pevnì nastavené parametry: rychlost
19 200, 8 bitù, bez parity, 1 stop bit.
Pro øízení toku se vyuívá signálù RTS/
CTS. Rozhraní RS485 vyuívá signály
RS+, RS-.
Poèítaè vysílá/pøijímá zprávy do/z øídicího rozhraní. Zprávy mají definovaný
protokol. Vysílaná zpráva je vlastnì øídicím pøíkazem, který je upraven
v øídicím rozhraní a pøedán dále do rádiové stanice. Ve vìtinì pøípadù po
vykonaném pøíkazu rádiová stanice
vyle zpìt informaci o novém stavu.
Dalí sled událostí závisí na nastaveném reimu øídicího rozhraní. CI 13 má
dva reimy. Pokud je CI 13 nastaveno
v reimu automatického generování
zpráv o zmìnì, uloí v pamìti nový
stav rádiové stanice a pøedá informaci
o zmìnì dále do poèítaèe. Pokud je
nastaveno v reimu generování zpráv
na poádání, pouze uloí informaci
o novém stavu rádiové stanice do pamìti. Reimy se nastavují øídicím pøíkazem z poèítaèe. Po startu a resetu je
nastaven reim generování zpráv na
poádání.
Ing. Jiøí Blaha
KON, tel.: 0632/522841

NOVINKY

UTA JOVAÈE

EU 13

pro
rádiové
stanice
øady RF 13
Kustomizace utajovaèe

Pro utajení øeèové komunikace
v rádiové síti RF 13/RF 1301 je urèen
nový utajovaè EU 13. Utajovaè vyuívá digitální pøenos VKV kanálem
s rychlostí 16 kb/s. Utajovaè pracuje
na principu proudového ifrování
v reálném èase.

Kustomizací se rozumí monost individuálního nastavení vnitøní struktury ifrovacího bloku pro danou skupinu uivatelù
(napø. armáda jednoho státu).
Kustomizace je moná zmìnou v zapojení
pseudonáhodného generátoru.
A to:
- jiným zapojením zpìtných vazeb pro
jednotlivé posuvné registry (registr
bude samozøejmì vdy generovat posloupnost maximální délky),
- jinou délkou jednotlivých posuvných
registrù v generátoru.

Pøi návrhu utajovaèe byly na základì zkueností s provozem maskovaèe v RF 13 stanoveny následující základní poadavky:
-

zvýení kryptologické hodnoty oproti
stávajícímu maskovaèi v RF 13;

-

zlepení srozumitelnosti pøi slabých signálech oproti maskovaèi;

-

provozní kompatibilita s RF 13
a RF 1301 ve vech druzích provozu;

-

zámìnnost s modulem maskovaèe
v RF 13 bez jakýchkoliv úprav stávajících radiostanic;

-

monost externího provedení vestavìného do mikrotelefonu, schopného provozu s kteroukoliv rádiovou stanicí
RF 13 a RF 1301;

PRINCIP
IFROVÁNÍ
Pro ifrování je pouit generátor pseudonáhodné posloupnosti. Generátor je tvoøen
nìkolika posuvnými registry s rùznou délkou bitù. Vechny pouité registry generují posloupnost maximální délky. Pokud tyto
posloupnosti nemají spoleèného dìlitele, je
celková perioda: P=(2x-1)*(2 y-1)* .*(2 z-1).
Pro pouitou délku jednotlivých registrù
a pøi rychlosti datového toku 16 kb/s je
doba opakování pøiblinì 2,45*1015 let.
Pøi kódování je datový bit operací XOR
s výstupy vech posuvných registrù zakódován. Poté se registry posunou a kóduje
se dalí bit.
Operace dekódování je opaèná - výsledkem operace XOR zakódovaného bitu
s výstupy vech posuvných registrù je pùvodní datový bit. Pøirozenì jen za podmín-

Obr. 1 Externí verze utajovaèe EU 13

ky, e posuvné registry jsou ve stejném stavu jako pøi kódování. Proto na vysílací
a pøijímací stranì musí být zabezpeèen
stejný poèáteèní stav registrù a registry se
musí posunovat synchronnì.
Poèáteèní stav generátoru pseudonáhodné
posloupnosti je dán klíèem. Klíè je rozdìlen na nìkolik èástí a jeho plnìní do registrù není spojité. Jedna z jeho èástí je generována generátorem náhodných èísel
a posílá se v hlavièce zprávy. Dalí èásti
klíèe jsou zadávány speciálním zaøízením
pro plnìní klíèe.

Verifikace ifrovací metody
Pro jednotlivé generátory byly pomocí poèítaèe navreny zpìtné vazby tak, aby generovaly posloupnost maximální délky
a následnì byla tato vlastnost ovìøena vygenerováním celé posloupnosti programem
v dostateènì rychlém poèítaèi.
Dále bylo poèítaèem ovìøeno, e posloupnosti jednotlivých generátorù nemají spoleèné dìlitele  jsou nesoudìlné.

Tyto zmìny jsou zmìnami v software øídicího procesoru a bez znalosti obsahu pamìti programu v øídicím procesoru nejsou
pøímo zjistitelné.
Konkrétní zapojení generátoru musí výrobce znát (aby vylouèil monost duplikace
pøi prodeji dalím zákazníkùm). Tyto informace jsou vak pøedmìtem interního utajení.

Bezpeènost pouité ifry
Protoe pouitý algoritmus není veøejný,
není veøejnì k dispozici ani detailní popis
ifrovacího bloku. Protoe ifrovací blok je
realizován programovì a program je zabezpeèen proti ètení, je zamezeno rozlutìní
struktury ifrovacího bloku neautorizovanou osobou.
Pokud neautorizovaná osoba získá fyzický
kus utajovaèe, je dùleité, zda tato jednotka obsahuje platný klíè. Proto je utajovaè
vybaven tlaèítkem pro smazání klíèe. Po
výmazu klíèe je ifrovací blok vyøazen
a nelze tedy zjistit ani jeho strukturu porovnáváním vstupního a výstupního proudu
dat.
Pokud utajovaè bude obsahovat klíè, mùe
neautorizovaná osoba dekódovat pøenos,
dokud je klíè platný. Této situaci nelze
technicky zamezit, je nutno zajistit, aby
v tomto pøípadì byl v rádiové síti klíè
urychlenì zmìnìn.
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TEORETICKÁ ÈÁST

Zjitìní neznámého klíèe z odposlechnutého signálu je prakticky nemoné, protoe není nikdy k dispozici vstupní signál,
který vstupoval do ifrovacího bloku vysílaèe. Tento vstupní signál navíc neobsahuje ádné periodicky se opakující sekvence, na jejich základì by bylo mono zpìtnì analyzovat ifrovací algoritmus a získat
klíè.

OBVODOVÁ
RE ALIZACE
Utajovaè digitalizuje analogový hovorový
signál adaptivní modulací delta (CVSD).
Digitalizovaný signál je zaifrován
a pomocí GMSK modulátoru je pøipraven
pro vysílání rádiovým kanálem v síti
s kanálovou rozteèí 25 kHz. Na pøijímací
stranì je v utajovaèi pøijatý analogový signál pøeveden na èíslicový GMSK demodulátorem, odifrován a CVSD dekodérem
pøeveden zpìt na analogový hovor.
Øízení èinnosti utajovaèe je realizováno
jednoèipovým mikropoèítaèem.
Samotná ifrovací jednotka je konstruována tak, aby byla co nejvíce ztíena monost zjitìní klíèe a zapojení generátoru
pseudonáhodné posloupnosti. Proto je
tento generátor realizován programovì
v jednoèipovém mikropoèítaèi. Jeho vnitøní strukturu je mono v urèitých mezích
mìnit podle pøání zákazníka zmìnou pro-

NF
V/V
OBVODY

CVSD
KODEK

150Hz
GENERÁTOR
A
DETEKTOR
ØÍZENÍ
PTT
A
MAZÁNÍ

GENEROVÁNÍ
KLÍÈE
Klíè utajovaèe je rozdìlen na dvì èásti.
Plovoucí èást je vytvoøena generátorem
náhodných èísel a je pøenáena na zaèátku kadé relace.
Pevná èást klíèe se do utajovaèe plní pomocí externího plnicího zaøízení FG 13.
Tato èást klíèe je vytvoøena pomocí software v PC, potom je pøenesena do plnicího zaøízení a je k dispozici pro plnìní do
utajovaèe.
Plnicí zaøízení také umoòuje vygenerovat
náhodný klíè, pokud není k dispozici PC
s programem.

SHRNUTÍ
VLASTNOSTÍ
Pouití ifrování na principu generátoru
pseudonáhodné posloupnosti s neznámým
vnitøním zapojením a rozdìleným klíèem
s plovoucí èástí zvyuje øádovì kryptologickou hodnotu proti pùvodnímu maskovaèi v RF 13.
Protoe ifrovací algoritmus je realizován
programovì a program i klíè je zabezpeèen
proti ètení, je znaènì ztíena monost zlomení ifry metodou zpìtného inenýrství.

GMSK
MODEM

IFROVACÍ
A
DEIFROVACÍ
BLOK

Rx,
Tx

EXTERNÍ
ZAØÍZENÍ
PRO PLNÌNÍ
KLÍÈE
(FILLGUN)

(jednoèipový
mikropoèítaè)

Obr. 2 Blokové schema EU 13

gramu (kustomizace). Tento program je
v pamìti, která je zabezpeèena proti ètení. Èást klíèe, která se zadává z plnicího
zaøízení, se uchovává ve vnitøní pamìti
(EEPROM) mikropoèítaèe. Takté tato pamì je zabezpeèena proti ètení.
Utajovaè je konstruován v externím
i interním provedení. Externí provedení je
schopné pracovat s rádiovými stanicemi
RF 13, nebo RF 1301. Interní provedení je
konstruováno jako výmìnný modul do
RF 13, který nahrazuje modul maskovaèe v RF 13.
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Je zde také monost jednoduché softwareové implementace algoritmu maskovaèe a pøepínání mezi reimy nový utajovaè-maskovaè.
Utajovaè je k dispozici ve dvou provedeních  jako výmìnný modul do rádiové
stanice RF 13, nebo jako externí doplnìk
k rádiovým stanicím RF 13 a RF 1301.

Ing. Pavel Joch
KON, tel.: 0632/522511

Utajovaèe øeèi
pro taktické
rádiové stanice
Na utajovaèe øeèi pro pouití v rádiovém kanále jsou kromì poadavkù kryptologického charakteru kladeny jetì
dalí specifické poadavky:
-

schopnost èinnosti prakticky
v reálném èase, aby byl zachován
charakter interaktivního rozhovoru;

-

schopnost èinnosti v rádiovém kanále se umem a ruením;

-

nenápadná podoba signálu (neprozrazující pouití konkrétního typu
utajovaèe) pøi pøíjmu bìnou rádiovou stanicí.

Vzhledem k rùznorodosti uvedených poadavkù je nutné pøi jejich plnìní volit
kompromis pøimìøený praktickému pouívání zaøízení. Nìkterými zpùsoby se
zabývá následující èlánek.

Pouívané zpùsoby utajení hlasové
komunikace
Pøístroje pro utajení hlasové komunikace mùeme dìlit podle rùzných kritérií.
Jedním z nich mùe být napøíklad poadavek na vlastnosti pøenosového kanálu.
Podle tohoto kritéria pak utajovaèe roztøídíme na takové, které ke své èinnosti
potøebují tzv. standardní telefonní kanál
a na ostatní, které pracují v kanále proprietárním (zpravidla irím - ale ne
vdy).
Zdálo by se, e utajovaèe ve standardním telefonním kanále jsou výhodnìjí,
protoe by mìlo být moné je bez úprav
pouít s prakticky libovolnou technikou.
Ve skuteènosti zde naráíme na specifické problémy. Prvním z nich je, e signál
nesoucí utajenou øeè má jiné spektrální
rozloení ne øeè otevøená. To zpùsobí

problémy paradoxnì zejména u moderní
techniky, její pøenosové kanály jsou optimalizovány právì pro pøenos otevøené øeèi.
Druhým problémem je u sloitìjích systémù doba potøebná k synchronizaci. Ta bývá
u tìchto systémù nepøíjemnì dlouhá. Pro
pøehled je dále uvedeno nìkolik postupù
pouívaných pøi pøenosu utajené øeèi telefonním kanálem. Tyto pøístroje jsou zahrnuty pod spoleèný název analogové skramblery.
Analogové skramblery a utajovaèe
Nejniím stupnìm utajení hlasové komunikace je jednoduchá modifikace nízkofrekvenèního spektra. Je známo, e pro srozumitelný pøenos øeèi postaèuje kmitoètové pásmo 300 Hz a 2 700 Hz. Pro pøenos
tohoto kmitoètového pásma jsou také dimenzovány hovorové kanály bìných rádiových stanic. Nejjednoduím zpùsobem
utajení komunikace je obrácení kmitoètového spektra. Tento zpùsob je pouíván ji
nìkolik desítek let. Na vysílací stranì se obrácení kmitoètového spektra dosahuje napøíklad postupem schematicky naznaèeným
na obrázcích 1, 2 a 3.

látoru je spektrum zobrazené na obrázku
2.

0

f

fo

Obr. 2 Pomocný kmitoèet modulovaný
spektrem øeèi

f

Obr. 1 Schéma spektra øeèi

Øeèovým signálem (spektrum na obr. 1) je
amplitudovì modulován pomocný kmitoèet fO (pøiblinì 3 kHz). Na výstupu modu-

Èíslicová technika toti dovoluje modifikovat signál nejen v doménì kmitoètové, ale
i v doménì èasové. V utajovaèích se postupuje tak, e pøicházející signál rozdìlíme
èasovì na tzv. rámce. Délku rámce mùeme volit libovolnì, zpravidla ji zvolíme tak,
VSTUPNÍ SIGNÁL

Dolní propustí je z tohoto spektra odfiltrována pouze èást padající do intervalu
300 Hz a 2 700 Hz (obr. 3).

J
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RÁMEC I

II

III

UTAJENÝ SIGNÁL
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RÁMEC I

f
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J
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Obr. 4 Èasové obrácení rámcù

Obr. 3 Obrácené spektrum øeèi

Na stranì pøijímací je postup získání pùvodního øeèového signálu obdobný.
Nevýhodou této metody je její pomìrnì
snadná identifikace pouhým poslechem
a tím monost rychlého prozrazení.

0

e dnes jsou analogové skramblery
v uvedené podobì opoutìny a je vyuíváno stále více utajovacích zaøízení èíslicových.

Proto byl uvedený zpùsob prùbìnì zdokonalován. Prvním krokem bylo rozdìlení
nízkofrekvenèního pásma do dvou, pøípadnì více podpásem, jejich spektrum je pak
obraceno nezávisle.
Dalího zdokonalení bylo dosaeno tím, e
výe uvedená podpásma se dynamicky
mìní v prùbìhu komunikace. Tímto zpùsobem lze ji dosáhnout významného stupnì utajení. Obvodová sloitost takového
zaøízení je vak vysoká. Její podstatnou èást
tvoøí synchronizaèní obvody, které je nutno realizovat pomocí èíslicové techniky.
Rozvoj èíslicové techniky vak vedl k tomu,

aby zpodìní zpùsobené délkou rámce
nepùsobilo ruivì pøi interaktivní hlasové
korespondenci. Tento rámec pak je moné
vysílat napø. pozpátku (obr. 4). Pøi praktické realizaci se pouívá jetì rozdìlení rámce na segmenty, které jsou vysílány
ve zmìnìném poøadí, pøípadnì nìkteré pozpátku (obr. 5).
VSTUPNÍ SIGNÁL
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Obr. 5 Pøeskládání segmentù v rámcích
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TEORETICKÁ ÈÁST
Èíslicové skramblery a utajovaèe
Do dalí kategorie utajovaèù patøí zaøízení, která pouívají pro
pøenos po rádiové cestì jiného ne telefonního kanálu. Nejèastìji bývá v tomto pøípadì u taktických vojenských rádiových
stanic pro VKV pásmo pouíván digitální pøenos rychlostí 16
kb/s. Nabízí se tedy monost nasadit utajovaè na tento datový
tok. Jedná se tedy o utajovaè digitální. Nejjednoduím øeením je v tomto pøípadì èíslicový skrambler. Tohoto øeení je
také pouito ve standardní radiové stanici RF 13. Blokové schéma je uvedeno na obr. 6. Klíè v tomto pøípadì je realizován
32bitovým slovem, jeho jednotlivé bity urèují pøipojení výstupù bunìk posuvného registru ke sèítaèce modulo 2 (XOR).

KLÍÈ - X+Y+....+Z bitový (sloený z pevné a plovoucí èásti)
plní se do registrù po pøijetí hlavièky

P O S U VN Ý
R E G IS TR
X - bito vý

Nevýhodou uvedeného øeení je skuteènost, e u nìj dochází k tzv. násobení chyb. Tento jev se projevuje zhorením kvality pøenosu v okamiku, kdy pouitý rádiový kanál pracuje
s reálnou chybovostí. Z dùvodu násobení chyb není vhodné
prodluování posuvného registru ani jeho sloitìjí konstrukce. To sebou pøináí omezenou kryptologickou hodnotu.
Proto se pro nároènìjí aplikace pouívá sloitìjích
a úèinnìjích metod. Pro utajení toku dat se nejèastìji pouívá buï proudového nebo blokového ifrování. Pøi proudovém
ifrování jsou jednotlivé bity posloupnosti nesoucí informaci
násobeny bity klíèe. Pøi blokovém ifrování jsou bity posloupnosti nesoucí informaci nejdøíve uloeny do blokù urèité
délky (64, 128
bitù) a tyto bloky jsou pak zaifrovány. Výsledky dosaitelné obìma metodami jsou srovnatelné. Pro utajení typické fónické komunikace vak vychází øeení
s proudovým ifrováním ménì nákladné.

P O SU VN Ý
R E G IS TR
Y- bito vý

V S TU P D A T

P O SU VN Ý
R E G IS TR
Z - bito vý

XOR

V ÝS TU P D A T

TA K TO VÁ N Í

Obr. 7 ifrovací a deifrovací blok EU 13

VYSÍLACÍ STRANA

XOR

VÝSTUPY
REGISTRU
URÈENÉ
KLÍÈEM
1

2

………………….

31

32

MASKOVANÁ POSLOUPNOST
PØÍMÁ POSLOUPNOST

XOR

Princip Vernamovy ifry je jednoduchý. Jednotlivé bity zprávy jsou
sèítány s bity øetìzce náhodnì generovaného klíèe. Pokud je klíè
opravdu náhodný a zpráva dostateènì dlouhá, je ifra nerozlutitelná, ale je zde problém distribuce klíèe k pøíjemci, pøièem klíè
má stejnou délku jako zpráva.

PØIJÍMACÍ STRANA
XOR
VÝSTUPY
REGISTRU
URÈENÉ
KLÍÈEM
1

2

………………….

31

32

PØÍMÁ POSLOUPNOST
XOR
MASKOVANÁ POSLOUPNOST

Obr. 6 Èíslicový skrambler (RF 13)
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Vernamova ifra a ifrování zaloené na pseudonáhodných
posloupnostech
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Proto se místo náhodného generátoru klíèe pouívá generátor pseudonáhodný. Jeho perioda opakování musí být co nejvìtí, aby nedocházelo k opakování klíèe bìhem vysílání. Pokud napøíklad pøi
datovém toku 16 000 bitù za vteøinu pouijeme 64bitový posuvný
registr jako generátor pseudonáhodné posloupnosti, jeho perioda
opakování bude (264 1)/(16 000*3600*24*365)=35,6 milionu let,
co je dostateèné. Blokové schema generátoru pseudonáhodné
posloupnosti je na obr. 7.
Pokud generátory pseudonáhodných posloupností na pøijímací
i vysílací stranì jsou synchronní (ve stejný okamik generují stejné èíslo), není nutno pøenáet k pøíjemci celý klíè.
Je zøejmé, e tento zpùsob ifrování je vhodný pro proudové ifrování a z jeho principu se vychází i pøi návrhu nového utajovaèe
pro rádiové stanice RF 13, který je popsán v samostatném èlánku.
Ing. Jiøí Krèa, Ing. Pavel Joch
KON, tel.: 0632/522502, 522511

ZÁKAZNICKÁ RUBRIKA

Ovládání rádiové stanice

RF 13 z PC

Rádiové stanice øady RF 13 jsou od svého
vzniku vybaveny sériovou komunikací, která je pùvodnì urèena ke komunikaci
s pøipojeným pøísluenstvím. Pøíkladem je
ovládání rádiové stanice z mikrotelefonu,
zobrazení údajù na displeji mikrotelefonu,
ovládání filtru AF 13, ètení dat z plnicího
zaøízení a podobnì.

Tomuto urèení byly pøizpùsobeny vlastnosti sériové komunikace  je to nestandardní sériová komunikace v úrovni TTL,
u které je øídicím prvkem, i z hlediska èasování, rádiová stanice RF 13. V prùbìhu
vývoje byla komunikace doplnìna o dalí
pøíkazy, které umoòují automatizované
mìøení rádiových stanic v prùbìhu výroby. Jedná se pøedevím o ovládání, programování a nastavování parametrù bez
dotyku na rádiovou stanici. Touto komunikací jsou vybaveny vechny stanice
RF 13 od poèátku sériové výroby.
V prùbìhu pouívání rádiových stanic
RF 13 pro speciální pøípady je
v nìkolika systémech vyuívána tato komunikace pro ovládání rádiové stanice,
ale vdy zaøízením uitým na míru pro
daný pøípad. V poslední dobì vyvstaly
poadavky nìkterých zákazníkù na ovlá-

FÓNIE

PC

FÓNIE

DOR

CI 13

DOR

DATA
Obr. 1 Propojení zaøízení CI 13

dání rádiové stanice RF 13 z poèítaèe.
Vzhledem k charakteru sériového rozhraní rádiové stanice RF 13 nelze vytvoøit
ovládací program pro pøímé pøipojení
RF 13 k poèítaèi øady PC, který by pracoval pod libovolným operaèním systémem.
Problémy jsou pøedevím u operaèních
systémù øady Windows. Proto byl
v DICOM vyvinut pro ovládání stanice
RF 13 z PC nový pøístroj, nazvaný Øídicí
rozhraní CI 13. Ten je popsán v èásti Novinky.
Propojení zaøízení je patrné z obrázku 1.
Funkce, které lze ovládat u rádiových stanic prostøednictvím CI 13, lze rozdìlit do
tìchto skupin.

a) Povely shodné s ovládáním
rádiové stanice mikrotelefonem
- pøepnutí na pøedvolený kanál
nahoru;
- pøepnutí na pøedvolený kanál dolù;
- start skanování;
- ukonèení módu skanování.

b) Dalí povely
- pøepnutí na libovolný pøedvolený
kanál;
- nastavení kmitoètu simplexního
kanálu;

- nastavení kmitoètù semiduplexní
ho kanálu;
- nastavení atributù rádiového
kanálu (UT, SEL, SQ 150);
- nastavení vysílacího výkonu;
- naprogramování vech údajù
rádiového kanálu;
- vyslání zprávy FLASH;
- posun kmitoètu o 25 kHz
nahoru;
- posun kmitoètu o 25 kHz dolù;
- posun kmitoètu o 1 MHz nahoru;
- posun kmitoètu o 1 MHz dolù.

c) Informace o RF 13
- vyslání informace o stavu rádiové
stanice na dotaz;
- vyslání informace o stavu rádiové
stanice pøi kadé zmìnì;
- informace o pøipojeném zaøízení;
- pøijatá zpráva FLASH;
- chybové hláení.

Pøedpokládáme, e potøeba ovládání rádiových stanic z PC poroste. Proto podáváme naim zákazníkùm a uivatelùm
rádiových stanic RF 13 informaci této
monosti. Pro podrobnìjí informace se
mùete obrátit na oddìlení vývoje
a konstrukce naí spoleènosti.

Ing. Zdenìk Pícha
vedoucí KON, tel.: 0632/522834
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REKLAMNÍ ÈÁST, ADRESY

Ve dnech 11. a 14. 4. 2000 se uskuteènila v hlavním mìstì Malajsie, Kuala Lumpur,
výstava obranné techniky Defence Services Asia 2000.
Jedná se o nejvýznamnìjí výstavu vojenské techniky v oblasti jihovýchodní Asie a podle
nìkterých i druhou nejvýznamnìjí výstavu tohoto druhu na svìtì. Mezi 420 vystavujícími firmami ze 40 zemí se zúèastnily v rámci èeské expozice také ètyøi firmy z Èeské
republiky - DICOM spol. s r. o. Uherské Hraditì, ERA a.s. Pardubice, Sellier & Bellot
a.s. Vlaim a Omnipol a.s. Praha.
Ing. Pøemysl Veèeøa
vedoucí OBO, tel.: 0632/522233

Ziskem Zlatého IDEE pro Rádiový datový
terminál DT13, za nejlepí exponát v oboru
elektrotechnika, se DICOM stal nejúspìnìjí zahranièní firmou v rámci výstavy
obranné techniky IDEE 2000, konané od
3. do 6. 5. 2000 v Trenèínì.
Ing. Pøemysl Veèeøa
vedoucí OBO, tel.: 0632/522233

Ing. Pøemysl Veèeøa
vedoucí OBO, tel.: 0632/522233
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