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Wstęp
Emisja pola elektromagnetycznego jest zjawiskiem nieod³ącznie towarzyszącym

przep³ywowi prądu elektrycznego, będącego z kolei podstawą dzia³ania wszelkich urządzeń

elektronicznych i elektrycznych. Na podstawie zmian pola mo¿liwe jest wnioskowanie

na temat dzia³ania urządzeń będących jego źród³em. Co więcej, w³aściwości pola

elektromagnetycznego pozwalają na jego zdalną rejestrację i analizę. Zjawisko powstawania

fal elektromagnetycznych niosących informację o dzia³aniu urządzeń elektrycznych

i elektronicznych nazywane jest emisją ujawniającą lub ulotem elektromagnetycznym.

Odkąd urządzenia elektryczne i elektroniczne zaczę³y być u¿ywane do przetwarzania

informacji, często o poufnym charakterze, występowanie emisji ujawniającej nabra³o

szczególnego znaczenia.

Pola elektromagnetyczne wytwarzane przez urządzenia elektryczne mogą wchodzić

we wzajemne interakcje i oddzia³ywać w sposób niekorzystny na dzia³anie tych urządzeń.

Objawem tego są nieprzewidywalne zachowania lub trudne do wyt³umaczenia awarie.

Ze względu na znaczenie tego zjawiska sta³o się ono w przeciągu kilku ostatnich

dziesięcioleci przedmiotem intensywnych badań zaliczanych do dziedziny nazywanej

kompatybilnością elektromagnetyczną. Charakter tych badań zbli¿ony jest do tematu

niniejszej pracy. Jednak pomimo wielu podobieństw (w obydwu przypadkach chodzi

o eliminację zak³óceń powstających podczas pracy urządzeń elektronicznych) nale¿y zwrócić

uwagę na istotne ró¿nice między tymi dwoma zagadnieniami. Celem zapewnienia

kompatybilności elektromagnetycznej jest doprowadzenie do takiego stanu, w którym

niepo¿ądane sygna³y zewnętrzne nie będą zak³óca³y pracy danego urządzenia i jednocześnie

zak³ócenia wytwarzane przez to urządzenie nie będą wp³ywać na pracę innych urządzeń

elektrycznych w jego pobli¿u. Jest oczywistym, ¿e poziom sygna³ów emitowanych w sposób

niezamierzony, a umo¿liwiających skuteczny pods³uch elektromagnetyczny mo¿e być

znacznie ni¿szy od poziomu zak³óceń powodujących nieprawid³ową pracę urządzeń. Nie

oznacza to jednak braku mo¿liwości wykorzystania doświadczeń specjalistów w dziedzinie

kompatybilności elektromagnetycznej dla eliminowania wp³ywów emisji ujawniającej. Jest

to tym wa¿niejsze, ¿e wyniki badań dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej

są publicznie dostępne, przez co mo¿na spotkać się ze stosunkowo du¿ą ilością informacji na

ten temat. Tak¿e podczas tworzenia tego opracowania wykorzystane zosta³y publikacje

o tematyce związanej z kompatybilnością elektromagnetyczną.
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W przeciwieństwie do kompatybilności elektromagnetycznej badania dotyczące emisji

ujawniającej od lat by³y domeną s³u¿b wywiadowczych wysoko rozwiniętych krajów i nie

stanowi³y przedmiotu ogólnie dostępnych publikacji. W³aściwie we wszystkich państwach

uregulowania dotyczące ochrony przed emisją są objęte klauzulą poufne, tajne lub ściśle

tajne. Niektóre kraje posuwają się wręcz do utajnienia samej nazwy odpowiedniej normy.

Tak¿e sprzęt spe³niający wymagania pracy bezpiecznej z punktu widzenia ulotu

elektromagnetycznego objęty jest ścis³ą kontrolą rządową. W przypadku amerykańskiego

programu TEMPEST, omówionego bardziej szczegó³owo w rozdziale 5.4, kontroli podlega

przydzielanie zezwoleń na dostęp do odpowiednich technologii, przebieg procesu

wytwarzania oraz rozpowszechnianie bezpiecznych urządzeń. Wszystko to czyni tematykę

związaną z ulotem elektromagnetycznym szczególnie interesującą.

Mimo, ¿e badania nad emisją ujawniającą trwa³y od lat pięćdziesiątych, zapoczątkowanie

tego wątku w publicznej literaturze datować mo¿na na rok 1967 [1]. Jednak najbardziej

chyba znaną i pierwszą szczególnie znaczącą publikacją przerywającą publiczne milczenie

wokó³ zagadnień związanych z emisją ujawniającą jest opracowanie Vima Van Ecka

"Electromagnetic Radiation from Video Display Units: An Eavesdropping Risk ?" [10].

Wyniki jego doświadczeń, będące dziś wręcz klasyką tematu, doprowadzi³y do z³amania

stereotypu, wed³ug którego wykorzystanie ulotu elektromagnetycznego do pods³uchu

mo¿liwe jest tylko przy wykorzystaniu skomplikowanego oprzyrządowania

specjalistycznego i wią¿e się z du¿ymi kosztami. Następnym opracowaniem, wnoszącym

wiele do wzrostu publicznej świadomości na temat zjawiska emisji ujawniającej, jest praca

Kuhna i Andersona "Soft Tempest: Hidden Data Transmission Using Electromagnetic

Emanations". Powsta³a ona dzięki zainteresowaniu powszechnie znanej firmy Microsoft

nowymi, skutecznymi sposobami kontrolowania procesu kopiowania oprogramowania przez

u¿ytkowników końcowych. Firma zainwestowa³a 20 mln dolarów, które przekaza³a

Uniwersytetowi Cambridge na odpowiednie badania. Wyniki prac Markusa Kuhna oraz

Rossa Andersona, pracowników naukowych tej renomowanej uczelni, ods³aniają nowe

aspekty zjawiska ulotu. Wskazują na istotne zagro¿enia wynikające z mo¿liwości aktywnego

ataku wykorzystującego emisję ujawniającą oraz wykazują mo¿liwość tworzenia

zabezpieczeń przed skutkami nas³uchu elektromagnetycznego w sposób wy³ącznie

programowy. Praca wskazuje te¿ na mo¿liwość wykorzystania ulotu elektromagnetycznego

do zdalnego rewidowania legalności oprogramowania poprzez kontrolowane umieszczanie

w nim informacji zawierających np. skrót numeru licencji (określenie liczby u¿ywanych

kopii w porównaniu do liczby zakupionych licencji). Zagadnienia poruszone w obydwu tych
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opracowaniach zosta³y zawarte w treści niniejszej pracy, stanowiącej próbę zebrania

publicznie dostępnych wyników badań i doświadczeń dotyczących emisji ujawniającej

w jedną, spójną ca³ość.

Rozdzia³ pierwszy stanowi krótkie wprowadzenie do zagadnień fizyki pola

elektromagnetycznego, których znajomość jest niezbędna dla zrozumienia dalszej części

pracy. Czytelnik cechujący się znajomością podstawowych w³aściwości i zjawisk

występujących w polu elektromagnetycznym mo¿e pominąć jego lekturę.

W rozdziale drugim omówiony zosta³ problem przypadkowego powstawania anten

w uk³adach elektronicznych. Uzmys³awia on ³atwość, z jaką drobna nieuwaga lub niewiedza

konstruktora mogą przyczynić się do obecności w dzia³ającym urządzeniu elementów

posiadających dobre w³aściwości emisyjne dla niektórych częstotliwości przetwarzanych

sygna³ów.

Rozdzia³ trzeci poświęcony jest omówieniu najbardziej znaczących źróde³ emisji

ujawniającej. Doświadczenie przeprowadzone przez autora i opisane w tym rozdziale

pozwala zaliczyć do tego grona tak¿e wyświetlacze LCD, traktowane czasem jako lekarstwo

na problemy związane z emisją ujawniającą monitorów CRT.

Następny, czwarty rozdzia³, poświęcony zosta³ problematyce przewodzonej emisji

ujawniającej. Emisja tego typu stwarza niebezpieczeństwo przenikania informacji na dość

du¿e odleg³ości. Ponadto skuteczna ochrona przed wyciekiem elektromagnetycznym musi

obejmować jednocześnie aspekt emisji promieniowanej i przewodzonej.

Środkom zabezpieczającym przed skutkami emisji ujawniającej poświęcony zosta³ rozdzia³

piąty. Daje on ogólny obraz mo¿liwości ochrony z podzia³em na środki zabezpieczeń przed

skutkami emisji emitowanej oraz przewodzonej. Pozwala na skojarzenie odpowiednich

technik z konkretnymi obszarami zastosowań.

Proces przenikania informacji związanych z tematyką emisji ujawniającej do wiadomości

publicznej oraz ³amania stereotypów dotyczących tego zjawiska trwa nadal. Intencją

powstania niniejszego opracowania jest przyczynić się do zrozumienia przez czytelnika

mechanizmów powstawania ulotu elektromagnetycznego, uświadomić mu wynikające

z istnienia tego zjawiska zagro¿enia oraz dać podstawy zapewnienia skutecznej ochrony

przed skutkami emisji ujawniającej.
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1. Podstawy elektromagnetyzmu
Przed rozpoczęciem analizy zjawiska emisji ujawniającej nale¿y kilka chwil poświęcić

przypomnieniu podstawowych definicji oraz w³aściwości związanych z polem elektrycznym

oraz magnetycznym. Te najbardziej podstawowowe zosta³y zamieszczone poni¿ej. Za³o¿enie

o ich znajomości przez czytelnika zostanie wykorzystane we wszystkich następnych

rozdzia³ach tej pracy.

Pole elektromagnetyczne

Pole elektromagnetyczne jest to pole, którego podstawowymi sk³adowymi są pole

elektryczne oraz magnetyczne. Pola te zosta³y odkryte i zbadane niezale¿nie. Pierwotnie nie

dostrzegano związku, jaki nierozerwalnie ³ączy zjawiska odpowiadające obu rodzajom pól.

Opis ich podstawowych w³aściwości (zawarty poni¿ej) wskazuje na wyraźne ró¿nice

pomiędzy nimi. Zosta³o jednak stwierdzone doświadczalnie, ¿e zmiana w czasie jednego

z tych dwu pól powoduje pojawienie się bądź zmianę pola drugiego. Oznacza to

nierozerwalny związek zjawisk elektrycznych i magnetycznych, stąd pojęcie pola

elektromagnetycznego. W praktyce umo¿liwia to dzia³anie urządzeń elektrycznych w oparciu

o wykorzystanie tylko w³aściwości pola elektrycznego, tylko w³aściwości pola

magnetycznego lub obydwu jednocześnie.

Pole elektryczne

Polem elektrycznym nazywa się szczególny stan przestrzeni wywo³any przez umieszczony

w niej ³adunek elektryczny. Cechą charakterystyczną dla pola elektrycznego jest to, ¿e na

umieszczony w nim ³adunek elektryczny dzia³a si³a. Je¿eli pole wywo³ane jest przez ³adunek

(lub ³adunki) o niezmieniającym się po³o¿eniu i sta³ej wartości to mówimy o obecności pola

elektrostatycznego.

Wielkością charakteryzującą pole elektryczne w danym punkcie jest natę¿enie pola

elektrycznego oznaczane literą M. Określane jest ono jako stosunek si³y F dzia³ającej na

³adunek elektryczny Q umieszczony w rozpatrywanym punkcie do wartości tego ³adunku. 

E=F

Q
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Jednostką natę¿enia pola elektrycznego w uk³adzie SI jest
V

m
. Jest ono wielkością

wektorową, przy czym zwrot wektora natę¿enia pola jest zgodny ze zwrotem wektora si³y

dzia³ającej na ³adunek w nim umieszczony.

W celu graficznego przedstawienia pola elektrycznego nale¿y wprowadzić pojęcie linii si³

pola elektrycznego. Stanowią one odwzorowanie torów ruchu ³adunków elektrycznych

umieszczonych w polu elektrycznym i są styczne we wszystkich punktach do wektora

natę¿enia pola elektrycznego. Zbiór linii pola elektrycznego na p³aszczyźnie daje obraz pola

elektrycznego. Obrazy pola elektrycznego wokó³ ³adunku dodatniego oraz ujemnego zosta³y

przedstawione na rys. 1.1.

Z polem elektrycznym związane jest pojęcie potencja³u elektrycznego î. Wed³ug definicji

jest to stosunek pracy ∆W wykonanej przy przemieszczaniu ³adunku "próbnego" q z punktu

A do punktu po³o¿onego w nieskończoności, do wartości ³adunku próbnego q.

îA=
∆W

q

Jednostką potencja³u jest 1 wolt (1 V). Dwa punkty pola elektrycznego mogą ró¿nić się

wartością potencja³u. Ró¿nica ta jest określana jako wartość napięcia elektrycznego

i oznaczana literą U. Jednostką napięcia elektrycznego jest tak¿e 1 wolt, a jego wartość dla

punktów A oraz B określa wzór:

U
AB
=î

A
Bî

B .
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W³aściwości elektryczne środowiska, w którym rozchodzi się pole elektryczne określa

bezwględna przenikalność elektryczna środowiska ε. Określa się ją w odniesieniu do

przenikalności elektrycznej pró¿ni ε0, będącej sta³ą fizyczną o wartości określonej

w uk³adzie SI. O tym, ile razy przenikalność danego środowiska jest większa

od przenikalności pró¿ni mówi przenikalność względna εr.

ε=ε0ε r

W przewodniku umieszczonym w polu elektrycznym zachodzi zjawisko przemieszczania się

elektronów swobodnych. W efekcie jedna część przewodnika staje się na³adowa dodatnio,

a druga ujemnie. Ruch elektronów swobodnych trwa do chwili, gdy natę¿enie pola

elektrycznego zewnętrznego stanie się równe natę¿eniu pola elektrycznego wewnętrznego

z punktu widzenia przewodnika. Z chwilą zrównania się tych dwu pól elektrycznych pole

wypadkowe w przewodniku równe jest zeru. Oznacza to, ¿e w przewodniku znajdującym się

w polu elektrycznym pole to nie istnieje, a powierzchnia przewodnika staje się

ekwipotencjalna. Ekwipotencjalność oznacza, ¿e dowolne dwa punkty powierzchni posiadają

taki sam potencja³ elektryczny (czyli napięcie elektryczne pomiędzy nimi wynosi 0 V).

Zjawisko to wykorzystywane jest przy ekranowaniu - wewnątrz zamkniętej, metalowej

powierzchni wartość pola elektrycznego jest równa zeru.

W dalszej części pracy pole elektryczne powinno być w szczególności kojarzone

z obecnością ³adunków elektrycznych i ró¿nicy potencja³ów.

Pole magnetyczne

Polem magnetycznym jest szczególny stan przestrzeni wywo³any przez poruszające się

³adunki elektryczne. Cechą charakterystyczną dla pola magnetycznego jest fakt

oddzialywania si³y na ka¿dy poruszający się w nim ³adunek elektryczny. Ponadto

w przewodniku poruszającym się w sta³ym polu magnetycznym indukuje się napięcie

elektryczne (si³a elektromotoryczna). Napięcie indukowane jest te¿ w przewodniku

umieszczonym w zmiennym polu magnetycznym. Analogicznie do pola elektrycznego dla

graficznego zobrazowania stosuje się zbiór linii pola magnetycznego. Podstawową

wielkością charakteryzującą w³aściwości pola magnetycznego jest indukcja magnetyczna.

Jednostką indukcji magnetycznej jest Tesla. Jest ona miarą intensywności tego pola - im

większa jej wartość tym większa si³a dzia³a na przewód z prądem umieszczony w polu

magnetycznym:
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B= F

I⋅l
T stąd: F=B⋅I⋅l

gdzie:

O F - si³a dzia³ająca na przewód w polu,

O I - natę¿enie prądu p³ynącego przez przewód,

O l - d³ugość przewodu.

Zale¿ność powy¿sza jest s³uszna tylko wówczas, gdy przewód i linie si³ są wzajemnie

prostopad³e. W³aściwości magnetyczne środowiska, w jakim rozchodzi się pole

magnetyczne określa przenikalność magnetyczna µ. Jej wartość, mierzona w Henrach na

metr (
H

m
lub

Vs

Am
), określana jest doświadczalnie. Inną wa¿ną wartością jest natę¿enie

pola magnetycznego H. Jego wartość jest wprost proporcjonalna do indukcji magnetycznej

i odwrotnie proporcjonalna do wartości przenikalności magnetycznej środowiska. Jednostką

jest 
A

m
.

H=B

µ
A

m

Ka¿dy przewód prostoliniowy wiodący prąd wytwarza pole magnetyczne, którego linie są

okręgami wspó³środkowymi z osią przewodu. Przedstawia to rys. 1.2.

Zarówno indukcja pola magnetycznego jak i jego natę¿enie są wielkościami wektorowymi.

Zwrot obydwu tych wektorów jest taki sam a wyznaczony zostaje na podstawie regu³y śruby

prawoskrętnej (zwanej te¿ regu³ą korkociągu): je¿eli kierunek ruchu postępowego śruby

prawoskrętnej ustawionej wzd³u¿ osi przewodu jest zgodny z kierunkiem przep³ywu prądu, to
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kierunek jej ruchu obrotowego określa zwrot wektora indukcji. Wektor ten jest zawsze

styczny do linii si³ pola magnetycznego. Natę¿enie pola wewnątrz przewodu wiodącego prąd

o równomiernej gęstości jest proporcjonalne do odleg³ości od środka przewodu. Jest ono

równe zeru w punkcie środkowym przekroju przewodu i osiąga maksimum w punktach

le¿ących na jego powierzchni (rys. 1.3).

Rys. 1.3. Wykres natę¿enia pola magnetycznego wytworzonego przez przewód wiodący prąd

Zale¿ność natę¿enia pola magnetycznego od prądu p³ynącego w przewodzie określa poni¿sze
prawo:

∆H=
I∆ l

4 Πr
2

sin α

gdzie:

O l - d³ugość odcinka przewodu,

O I - natę¿enie prądu p³ynącego przez przewód,

O r - odleg³ość punktu M, w którym obliczamy indukcję od odcinka przewodu,

O α - kąt pomiędzy kierunkiem przewodu a prostą ³ączącą odcinek przewodu i punkt M.

Jeszcze jednym wa¿nym dla tematyki niniejszego opracowania zjawiskiem jest wspomniane

ju¿ indukowanie się si³y elektromotorycznej w przewodzie poruszającym się w polu

magnetycznym. Jej wartość określa poni¿sza zale¿ność:

E=B⋅l⋅v⋅sin α

gdzie:

O E - wartość indukowanej si³y elektromotorycznej [V],

O B - indukcja magnetyczna,

O l - d³ugość poruszającego się odcinka przewodu,

O v - prędkość ruchu przewodu,
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O α - kąt poruszania się przewodu w stosunku do pola magnetycznego.

Zaznaczyć tu nale¿y wzrost wartości indukowanej si³y elektromotorycznej wraz ze wzrostem

prędkości zmian natę¿enia pola magnetycznego oraz zmniejszaniem odleg³ości od źród³a

pola magnetycznego. 

Pole magnetyczne w dalszej części pracy powinno być szczególnie kojarzone z sytuacją

przep³ywu ³adunków elektrycznych w przewodniku, czyli z przep³ywem prądu

elektrycznego.
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2. Zagadnienie niezamierzonego
powstawania anten
2.1. Wprowadzenie

Nie sposób mówić o problematyce związanej z emisją i odbiorem fal elektromagnetycznych

nie wspominając przy tym o podstawowym elemencie wszelkiego sprzętu zarówno

emitującego jak i odbierającego fale radiowe. W przypadku nadajnika jest to antena

nadawcza, natomiast w przypadku odbiornika antena odbiorcza. 

Antena nadawcza jest urządzeniem, które przekszta³ca dostarczaną energię elektryczną

w promieniowanie elektromagnetyczne. Analogicznie, antena odbiorcza to urządzenie, które

przekszta³ca odbierane fale elektromagnetyczne na sygna³y elektryczne, czyli energię

elektryczną. Wymiary anten są szczegó³owo obliczane, materia³y, z których się je wykonuje

starannie dobierane w zale¿ności od przeznaczenia, warunków pracy a przede wszystkim

zakresu d³ugości odbieranych/nadawanych fal radiowych. Czyni się wszystko aby dzięki

odpowiedniemu doborowi parametrów zminimalizować zak³ócenia oraz moc traconą

podczas pracy anten. Nie nale¿y jednak zapominać, ¿e anteny mogą powstawać

przypadkowo. Uk³ady elektroniczne często zawierają w sobie nadajniki, z których istnienia

nie zdają sobie sprawy nawet konstruktorzy tych urządzeń. Te "naturalne" anteny mogą być

przyczyną nieoczekiwanych zachowań uk³adów w określonych warunkach. Dla przyk³adu

istnienie przypadkowej anteny odbiorczej w uk³adzie sterującym systemem hamowania

samochodu mo¿e okazać się bardzo niebezpieczne dla jego w³aściciela. Opracowanie

niniejsze dotyczy przede wszystkim sytuacji, w których po³ączenia w urządzeniu

elektronicznym tworzą antenę nadawczą będącą szczególnie dobrym źród³em emisji

ujawniającej. W tym celu rozwa¿one zostaną mo¿liwości przypadkowego powstawania

ró¿nego rodzaju anten. Jako podstawa do stworzenia tego rozdzia³u pos³u¿y³o opracowanie

Marcusa oraz Gabrielsona "Natural Antennas" [15].

2.2. Parametry anten

Anteny opisywane są przy u¿yciu następujących parametrów:

O dobroć anteny - stosunek intensywności radiacji elektromagnetycznej w określonym

kierunku do intensywności radiacji, która mog³aby być otrzymana gdyby moc wejściowa

by³a emitowana izotropicznie;
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O kierunkowość - stosunek intensywności radiacji w określonym kierunku do uśrednionej

intensywności radiacji we wszystkich kierunkach;

O szerokość wiązki - kąt pomiędzy dwoma kierunkami w g³ównej p³aszczyźnie

promieniowania, w których intensywność radiacji stanowi po³owę wartości maksymalnej

promieniowania;

O polaryzacja - orientacja wektora pola elektrycznego w stosunku do kierunku maksymalnej

radiacji;

O efektywny zasięg - dla konkretnego kierunku jest to stosunek mocy dostępnej na stykach

wejściowych anteny do gęstości mocy fali p³askiej dla tego kierunku, spolaryzowanej

zgodnie z oczekiwaną polaryzacją anteny;

O impedancja wejściowa - impedancja anteny widziana przez uk³ady ją zasilające; jest ona

mo¿liwa do obliczenia tylko dla bardzo prostych anten, w pozosta³ych przypadkach

mierzona empirycznie;

O opór radiacji - stosunek mocy wyemitowanej przez antenę do kwadratu prądu

wejściowego;

O pasmo - zakres częstotliwości, dla których antena jest efektywna, to znaczy jej parametry

są u¿yteczne dla konstruktora; jest to pojęcie dość subiektywne poniewa¿ nie istnieje

dok³adny sposób określenia pasma dla danej anteny.

Ogólna znajomość tych parametrów będzie przydatna dla lepszego określenia znaczenia

konkretnych źróde³ emisji ujawniającej.

2.3. Anteny kierunkowe

Anteny kierunkowe koncentrują emitowaną energię w jednym lub kilku kierunkach. Jeśli

antena jest zaprojektowana tak, aby większość emitowanej mocy skoncentrowana by³a

w stosunkowo ma³ym sto¿ku, wtedy część charakterystyki będąca najrozleglejszym

maksimum promieniowania nazywana jest listkiem g³ównym. Pojawiające się maksima

wtórne nazywa się listkami bocznymi. Są one du¿o mniejsze od listka g³ównego (rys. 2.1).

Na charakterystyce promieniowania mo¿na te¿ wyró¿nić punkty po³owy mocy. Są to miejsca

wykresu, w których moc przypadająca na jednostkę powierzchni jest równa po³owie jej

maksymalnej wielkości. Kąt pomiędzy tymi punktami jest miarą szerokości g³ównego liścia.
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Antena kierunkowa mo¿e powstać przypadkowo. Okablowanie, przez które zgodnie

z za³o¿eniami projektowymi lub w wyniku oddzia³ywań innych elementów przep³ywa prąd

zmienny o częstotliwości radiowej (od kilkudziesięciu kiloherców do oko³o 1 GHz) mo¿e

znajdować się blisko metalowej os³ony umieszczonej równolegle do p³yty g³ównej

urządzenia elektronicznego (np. komputera). Os³ona ta mo¿e dzia³ać jak reflektor tworząc

kombinację antena-reflektor. Promieniowanie emitowane przez taki zespó³ nie jest

wprawdzie tak wyraźnie charakterystyczne jak promieniowanie anteny w³aściwej, lecz

posiada w³aściwości kierunkowe w konkretnym obszarze. Poprzez koncentrację

promieniowanej energii zwiększa się efektywny zasięg jej oddzia³ywania w danym kierunku.

2.4. Anteny o "stojącej fali"

Anteny o "stojącej fali" skonstruowane są tak, aby powstawa³y w nich fale stojące napięcia

oraz prądu. W antenie nadawczej tego typu dostarczana ze źród³a mocy fala bie¿ąca ulega

odbiciu po osiągnięciu końca anteny. Powsta³a w ten sposób kombinacja dwóch fal - odbitej

i dostarczanej ze źród³a mocy, tworzy matrycę fal stojących.

Prąd oraz napięcie w fali stojącej są przesunięte w fazie o 90 stopni. Oznacza to, ¿e podczas

gdy napięcie osiąga wartość maksymalną, natę¿enie prądu wynosi 0 i analogicznie - dla

maksymalnego natę¿enia prądu napięcie jest równe 0. Dla bardzo cienkich anten rozk³ad

prąd-napięcie jest bardzo bliski sinusoidalnemu. Jedną z najprostszych a zarazem najczęściej

stosowanych anten tego typu jest dipol o d³ugości po³owy fali. Poni¿szy rysunek pokazuje

przyk³ady anten fali stojącej pe³nej d³ugości oraz anten fali stojącej o po³owie d³ugości.

Antena nadawcza tego typu mo¿e powstać przypadkowo jeśli istnieje punkt sprzęgnięcia

o charakterze pojemnościowym z sygna³em zmiennym. Przewodzenie mo¿e odbywać się na
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przyk³ad za pośrednictwem pojemności pomiędzy dwoma równoleg³ymi przewodnikami

(dwa równoleg³e przewody telefoniczne, ście¿ki obwodu drukowanego, elementy obudowy,

przewody ³ączące). Jeśli przewodnik jest zakończony wysoką impedancją lub posiada

ferrytową otoczkę tworzącą wraz z nim d³awik dla określonej częstotliwości, wtedy na

zakończeniu lub w miejscu powstania d³awika będą występować odbicia fali. Jeśli odleg³ość

pomiędzy punktem odbicia fali a punktem sprzęgnięcia jest d³u¿sza ni¿ jedna ósma d³ugości

fali to będzie się w nim tworzyć fala stojąca i będzie się on zachowywa³ jak antena o stojącej

fali.

2.5. Anteny rezonansowe

Większość anten pracuje w rezonansie lub blisko rezonansu. Oznacza to, ¿e sk³adowa

reaktancyjna impedancji wejściowej anteny równa się zero lub jest bardzo ma³a

w porównaniu ze sk³adową rezystancyjną. Najprostszym przyk³adem jest tu antena dipolowa

o zasilaniu przy³ączonym w po³owie d³ugości. Jeśli antena sama w sobie nie ma charakteru

rezonansowego mo¿na go jej nadać poprzez dodanie odpowiedniej zewnętrznej reaktancji

o charakterze pojemnościowym lub indukcyjnym. W ten sposób mo¿na te¿ zmieniać

częstotliwość rezonansową anteny dostosowując ją do odbioru/nadawania w określonym

paśmie.

Wraz ze wzrostem częstotliwości d³ugość elementów przewodzących mo¿e stać się znaczącą

częścią d³ugości fali. Jeśli do tego dochodzi, stają się one elementami promieniującymi

(rys. 2.3). Jest te¿ bardzo prawdopodobne, ¿e przewodniki tworzyć będą naturalne anteny

rezonansowe.
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Rys. 2.3. Naturalna antena rezonansowa utworzona przez ście¿ki obwodu drukowanego

2.6. Anteny o fali bie¿ącej

W antenach o fali bie¿ącej nie występuje zjawisko fali stojącej. Unika się jej powstawania

dzięki zakończeniu anteny impedancją równą jej impedancji charakterystycznej przez co nie

występują odbicia fal. Przyk³adami urządzeń tego typu są siatki rombowe oraz anteny typu

V. Są to anteny kierunkowe, często przystosowane do ró¿nych d³ugości fali.

Ka¿dy przewód, który nie jest ekranowany przewodząc prąd zmienny o częstotliwości

radiowej emituje promieniowanie elektromagnetyczne. Jeśli przewód ten jest zakończony

swoją impedancją charakterystyczną wtedy nie będą w nim występować fale stojące i będzie

się on zachowywa³ jak antena o fali bie¿ącej. Dlatego bardzo wa¿ne jest stosowanie

w obwodach częstotliwości radiowych przewodów koncentrycznych wszędzie gdzie tylko to

mo¿liwe. Nale¿y przy tym przypomnieć, ¿e sygna³ zmienny mo¿e przedostać się ka¿dym

po³ączeniem o charakterze pojemnościowym na elementy, które mogą formować między

innymi anteny o fali bie¿ącej.

2.7. Anteny liniowe

Antena liniowa to cienki prosty pręt zasilany przez źród³o sygna³u radiowego. Mo¿e być

zasilana centralnie lub poprzez jeden z końców. Antena liniowa zasilana centralnie to

popularna antena dipolowa. Przypadkowe anteny mogą być antenami liniowymi jeśli są

prostymi cienkimi przewodnikami - tak jak ście¿ki obwodów drukowanych. Budową taką

charakteryzują się przede wszystkim linie magistral wymiany danych umieszczane na

p³ytach g³ównych komputerów oraz wszelkiego rodzaju matryce po³ączeń (w tym tak¿e

matryce wyświetlaczy ciek³okrystralicznych).

2.8. Anteny ramowe

Antena ramowa zawiera obwód zamknięty. Tworzący ją przewodnik uformowany jest

w jeden lub więcej zwojów, których końce są blisko siebie. Zwoje mo¿na podzielić na du¿e

i ma³e. Stosując ma³e zwoje uzyskuje się ma³ą ca³kowitą d³ugość przewodnika oraz ma³e

wymiary w porównaniu do d³ugości emitowanej/odbieranej fali. Przy du¿ych zwojach prąd
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w poszczególnych częściach pętli ró¿ni się zarówno pod względem amplitudy jak i fazy. Pole

elektromagnetyczne emitowane przez anteny o ma³ych zwojach osiąga maksimum dla

p³aszczyzny zwojów podczas gdy dla anten o du¿ych zwojach maksimum promieniowania

osiągane jest dla p³aszczyzny do niej prostopad³ej. 

Niezamierzone pętle mogą powstawać jeśli przewodnik posiada zakręty lub przebiega np.

naoko³o p³ytki obwodu drukowanego, przy czym jeden z jego końców mo¿e być uziemiony.

Poniewa¿ przewodnik posiada zarówno rezystancję jak i induktancję oraz kapacytancję

uziemiony dla pewnych częstotliwości nie zachowuje się jak krótki obwód lecz tworzy

antenę ramową. Jeśli przewodnik przebiega równolegle do uziemionej p³aszczyzny i jest do

niej przy³ączony tworzy z nią pętlę. Aby zapobiec powstawaniu tego typu pętli uziemione

obwody powinny być tak krótkie jak to tylko mo¿liwe. Jeśli nieekranowany przewód

przebiega równolegle do przewodu ekranowanego wówczas tworzy on z ekranem sąsiada

linię transmisyjną lub pętlę, w zale¿ności od tego, czy są one uziemione w tym samym

punkcie.

Podsumowując, pętle uziemienia formowane są jeśli prądy z ró¿nych punktów obwodu

przep³ywają wspólną ście¿ką masy. Ście¿ka ta mo¿e być zarówno p³aszczyzną masy,

magistralą jak źród³em zasilania. Prąd przep³ywający przez pętlę generuje napięcie, które

oddzia³ywuje na wszystkie obwody u¿ywające wspólnej masy. Rezultatem są niezamierzone

sprzę¿enia pomiędzy obwodami. Sprzę¿enia te mogą mieć charakter sprzę¿eń zwrotnych

dodatnich lub ujemnych, ich zachowanie mo¿e być równie¿ zmienne i nieprzewidywalne.

Pętle pó³falowe

Du¿ą pętlę anteny ramowej tworzy przewodnik o d³ugości równej co najmniej po³owie

d³ugości emitowanej/odbieranej fali. Jest ona z regu³y uformowana w kwadrat, co daje boki

o d³ugości co najmniej 1/8 d³ugości fali. Natę¿enie emitowanego pola jest maksymalne

w p³aszczyźnie pętli i ma zwrot od strony niskiego do wysokiego potencja³u. Przypadek ten

ilustruje rys. 2.4.

Maciej.Wisniewski@crypton.pl

http://maciej.crypton.pl
15



Maciej Wiśniewski, Poznań 2000

Rys. 2.4. Pętla pó³falowa o ca³kowitej d³ugości
równej d³ugości fali

Jeśli strona przeciwna do przy³ączy jest rozwarta na środku (np. doprowadzenie zasilania do

elementu na przeciwleg³ej krawędzi p³ytki obwodu drukowanego) wtedy kierunek przep³ywu

prądu nie zmienia się, lecz jego maksymalny przep³yw występuje w miejscu przy³ączy. Ten

fakt powoduje odwrócenie zwrotu maksymalnego natę¿enia emisji (rys. 2.5).

Rys. 2.5. Pętla pó³falowa z rozwarciem jednej strony

W przeciwieństwie do dipolu pó³falowego oraz ma³ej pętli brak jest kierunku, w którym

promieniowanie elektromagnetyczne du¿ej pętli mia³oby wartość zerową. Znaczna emisja

ma miejsce w kierunku prostopad³ym do p³aszczyzny pętli zgodnie ze zwrotami wektorów

z powy¿szych rysunków lecz radiacja występuje tak¿e w innych kierunkach, w szczególności

w kierunku przeciwnym. Zjawisko to określane jest mianem promieniowania wstecznego.

Stosunek emisji wstecznej do emisji przedniej mo¿e się zwiększyć, jeśli po³ączenia

pomiędzy przednią a tylną częścią pętli będą zawiera³y reaktancję o charakterze

indukcyjnym (rys. 2.6).
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Rys. 2.6. Pętla pó³falowa z reaktancją indukcyjną

Reaktancja ta zmniejsza prąd przep³ywający przez strony, w których występuje, zwiększa go

natomiast w stronie zawierającej zakończenia. Wp³ywa to dodatnio na kierunkowość, a co za

tym idzie sprawność pętli jako elementu promieniującego. Nale¿y to mieć na uwadze gdy

chce się uniknąć powstawania naturalnych anten w uk³adach elektronicznych.

2.9. Okablowanie oraz linie transmisyjne

Przewody do³ączone do p³ytki obwodu drukowanego tak¿e mogą tworzyć naturalne anteny.

Linie transmisyjne oraz przewody mogą emitować sygna³y radiowe tak¿e w innych

przypadkach. Aby zapobiec niepo¿ądanej emisji nale¿y zauwa¿yć, ¿e pola

elektromagnetyczne generowane przez dwa prądy o takim samym natę¿eniu lecz

przeciwnym kierunku znoszą się. Sytuacja taka przedstawiona jest na rysunku 2.7. Im

mniejsza odleg³ość pomiędzy przewodami tym efekt znoszenia się sygna³ów silniejszy. Linia

o takiej strukturze określana jest jako linia zbalansowana.

Rys. 2.7. Zbalansowana linia transmisyjna

Prąd p³ynący w kierunku przeciwnym do prądu w linii transmisyjnej nazywany jest prądem

ró¿nicowym. Linia transmisyjna nie jest zbalansowana gdy występuje ró¿nica pomiędzy

prądem w niej p³ynącym a prądem linii powrotnej. Ró¿nicę tą nazywamy prądem

wspó³bie¿nym. Pole generowane przez prąd wspó³bie¿ny nie jest znoszone i zostaje

wyemitowane (rys 2.8).
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Rys. 2.8. Linia niezbalansowana - emisja wywo³ana przez prąd wspó³bie¿ny

W celu zredukowania prądu wspó³bie¿nego linie transmisyjne powinny być zbalansowane

w największym mo¿liwym do osiągnięcia stopniu. Stąd zamiast u¿ywania oddzielnego, być

mo¿e wspólnego dla wielu sygna³ów, powrotu przez uziemienie nale¿y dą¿yć do sytuacji,

w której ście¿ka transmisyjna przylega do ście¿ki powrotnej. U¿ycie skręconych par

przewodów transmisji oraz powrotu redukuje emisję elektromagnetyczną poprzez

utrzymywanie prądów o przeciwnych kierunkach i odpowiadających sobie natę¿eniach

bardzo blisko siebie.

2.10. Oddzia³ywanie blisko po³o¿onych przewodników

Na impedancję wejściową anteny mają wp³yw między innymi przewodniki umieszczone

w jej sąsiedztwie. Imedancja ta zale¿y od stopnia sprzę¿enia anteny z sąsiadującymi z nią

przewodnikami oraz od ich d³ugości. Sprzę¿enie zmniejsza się wraz ze zwiększaniem

odleg³ości. Dla elementów o porównywalnej d³ugości umieszczonych w odleg³ości większej

dwu-, trzykrotnie od d³ugości fali efekt sprzę¿enia jest pomijalny. Dla przewodników

krótszych od d³ugości fali występuje czynnik formowania charakterystyki kierunkowej oraz

modyfikacji impedancji wejściowej anteny. Przyk³adami są tu zespo³y anten i reflektorów

oraz matryce anten.

Tak¿e przypadkowe anteny podlegają wp³ywom blisko po³o¿onych cia³ przewodzących,

które zmieniają ich zachowanie. Tylko odpowiednie rozmieszczenie elementów obwodu

elektronicznego pomo¿e zapobiec powstawaniu naturalnych anten oraz polepszaniu ich

w³aściwości emisyjnych w wyniku oddzia³ywań pomiędzy blisko po³o¿onymi

przewodnikami.
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2.11. Podsumowanie

Sprzęt elektroniczny mo¿e zawierać w sobie wiele elementów, które w sposób

niezamierzony przez konstruktora, zachowują się jak anteny. Te naturalne anteny mogą mieć

bardzo ró¿ne w³aściwości, charakterystyczne dla wielu typów anten: mogą być mini

dipolami, formować anteny ramowe, rezonansowe, liniowe. Antenami mogą stać się

elementy przewodzące będące częścią obudowy lub po³o¿one w pobli¿u dzia³ającego sprzętu

elektronicznego - dzięki pojemności, jaka tworzy się między nimi a przewodnikami z prądem

o częstotliwości radiowej. Istnienie takich niezamierzonych anten mo¿e powodować znaczny

wzrost zasięgu promieniowania, szczególnie gdy posiadają w³aściwości kierunkowe. Aby

uniknąć niepo¿ądanych efektów oraz kosztów modernizacji nale¿y wszystkie czynniki

wymienione podczas omawiania warunków powstawania poszczególnych typów anten wziąć

pod uwagę ju¿ podczas procesu projektowania sprzętu elektronicznego. 

Znajomość szczegó³ów konstrukcyjnych konkretnego typu sprzętu przy mo¿liwości

programowego generowania impulsów o określonych częstotliwościach stwarza

niebezpieczeństwo powstawania aplikacji wykorzystujących znajomość teorii anten do

efektywnej emisji poufnych danych. Dane mogą być przesy³ane np. drogą modulacji

częstotliwościowej uzyskiwanej poprzez odczyty i zapisy pamięci z określoną

częstotliwością zmieniającą się w granicach efektywnie emitowanego przez jeden

z elementów danego typu komputera pasma.
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3. Źród³a emisji ujawniającej
Aby skutecznie zabezpieczyć system nale¿y najpierw poznać istotę zagro¿eń na które jest on

nara¿ony. Przed opracowaniem poprawnych za³o¿eń ochrony elektromagnetycznej nale¿y

zrozumieć na czym polega niebezpieczeństwo ze strony emisji ujawniającej oraz wiedzieć,

gdzie szukać źróde³ tej emisji. Mo¿na spotkać się z opinią, ¿e niemo¿liwe jest poprawne

zbudowanie zabezpieczeń przed pods³uchem elektromagnetycznym bez pomocy specjalistów

wyposa¿onych w specjalistyczny sprzęt pomiarowy. Jednak znajomość orientacyjnych

odleg³ości z których istnieje mo¿liwość skutecznego nas³uchu radiowego jak te¿ rodzaju

danych podatnych na przechwycenie tą drogą mo¿e okazać się bardzo przydatna

w diagnozowaniu potrzeby ochrony elektromagnetycznej.

Mo¿na wyró¿nić dwie kategorie dzia³ań wykorzystujących zjawisko emisji ujawniającej do

przechwycenia poufnych danych. Są to:

O atak bierny,

O atak aktywny.

Za bierny uwa¿any będzie atak polegający na nas³uchu radiowym fal elektromagnetycznych

powstających podczas normalnej pracy systemu, bez ingerencji w sposób jego

funkcjonowania.

Za atak aktywny będzie uwa¿any nas³uch radiowy po³ączony z ingerencją w pods³uchiwany

system, mającą na celu zwiększenie skuteczności pods³uchu. Ingerencja taka mo¿e polegać

na umieszczeniu w inwigilowanym systemie specjalnego oprogramowania (np. konia

trojańskiego), którego dzia³anie doprowadza do obecności w emitowanym przez system polu

elektromagnetycznym informacji o poufnych danych zawartych w systemie. Bez ingerencji

informacje te mog³yby być niemo¿liwe do przechwycenia drogą pods³uchu

elektromagnetycznego. Dzia³anie takiego niebezpiecznego programu, dzięki wykorzystaniu

znanych intruzowi w³aściwości systemu, mo¿e tak¿e znacznie zwiększać zasięg emisji

ujawniającej.

Celem rozwa¿ań zawartych w tym rozdziale jest pokazanie mechanizmów powstawania

ukrytych kana³ów radiowych zawierających informacje o przetwarzanych przez system

danych.
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3.1. Monitor z lampą kineskopową

3.1.1. Wprowadzenie

Monitor komputerowy z lampą kineskopową (ang. Cathode Ray Tube) jest jednym

z najbardziej znanych źróde³ emisji ujawniającej. Przechwycenie obrazu z odleg³ego

monitora jest bardzo efektownym doświadczeniem ukazującym zagro¿enia wynikające

ze zjawiska powstawania niezamierzonego pola elektromagnetycznego. Często źród³a emisji

ujawniającej uto¿samiane są wy³ącznie z monitorem CRT. Jest to wprawdzie

przeświadczenie b³ędne, lecz świadczy o du¿ej popularności tego zagadnienia. Nie będzie

więc dziwnym stwierdzenie, ¿e najwięcej opracowań o tematyce emisji elektromagnetycznej

poświęconych jest zagadnieniom związanym z monitorami oraz kartami graficznymi

systemów komputerowych.

3.1.2. Budowa monitora

Aby mówić o sygna³ach emitowanych przez monitor komputera nale¿y najpierw poznać

zasadę jego dzia³ania. Komputery klasy PC są obecnie jednymi z najpopularniejszych

urządzeń przetwarzających dane, a ich system graficzny podobny jest do wielu innych

rozwiązań. Dlatego za podstawę rozwa¿ań zawartych w tym rozdziale przyjęte zosta³o

rozwiązanie zastosowane w³aśnie w tych komputerach.

Dzia³anie monitora CRT jest bardzo podobne do dzia³ania zwyk³ego odbiornika

telewizyjnego. Ekran podzielony jest na kilkaset linii, z których ka¿da sk³ada się z tej samej,

ustalonej liczby punktów. Odleg³ość między ich środkami określana jest jako rozmiar plamki

i stanowi jeden z wa¿nych parametrów monitora. Świecenie poszczególnych punktów

wywo³ywane jest przez wiązkę elektronów padających na luminofor, którym pokryta jest

wewnętrzna powierzchnia ekranu. Wiązka elektronów emitowana jest przez część lampy

kineskopowej nazywaną dzia³em elektronowym lub wyrzutnią elektronów. Wyrzutnia sk³ada

się z katody, siatki pierwszej (tzw. Cylinder Wehnelta) oraz uk³adu ogniskującego (rys 3.1).
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Źród³em elektronów jest pośrednio ¿arzona elektroda tlenkowa - katoda. Prąd katody, a co za

tym idzie gęstość strumienia elektronów, jest regulowany poprzez zmianę ró¿nicy potencja³u

pomiędzy nią a siatką sterującą. Na uk³ad ogniskujący sk³ada się zespó³ anoda-siatka

ogniskująca-anoda. Poprzez zmianę ró¿nicy potencja³u pomiędzy anodą a siatką ogniskującą

reguluje się natę¿enie i rozk³ad wytwarzanego pola elektrycznego tworzącego soczewkę

elektrostatyczną. Soczewka ta powoduje skupienie przechodzącego przez nią strumienia

elektronów.

Wiązka elektronów porusza się zygzakiem, począwszy od lewego górnego rogu ekranu,

powodując świecenie punktów kolejnych linii monitora. Proces ten nazywany jest

odświe¿aniem linii obrazu. Po przejściu ca³ej linii strumień przechodzi do początku

następnej, a po zakończeniu odświe¿ania ostatniej wraca do po³o¿enia wyjściowego, czyli

lewego górnego rogu ekranu (rys. 3.2). Miejsce, w którym skupiony strumień elektronów

pada na powierzchnię luminoforu nazywane jest plamką.

O tym, ile razy w ciągu sekundy zostanie odświe¿ony ca³y obraz monitora mówi nam

częstotliwość odchylania pionowego, natomiast o liczbie odświe¿anych w ciągu sekundy

linii obrazu - częstotliwość odchylania poziomego. Istnieje określona zale¿ność pomiędzy
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Rys. 3.1. Przyk³adowa konstrukcja wyrzutni elektronów z zaznaczonym rozk³adem potencja³ów
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tymi częstotliwościami:

f V≈ f H⋅liczba_linii

gdzie:

O fH - częstotliwość odchylania poziomego,

O fV - częstotliwość odchylania pionowego.

Aby zapewnić niewidoczność powrotnego biegu plamki stosuje się wygaszanie strumienia

elektronów podczas powrotu. Sygna³ wygaszania stanowi ciąg impulsów prostokątnych,

których czas trwania równy jest odpowiednio czasowi powrotu plamki w poziomie (krótszy)

oraz w pionie (d³u¿szy). Uproszczona charakterystyka prądowo-czasowa impulsów

sterujących procesem odchylania przedstawiona zosta³a na rys. 3.3.

Poniewa¿ w momentach przejścia do początku następnej linii oraz do początku obrazu (lewy

górny róg ekranu) strumień elektronów jest wygaszany, mówi się tak¿e o czasach wygaszania

poziomego (powrót do początku linii) oraz pionowego (powrót do początku obrazu). Mo¿na

teraz dok³adniej zdefiniować zale¿ności pomiędzy poszczególnymi częstotliwościami

występującymi w procesie odświe¿ania:

f V=
1

1

f
H

+t
H
⋅liczba_linii+t

v

gdzie:

O tH - czas powrotu plamki w poziomie,

O tV - czas powrotu plamki w pionie.

Odchylanie wiązki elektronów uzyskuje się poprzez oddzia³ywanie pola

elektromagnetycznego wytwarzanego przez cewki umieszczone na lampie kineskopowej.

Poniewa¿ wytwarzane przez cewkę pole jest wprost proporcjonalne do p³ynącego przez nią

prądu uk³ady odchylania poziomego oraz pionowego są sterowanymi źród³ami prądowymi.

W ogólnym przypadku charakterystyka prądowa sygna³u wytwarzanego przez te uk³ady ma

przebieg pi³okszta³tny, przy czym okres przebiegu odpowiada częstotliwości odchylania

poziomego (sygna³ odchylania poziomego) lub pionowego (sygna³ odchylania pionowego).

Uproszczona charakterystyka prądowo-czasowa impulsów sterujących procesem odchylania

przedstawiona zosta³a na rys. 3.3.
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Rys. 3.3. Sygna³y odchylania dla ekranu o trzech liniach (przypadek idealny)

Z częstotliwościami odchylania poziomego oraz pionowego związana jest jeszcze jedna dość

wa¿na wartość: częstotliwość punktowa. Jest ona określana jako odwrotność czasu, w jakim

strumień elektronów przechodzi ze środka jednego punktu ekranu na środek jego sąsiada

w poziomie. Mo¿na ją te¿ zdefiniować jako częstotliwość zmian natę¿enia strumienia

elektronów przy za³o¿eniu, ¿e wszystkie po³o¿one obok siebie punkty ró¿nią się jasnością.

Dość ³atwo znaleźć zale¿ność pomiędzy częstotliwością odświe¿ania poziomego fH oraz

punktową fP:

f
p
= f

H
⋅liczba_punktów_w_poziomie.

Nale¿y zaznaczyć, ¿e w przypadku kineskopu kolorowego mamy do czynienia z trzema

wiązkami elektronów, a co za tym idzie z trzema wyrzutniami elektronów. Ka¿dy strumień

odpowiada za odwzorowanie innej barwy: czerwonej, niebieskiej lub zielonej. Poniewa¿ są

to barwy podstawowe dzięki ich zmieszaniu mo¿liwe jest uzyskanie obrazu o pe³nej palecie

kolorów. Implikuje to większą z³o¿oność uk³adów odchylania oraz obecność dodatkowych

urządzeń zapewniających w³aściwą zbie¿ność trzech strumieni. Dla niniejszych rozwa¿ań

wystarczy jednak znajomość ogólnej idei odtwarzania obrazu na ekranie monitora, która jest

wspólna dla kineskopów kolorowych i monochromatycznych.

Zasadniczą ró¿nicą pomiędzy monitorem komputera a odbiornikiem telewizyjnym jest rodzaj

sygna³u wejściowego. Dla odbiornika telewizyjnego jest to pojedynczy sygna³ zawierający

ca³ą informację potrzebną do odtworzenia obrazu: sygna³y synchronizacji, kolor

poszczególnych punktów oraz dźwięk. Większość dzisiejszych monitorów wymaga

natomiast dostarczenia grupy rozdzielonych sygna³ów z informacją o kolorze, synchronizacji

pionowej oraz poziomej. Zadanie generowania tych sygna³ów spoczywa na karcie graficznej
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systemu komputerowego, która przetwarza dostarczaną do niej cyfrową informację na postać

analogową.

Istotną ró¿nicą jest te¿ zakres częstotliwości odchylania poziomego oraz pionowego. Dla

monitorów jest on zdecydowanie większy, przy czym częstotliwości te są ró¿ne dla ró¿nych

trybów pracy monitora.

3.1.3. Emisja ujawniająca

G³ównymi elementami będącymi źród³em emisji ujawniającej monitora CRT są:

O końcowe stopnie toru luminancji,

O doprowadzenia sygna³u luminancji do katody kineskopu,

O końcowe stopnie uk³adów odświe¿ania, 

O doprowadzenia sygna³ów odświe¿ania do cewek oraz same cewki.

Znaczenie poszczególnych źróde³ dla niekontrolowanego wycieku informacji zostanie

omówione w części dotyczącej odzyskiwania sygna³u luminancji oraz synchronizacji.

Znając ideę przetwarzania informacji cyfrowej na dynamiczne i statyczne obrazy mo¿na

zająć się analizą mo¿liwości odtworzenia zawartości ekranu monitora na podstawie jego

promieniowania elektromagnetycznego. Jest to zadanie przejścia z otrzymywanego sygna³u

jednowymiarowego na oczekiwany obraz dwuwymiarowy. Aby tego dokonać nale¿y

posiadać dane o częstotliwości odchylania poziomego oraz pionowego, mieć mo¿liwość

synchronizacji generowanych sygna³ów odświe¿ania z sygna³em luminancji oraz

przechwycić sam sygna³ luminancji. Informacje te przek³adają się wprost na znajomość

wartości luminancji (dla obrazu monochromatycznego i kolorowego) oraz ewentualnie

chrominancji (obraz kolorowy) dla ka¿dego z punktów linii ekranu, czyli na mo¿liwość
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Rys. 3.4. Schematyczny obraz sygna³u przesy³anego z karty graficznej do monitora

  Czas

Ramka
n

Ramka
n+1

Dane o jasności i kolorze

Czas powrotu plamki
do początku linii

Czas powrotu plamki
do lewego górnego rogu ekranu



Maciej Wiśniewski, Poznań 2000

odtworzenia oryginalnego obrazu. Nale¿y zaznaczyć, ¿e jeśli obraz ten jest kolorowy ale

posiada odpowiedni poziom kontrastu, to do odczytania informacji w nim zawartej wystarczy

tylko sygna³ luminancji. Jest to wa¿na wskazówka dla procesu programowego projektowania

zabezpieczeń przed skutkami emisji ujawniającej. W dalszej części tekstu, za wyjątkiem

fragmentów, dla których oka¿e się to niewystarczające, mowa będzie tylko o luminancji

punktów.

Odtwarzanie synchronizacji 

Mo¿na znaleźć kilka teoretycznych i praktycznych mo¿liwości odtworzenia sygna³ów

odświe¿ania i synchronizacji. Najprostszym do realizacji lecz jednocześnie najbardziej

ucią¿liwym sposobem na wykonanie tego zadania jest ręczne dostrojenie generatora sygna³u

odświe¿ania. Sygna³ odchylania poziomego otrzymać mo¿na przy wykorzystaniu opisanej

powy¿ej zale¿ności częstotliwości odchylania pionowego od częstotliwości odchylania

poziomego

f
V
=k⋅f

H

i programowalnego podzielnika cyfrowego. Pozwala to na zastosowanie jednego generatora

o zakresie częstotliwości 36 kHz÷80 kHz. Odpowiada to zakresowi częstotliwości

odchylania poziomego większości u¿ywanych obecnie monitorów. W momencie znalezienia

liczby linii odtwarzanego ekranu pozostaje jeszcze problem odpowiedniej synchronizacji

generowanych sygna³ów z przechwytywaną informacją o luminancji punktów. W najlepszym

razie mo¿na dokonać tego tak¿e ręcznie poprzez sterowanie momentem nak³adania sygna³u

luminancji na sygna³y odświe¿ania przy jednoczesnej obserwacji stabilności otrzymywanego

obrazu. Objawem z³ej synchronizacji lub jej ca³kowitego braku przy prawid³owych

wartościach częstotliwości odświe¿ania jest poruszanie się obrazu w pionie i/lub w poziomie,

w skrajnym przypadku powodujące efekt bezw³adnie poruszających się pasów.

Warto zastanowić się, czy istnieje jakiś inny, bardziej wyrafinowany sposób. Jak

nadmienione zosta³o w części będącej wstępem fizycznym, wartość indukcji

elektromagnetycznej w danym punkcie jest wprost proporcjonalna do natę¿enia prądu

p³ynącego w przewodzie będącym źród³em pola elektromagnetycznego. W kontekście

problemu odtworzenia sygna³ów odświe¿ania i synchronizacji interesujące jest nie tyle

natę¿enie tego pola, co jego zmiany. Jest to konsekwencją natury zjawiska indukcji

elektromagnetycznej. Stąd pojawiające się w antenie odbiorczej impulsy odpowiadają

Maciej.Wisniewski@crypton.pl

http://maciej.crypton.pl
26



Maciej Wiśniewski, Poznań 2000

w³aśnie zmianom natę¿enia pola magnetycznego na nią oddzia³ywującego. Impulsy te są tym

wyraźniejsze im większa i szybsza jest zmiana pola (rys 3.5).

Warto przypomnieć tu, ¿e plamka elektronów podczas swego ruchu po powierzchni ekranu

jest wygaszana ka¿dorazowo podczas powrotu do początku linii oraz początku obrazu.

Mo¿na przypuszczać, ¿e gwa³towne zmiany prądu katody nie pozostają bez śladu

w przestrzeni wokó³ monitora. 

Z powrotem plamki wią¿e się równie¿ zmiana prądu p³ynącego przez cewki odchylające.

Jak widać na rys. 3.3 prąd ten maleje gwa³townie po osiągnięciu końca linii dla cewki

odchylania poziomego oraz po osiągnięciu końca ekranu dla obydwu cewek: zarówno

odchylania poziomego jak i pionowego. Oznacza to skuteczność metody opartej na

powy¿szych spostrze¿eniach tak¿e dla ciemnych obrazów, dla których zmiana prądu katody

w wyniku wygaszenia plamki będzie niewielka. Ze względu na jednoczesną gwa³towną

zmianę prądów p³ynących przez dwie cewki nale¿y spodziewać się te¿, ¿e zak³ócenie

elektromagnetyczne emitowane podczas pionowego powrotu plamki będzie silniejsze od

emitowanego podczas powrotu poziomego. Dodatkowo biorąc pod uwagę fakt, ¿e czas

wygaszania oraz odstępy pomiędzy pionowymi powrotami plamki są d³u¿sze od czasu

wygaszania podczas powrotu poziomego mo¿na dojść do wniosku, ¿e na podstawie

emitowanych fal elektromagnetycznych mo¿liwe jest odtworzenie nie tylko częstotliwości

odświe¿ania poziomego oraz pionowego ale tak¿e sygna³u synchronizacji niezbędnego do

otrzymania stabilnego obrazu. Dodatkowym u³atwieniem w odtworzeniu sygna³ów

odświe¿ania oraz synchronizacji jest znajomość zakresu częstotliwości fal emitowanych

przez uk³ady odchylania. Dla dzisiejszych monitorów mieści się on w granicach
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Rys. 3.5. Prąd źród³a emisji a sygna³ anteny odbiorczej
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kilkudziesięciu kHz, przy czym zdecydowanie ró¿ni się od częstotliwości punktowej (rzędu

MHz), która związana jest z sygna³em wizji. Mo¿na zatem z ca³ego spektrum sygna³ów

odfiltrować tylko te, które spe³niają wymagania charakterystyczne dla sygna³ów

odświe¿ania.

Prawdziwość za³o¿eń o mo¿liwości odtworzenia sygna³ów odświe¿ania oraz synchronizacji

potwierdza praca Vima van Ecka. W roku 1985 opublikowa³ on opracowanie [10] dotyczące

radiacji elektromagnetycznej jednostek wideo komputerów. Przeprowadzone przez niego

badania wykaza³y mo¿liwość odtworzenia obrazu odleg³ego monitora przy u¿yciu taniego

odbiornika telewizyjnego z zewnętrznie dostarczanymi impulsami odchylania poziomego

i pionowego. By³o to mo¿liwe między innymi ze względu na u¿ywanie w tamtym okresie

monitorów monochromatycznych, w których punkty obrazu mog³y znajdować się jedynie

w stanie świecenia lub wygaszenia. Emitowany przez nie sygna³ wykazywa³ du¿e

podobieństwo do sygna³u zmodulowanego amplitudowo, co przedstawione zosta³o na

rys. 3.6.

Poniewa¿ tak zmodulowany sygna³ móg³ być dekodowany bez dodatkowych operacji przez

uk³ady odbiorcze zwyk³ego odbiornika telewizyjnego van Eck zmieni³ tylko tor

synchronizacji dostarczając odpowiednie sygna³y pochodzące z nas³uchu

elektromagnetycznego.

Pomimo znaczących zmian jakie zasz³y od 1985 roku w stosowanych dziś monitorach

komputerowych doświadczenie van Ecka jest bardzo pouczającym przyk³adem

podwa¿ającym opinię o wysokich nak³adach finansowych koniecznych dla realizacji ataku

biernego wykorzystującego zjawisko emisji ujawniającej.
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Rys. 3.6. Sygna³ wideo monitora monochromatycznego i odpowiadający mu sygna³
odbierany przez urządzenie pods³uchujące
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Odtwarzanie luminancji

Odtwarzanie sygna³u luminancji stanowi bardzo ciekawe zagadnienie. Jak wynika z zasady

dzia³ania monitora CRT, luminancja poszczególnych punktów sterowana jest poprzez

zmianę ró¿nicy potencja³u pomiędzy katodą a siatką sterującą. Jest to ró¿nica rzędu

kilkudziesięciu woltów (patrz rys. 3.1). Innymi s³owy napięcie (miara ró¿nicy potencja³ów),

pomiędzy katodą a siatką sterującą ulega zmianom rzędu kilkudziesięciu woltów

z częstotliwością równą lub mniejszą od częstotliwości punktowej. Dla najczęściej

stosowanych dziś monitorów i rozdzielczości jest to wartość pomiędzy 30 a 98 MHz. Zmiany

napięcia powodują jednak tylko ró¿nice pola elektrycznego pomiędzy elektrodami. Dla nas

znaczące są zmiany przep³ywu prądu. To w³aśnie one powodują zmiany pola

elektromagnetycznego. Dodatkowo pole to powinno być emitowane poza wnętrzem lampy

kineskopowej, która posiada os³onę przed promieniowaniem magnetycznym (eliminacja

wp³ywu promieniowania ziemskiego). U¿yteczne więc będą dla nas zmiany prądu katody,

a w³aściwie prądu p³ynącego przez przewody ³ączące uk³ady zasilające z katodą. Zmiany

tego prądu będą mia³y tę samą częstotliwość co zmiany napięcia między siatką a katodą.

Amplituda zmian prądu katodowego zale¿y od ró¿nic luminancji wyświetlanych punktów.

W przypadku obrazu kolorowego na chrominancję będą sk³adać się luminancje

poszczególnych sk³adowych RGB. Ich wartość sumaryczna da nam obraz w odcieniach

szarości. Im większa amplituda zmian prądu tym większe zmiany powstającego pola, a co za

tym idzie wyraźniejsze impulsy w antenie odbiorczej. Dla obrazów jednolitych częstotliwość

zmian prądu katodowego równa będzie częstotliwości odchylania poziomego. Jeśli natomiast

wszystkie punkty sąsiadujące ze sobą w jednej linii ró¿nić będą się poziomem luminancji,

osiągnie ona wartość równą częstotliwości punktowej. Podsumowując mo¿na spodziewać

się, ¿e emisja elektromagnetyczna towarzysząca sygna³owi wideo będzie odzwierciedla³a

obraz powstający na ekranie monitora. Będzie to sygna³ o charakterze szerokopasmowym,

o szerokości pasma rzędu kilku do kilkudziesięciu megaherc. Zmiany poziomu emitowanego

sygna³u dla obrazu o ma³ych ró¿nicach luminancji dla sąsiednich punktów będą mniejsze

i wolniejsze, natomiast dla obrazów zawierających wyraziste elementy emitowane pole

będzie zmieniać się gwa³towniej przez co odbiór informacji przez nie emitowanej będzie

³atwiejszy. Innymi s³owy szczególnie dobrze odbierane będą sk³adowe

wysokoczęstotliwościowe wyświetlanych obrazów.
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3.1.4. Emisja ujawniająca po³ączenia pomiędzy kartą graficzną a monitorem

Emisja ujawniająca karty graficznej związana jest z procesem przetwarzania sygna³u wideo.

Szczególnym jej źród³em jest przewód ³ączący kartę z monitorem. Ze względu na swoje

w³aściwości i rozmiary mo¿e się on stać efektywną anteną naturalną. Jest to sytuacja o tyle

niebezpieczna, ¿e emisja takiej anteny będzie zachodzi³a tak¿e przy wy³ączonym monitorze.

Stwarza to mo¿liwości wycieku informacji z urządzeń typu serwer czy niededykowany ruter,

które posiadają monitor lecz jest on u¿ywany sporadycznie. Techniki ataku za

pośrednictwem karty graficznej będą podobne do tych stosowanych przy wykorzystaniu

monitora CRT. Program intruza mo¿e emitować informację poprzez odpowiednie

kszta³towanie impulsów sterujących monitora i wykorzystanie w³aściwości radiacyjnych

przewodu przesy³ającego sygna³ wideo do monitora.

3.1.5. Eliminacja zak³óceń przy wykorzystaniu obróbki sygna³ów

Wraz ze zwiększaniem odleg³ości od źród³a promieniowania zwiększa się poziom zak³óceń

uniemo¿liwiających czysty odbiór emitowanego sygna³u. Niekorzystny wp³yw na poufność

danych przetwarzanych przez uk³ad graficzny ma powtarzalny charakter występujących

w nim przebiegów. O ile dla obrazu ruchomego odtwarzanego z częstotliwością 25 klatek na

sekundę i częstotliwości pionowej 70 Hz na jedną klatkę przypadają średnio 3 przebiegi

odświe¿ania pionowego, to dla obrazu statycznego w ciągu sekundy intruz mo¿e otrzymać 70

próbek pe³nego obrazu. Stwarza to du¿e mo¿liwości dla metod statystycznych obróbki

sygna³u, przy u¿yciu których mo¿liwe jest dość skuteczne wyeliminowanie wp³ywu

zak³óceń.

Szumy towarzyszące sygna³owi emisji ujawniającej mogą zniekszta³cać dane w nim zawarte

na ró¿ne sposoby: addytywnie, splotowo, lub splotowo i addytywnie jednocześnie. Źród³em

szumów są emisje innych urządzeń i elementów elektronicznych oraz samo środowisko (tzw.

szum środowiska). Nie bez wp³ywu na ostateczny kszta³t odbieranego sygna³u są te¿ szumy

powstające w urządzeniach odbiorczych - antenach, filtrach, wzmacniaczach. Zak³ócenia te

mogą być po części eliminowane sprzętowo poprzez odfiltrowanie wy¿szych częstotliwości

sk³adowych. Otrzymany w wyniku emisji ujawniającej sygna³ mo¿na tak¿e poddać obróbce

cyfrowej, w wyniku której poza usunięciem zniekszta³ceń mo¿liwe staje się automatyczne

odtworzenie częstotliwości odświe¿ania oraz sygna³u synchronizacji. Przyk³adowy algorytm

takiej obróbki przytacza opracowanie Olcera, Yapanela i Saraca, które powsta³o w Tureckim

Narodowym Instytucie Elektroniki i Kryptografii [12]. Opisane tam doświadczenie stanowi³o
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próbę odzyskania obrazu z sygna³u o wysokim poziomie szumów. Cechowa³ się on między

innymi zanikiem informacji niezbędnej do synchronizacji, stąd przyjęte rozwiązanie

wymaga³o aktywnego udzia³u operatora ustalającego początkowy punkt odtwarzania obrazu.

Wstępnie problem przyporządkowania kolorów rozwiązano poprzez przypisanie kolorowi

bia³emu maksymalnej wartości otrzymanego impulsu, czarnemu wartości minimalnej.

Pozosta³ym poziomom sygna³u wejściowego przyporządkowano odpowiednie poziomy

szarości drogą interpolacji liniowej. Dzięki temu zabiegowi otrzymany obraz cechowa³ się

ju¿ znacznie lepszą jakością w porównaniu do obrazu odtwarzanego bezpośrednio

z zaszumionego sygna³u. W celu dalszej eliminacji zak³óceń zastosowano ró¿ne techniki:

O progowanie,

Wartościom sygna³u większym od określonej wartości progowej przypisano kolor

bia³y. Analogicznie, sygna³om o poziomie mniejszym od przyjętego progu przypisano

kolor czarny. Poziom progów dla poszczególnych odcieni szarości określono drogą

interpolacji liniowej. Dzięki temu zabiegowi jakość zrekonstruowanego obrazu

poprawi³a się wydatnie, a efekt szumu (poza sporadycznymi punktami przek³amań)

zosta³ prawie ca³kowicie wyeliminowany. Metoda ta okaza³a się jednak nieskuteczna

dla obrazów, dla których poziom t³a jest bliski poziomowi pozosta³ych elementów.

O uśrednianie ró¿nych ramek,

W celu redukcji wp³ywu szumów zapamiętane wartości ró¿nych ramek obrazu

poddano uśrednianiu. Jest to metoda bardzo u¿yteczna dla eliminacji szumów

zawartych w sygna³ach okresowych. Jej idea oparta jest na du¿ym podobieństwie

kolejnych okresów sygna³u u¿ytecznego przy jednoczesnym braku korelacji

pomiędzy szumami mu towarzyszącymi. Stąd du¿a skuteczność tej metody dla

obrazów o charakterze statycznym, zniekszta³conych przez szum o przypadkowym

i niepowtarzalnym kszta³cie przebiegu. Fakt okresowości sygna³u wideo zosta³

omówiony powy¿ej.

G³ównym problemem podczas uśredniania jest prawid³owe wyrównanie

zapamiętanych ramek obrazu. Przy nieprawid³owym wykonaniu tego zadania metoda

powoduje efekt odwrotny do zamierzonego - jakość zrekonstruowanego obrazu

pogarsza się. Algorytm wyrównywania wykorzystuje zale¿ność wspó³czynnika

korelacji od stopnia dopasowania dwóch sygna³ów. Jeśli osiąga on wartość
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maksymalną oznacza to dopasowanie dwóch ramek i mo¿liwość ich uśrednienia.

O wielokana³owa eliminacja zak³óceń sygna³u.

Wykorzystano tu techniki eliminacji zak³óceń stosowanych, gdy dostępne jest więcej

ni¿ jedno źród³o sygna³u. W szczególności zastosowano technikę wielokana³owego

filtrowania adaptacyjnego. Ogólny schemat dwukana³owego uk³adu z filtrem

adaptacyjnym przedstawia rys. 3.7.

Istota dzia³ania uk³adu opiera się na za³o¿eniu, ¿e sygna³y s0 oraz s1 są ze sobą

powiązane, choć nie muszą być identyczne. Sygna³y szumu n0 oraz n1 mają natomiast

charakter przypadkowy, a tym samym nie są skorelowane z sygna³ami u¿ytecznymi

ani pomiędzy sobą. Dlatego wielkością sterującą pracą filtru adaptacyjnego jest

ró¿nica ε pomiędzy sygna³em wyjściowym y a sygna³em zaszumionym d. Opóźnienie

sygna³u w kanale o numerze 0 kompensuje przesunięcie czasowe wprowadzane przez

filtr adaptacyjny. 

Najczęściej stosowanymi w filtrach adaptacyjnych algorytmami są:

: algorytm najmniejszych średnich kwadratów (ang. Least Mean Square - LMS),

: rekurencyjny algorytm najmniejszych kwadratów (ang. Recursive Least Squares -

RLS),

: odmiany dwóch powy¿szych algorytmów.

Metoda ta jest szczególnie przydatna dla eliminacji szumów o charakterze

addytywnym, choć istnieją tak¿e częściowe rozwiązania dla zniekszta³ceń

o charakterze splotowym.
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Rys. 3.7. Dwukana³owy uk³ad eliminacji zak³óceń z filtrem adaptacyjnym
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Ponadto obróbka cyfrowa sygna³u w po³ączeniu z technikami rozpoznawania obrazu stwarza

mo¿liwości automatycznej analizy, przetwarzania i przechowywania przechwytywanych

danych. Eliminuje to potrzebę przeglądania przez operatora wielogodzinnych nagrań wideo

czy śledzenia na bie¿ąco ekranu urządzenia pods³uchowego. Fakty te czynią zastosowanie

technik cyfrowego przetwarzania sygna³ów w po³ączeniu ze zjawiskiem emisji ujawniającej

znaczącym zagro¿eniem. W szczególności przyczyniają się do zwiększenia odleg³ości,

z której atak tego typu mo¿e zakończyć się powodzeniem.

Znajomość technik cyfrowej eliminacji zak³óceń z sygna³u emisji ujawniającej pozwala na

efektywną ochronę poufności poprzez wprowadzanie zniekszta³ceń emitowanego pola

w sposób uniemo¿liwiający lub znacznie zmniejszający efektywność stosowania takich

metod.

3.1.6. Wykorzystanie emisji elektromagnetycznej monitora do ataku aktywnego

Odtworzenie obrazu monitora to nie jedyny sposób wykorzystania systemu graficznego

w celu nieuprawionego dostępu do danych. Ten typ ataku mo¿na określić jako pasywny:

ogranicza się jedynie do nas³uchu radiowego i odpowiedniej obróbki otrzymanych danych.

System graficzny mo¿e równie¿ zostać u¿yty w sposób aktywny do przekazywania

informacji uzyskanych przez oprogramowanie typu koń trojański rezydujące

w inwigilowanym komputerze. Oprogramowanie to mo¿e wykorzystać zarówno emisję

ujawniającą monitora, przewodu ³ączącego kartę graficzną z monitorem, jak i dowolnego

innego urządzenia znajdującego się w komputerze. Zostaną teraz omówione mo¿liwości,

jakie daje intruzowi system graficzny.

Ukryte obrazy

Zmys³ wzroku cz³owieka cechuje się s³abą zdolnością odró¿niania koloru jednolitego od

matrycy punktów ró¿nokolorowych. Natomiast, jak zosta³o nadmienione powy¿ej, stopień

zmian emitowanego pola elektromagnetycznego zale¿y od amplitudy zmian sygna³u

luminancji dla poszczególnych punktów obrazu. Zatem zak³ócenie powstające podczas

odtwarzania obrazu o przewadze wysokich częstotliwości będzie szczególnie dobrze

odbierane przez urządzenia radiowe. Obrazem takim jest matryca punktów znacznie

ró¿niących się jasnością. Poniewa¿ ró¿nica pomiędzy tego rodzaju uk³adem punktów

a obszarem koloru jednolitego jest dla cz³owieka niewidoczna istnieje mo¿liwość

umieszczania na ekranie monitora obrazów rozpoznawalnych tylko za pośrednictwem fal

elektromagnetycznych emitowanych przez jego uk³ady. Prawdopodobieństwo wykrycia
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takiej ukrytej treści przez nieświadomego mo¿liwości ich istnienia u¿ytkownika jest bardzo

ma³e. Dla dobrze zamaskowanego obrazu jest ono mo¿liwe dopiero po jego znacznym

powiększeniu. G³ównym problemem dla atakującego jest zniwelowanie ró¿nic

w odtwarzaniu grafiki występujących pomiędzy poszczególnymi rodzajami kart graficznych

i monitorów. Chodzi o ró¿nice nasycenia i temperatury kolorów oraz wspó³czynnika gamma

monitora. Stąd większe prawdopodobieństwo wykrycia ataku wykorzystującego podk³ad

będący t³em jednolitym - doświadczony intruz wykorzysta do swych celów obraz bardziej

skomplikowany. Jest to wa¿na wskazówka dla wykrywania i eliminowania tego typu ataków.

Przesy³anie informacji jednowymiarowych

Za pośrednictwem uk³adu graficznego systemu komputerowego mo¿na przesy³ać informacje

jednowymiarowe, np. odpowiednio zakodowaną zawartość wa¿nych plików systemowych.

Do prawid³owego odbioru takiego przekazu wystarczy sprzęt spe³niający du¿o ni¿sze

wymagania ni¿ ten potrzebny do rekonstrukcji dwuwymiarowej informacji o obrazie. Sposób

nadania ukrytego przekazu jednowymiarowego uzale¿niony jest w³aściwie tylko od inwencji

twórcy ataku. Rozwa¿one zostaną dwie mo¿liwości nadania informacji w paśmie radiowym

fal krótkich:

O modulacja AM poprzez odpowiednie uk³ady punktów o ró¿nej luminancji ,

O modulacja FM poprzez matrycę punktów.

Aby dokonać przesy³u informacji poprzez modulację AM zauwa¿yć nale¿y podobieństwo

pomiędzy sygna³em luminancji a sygna³em zmodulowanym amplitudowo. Za częstotliwość

nośną mo¿na uwa¿ać częstotliwość punktową, natomiast sygna³em u¿ytecznym jest przebieg

odzwierciedlający zmiany luminancji. Zatem regulując odpowiednio ró¿nice pomiędzy

luminancjami poszczególnych punktów sąsiadujących w poziomie mo¿liwa jest emisja

informacji za pośrednictwem modulacji AM. Dowodem poprawności tego stwierdzenia jest

doświadczenie opisane w pracy Kuhna, Rossa i Andersona [14]. Przedmiotem doświadczenia

by³o uzyskanie s³yszalnych tonów odbieranych przez odbiornik radiowy z modulacją AM,

przy czym źród³em sygna³u mia³ być monitor komputera. W celu skonstruowania

odpowiedniego obrazu pos³u¿ono się zale¿nością określającą sygna³ s o częstotliwości fc

zmodulowany amplitudowo sygna³em o częstotliwości ft w funkcji czasu t:

s t = A⋅cos 2π f
c
t ⋅ 1+m⋅cos 2π f

t
t =

A⋅{cos 2π f c t +m
2
⋅cos 2π f cB f t t +m

2
⋅cos 2π f c+ f t t }.
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Przypomnijmy tu, ¿e wartość m określa g³ębokość modulacji i jest zazwyczaj wyra¿ana

w procentach. Czas w którym wyświetlany jest punkt o danych wspó³rzędnych x, y określa

formu³a

t= x

f
p

+ y

f
h

+ n

f
v ,

przy czym wartość n określa numer wyświetlanej ramki. Jeśli za wartość t=0 przyjmiemy

moment, w którym strumień elektronów znajduje się na środku najbardziej lewego górnego

punktu ekranu, mo¿emy zbudować obraz generujący sygna³ zmodulowany amplitudowo

wed³ug naszych potrzeb. Pozosta³e parametry mogą zostać odczytane przez program

bezpośrednio z uk³adów karty graficznej lub konfiguracji systemu. Podczas doświadczenia

stwierdzono, ¿e generowany obraz nie musi zajmować ca³ego ekranu, choć moc

emitowanego sygna³u jest proporcjonalna do liczby wyświetlanych odpowiednio dobranych

punktów. Wartym uwagi spostrze¿eniem jest du¿a rola przewodów zasilania w propagacji

emitowanego sygna³u ujawniającego. Okaza³ się on ³atwo odbieralny przy u¿yciu prostego

i taniego radia przenośnego. Odbiór by³ szczególnie dobry w pobli¿u przewodów instalacji

elektrycznej, do której przy³ączony by³ badany system komputerowy. £atwo wyobrazić sobie

system emitujący w ten sposób wybrane informacje uzyskane z inwigilowanego systemu.

Przy transmisji z u¿yciem modulacji FM zasada jest podobna do przyjętej w poprzednim

przypadku. Zauwa¿my, ¿e częstotliwość zmian emitowanego sygna³u emisji ujawniającej

jest zale¿na od częstotliwości zmian luminancji punktów. Je¿eli więc będziemy regulować

odleg³ości pomiędzy bia³ymi punktami rozmieszczonymi na czarnym tle otrzymamy sygna³

o zmiennej częstotliwości proporcjonalnej do odleg³ości pomiędzy punktami. W ten prosty

sposób, konstruując odpowiednią matrycę punktów, niebezpieczny program mo¿e generować

sygna³ zmodulowany częstotliwościowo, który zawierać będzie poufne informacje.

Jak widać emisja sygna³u jednowymiarowego w paśmie radiowym nie jest zadaniem zbyt

skomplikowanym. Wymagana jest tutaj znajomość dzia³ania systemu graficznego

komputera, podstawy techniki modulacji sygna³u i trochę inwencji w³asnej atakującego.

Wyemitowane w ten sposób informacje mogą być odbierane i analizowane na bie¿ąco, intruz

mo¿e te¿ u¿yć do swych celów radiomagnetofonu umieszczonego w pobli¿u

pods³uchiwanego systemu. Synchronizując czas w³ączenia nagrania oraz uaktywnienia

programu realizującego emisję wystarczy mu dostęp jednorazowo w ciągu dnia, w porze nie

budzącej ¿adnych podejrzeń, aby móc wymienić nośnik magnetyczny. Analizę

Maciej.Wisniewski@crypton.pl

http://maciej.crypton.pl
35



Maciej Wiśniewski, Poznań 2000

zarejestrowanego sygna³u móg³by przeprowadzać w miejscu bezpiecznym. Nawet przy

wykryciu podejrzanego nośnika przy jego ods³uchu ochrona us³yszy tylko pozornie

bezwartościowy szum. Na szczęście szybkość takiego przekazu jest bardzo ma³a. Nale¿y

jednak mieć na uwadze fakt, ¿e informacje będące kluczem dostępu do poufnych materia³ów

nie muszą być wcale obszerne. Dodatkowo intruzowi wystarczy jednorazowa ingerencja

w system maszyny nie pod³ączonej do ¿adnej sieci komputerowej aby uzyskać sta³e, dobrze

ukryte ³ącze informacyjne. Stąd zagro¿enie atakiem tego typu jest realne, szczególnie

w przypadku bardzo wartościowych danych.

3.1.7. Podsumowanie

Monitor CRT stanowi ciekawy poligon doświadczalny dla metod przechwytywania

informacji za pośrednictwem emisji ujawniającej. Wiedza o budowie i zasadzie dzia³ania

systemu graficznego daje podstawy do zrozumienia mechanizmu biernego pods³uchu

elektromagnetycznego. Jest te¿ punktem wyjścia do poznania mo¿liwości aktywnego ataku

z wykorzystaniem emisji ujawniającej monitora CRT. Świadomość istnienia oraz

zrozumienie mechanizmów takiego ataku jest niezbędna dla skutecznego wykrywania

i eliminowania mo¿liwości naruszenia poufności szczególnie cennych danych.

3.2. Wyświetlacze LCD

Często mo¿na się spotkać z opinią o mo¿liwości ³atwej eliminacji problemów natury

elektromagnetycznej związanych z u¿ywaniem monitorów CRT poprzez zastąpienie ich

wyświetlaczami opartymi o technologię LCD (Liquid Crystal Display). Niestety istnieją

przes³anki pozwalające sądzić, ¿e wyświetlacze ciek³okrystaliczne tak¿e są źród³em emisji

ujawniającej.

3.2.1. Konstrukcja typowego wyświetlacza LCD

Aby znaleźć przyczynę powstawania zjawiska emisji ujawniającej ekranu LCD nale¿y

zacząć od poznania jego konstrukcji. Mowa oczywiście o wyświetlaczach

wykorzystywanych jako ekrany telewizyjne lub monitory komputerowe. Ze względu na

charakter pracy (wyświetlanie obrazu a nie symboli, wysokie rozdzielczości) ró¿nią się one

pod względem konstrukcyjnym od wyświetlaczy LCD stosowanych np. w kalkulatorach lub

cyfrowych zegarkach elektronicznych.

W konstrukcji graficznych wyświetlaczy LCD mo¿na wyró¿nić cztery podstawowe

elementy:
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O w³aściwy ekran LCD,

O źród³o świat³a,

O zespó³ zewnętrznych uk³adów sterujących,

O obudowę.

Praktycznie wyró¿nia się dwa sposoby realizacji ekranów u¿ywanych dla potrzeb telewizji

lub monitorów komputerowych:

O przy zastosowaniu matryc pasywnych sterowanych multipleksowo,

O przy u¿yciu matryc aktywnych, gdzie do ka¿dego punktu obrazu do³ączony jest

dodatkowy obwód sterujący.

Obraz uzyskiwany jest poprzez wykorzystanie efektów elektrooptycznych występujących

w ciek³ych kryszta³ach. Wybrane efekty wykorzystywane w budowie wyświetlaczy LCD

zosta³y zebrane w tabeli 3.1. Mogą być one wywo³ywane przez ró¿ne czynniki, przy czym

w urządzeniach elektronicznych najczęściej wykorzystuje się pole elektryczne, magnetyczne

oraz przep³yw prądu jonowego. 

Nazwa Skrót Rok opisania

Rozpraszanie dynamiczne DS 1968

Efekt skręconego nematyka TN 1971

Efekt sterowanej polem elektrycznym zmiany dwój³omności ECB 1972

Efekt gościa-gospodarza z barwnikiem DAP 1968

Przejście fazowe cholesteryk - nematyk G - H 1968

Efekt zmiany dwój³omności w strukturze skręconej SBE 1984

Efekt w superskręconej strukturze STN 1986

Efekt interferencyjny w strukturze skręconej OMI 1987

Efekt w stabilizowanym powierzchniowo ferroelektrycznym LC SSFLC 1984

Tabela 3.1. Niektóre efekty elektrooptyczne wykorzystywane w wyświetlaczach LCD [23]

Dla uwidocznienia zmian zachodzących w warstwie LC dla obserwatora niezbędne są

dodatkowe elementy, takie jak filtry barwne, polaryzatory itp. Ich rodzaj, sposób

umieszczenia oraz liczba uzale¿nione są od wykorzystywanego w danym wyświetlaczu

efektu elektrooptycznego. Struktura oraz schemat dzia³ania przetwornika wykorzystującego

efekt SSFLC zosta³y przedstawione na rys. 3.8.

Materia³ ciek³okrystaliczny doprowadza się tu do stanu, w którym jego moleku³y przyjmują

strukturę podobną do ksią¿ek u³o¿onych na pó³ce (tzw. bookshelf geometry). Świat³o, którego
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źród³em mo¿e być np. lampa fluorescencyjna umieszczona za wyświetlaczem, po przejściu

przez warstwę kryszta³u zostaje spolaryzowane w sposób zale¿ny od u³o¿enia jego moleku³.

Dzięki u¿yciu filtru polaryzacyjnego (przepuszczającego tylko świat³o o odpowiedniej

polaryzacji) uzyskuje się widoczny dla obserwatora efekt wizualny. Kolory uzyskiwane są

przy u¿yciu kolorowych filtrów RGB i multipleksowego wybierania jednocześnie trzech

komórek, z których ka¿da umieszczona jest pod filtrem innego koloru. Pe³na paleta barw

osiągana jest dzięki zjawisku addytywnego mieszania kolorów podstawowych (tak jak

w monitorze CRT).

Element obrazowy ekranu LCD zbudowany jest podobnie do kondensatora p³askiego.

Warstwa materia³u ciek³okrystalicznego pe³ni rolę dielektryka i umieszczona jest pomiędzy

przewodzącymi, przezroczystymi elektrodami. Do sterowania stosuje się napięcie

przemienne. Ma to na celu uniknięcie jednokierunkowych reakcji elektrochemicznych,

których skutkiem jest degradacja materia³u ciek³okrystalicznego. Częstotliwość sygna³u

sterującego powinna być na tyle wysoka, aby jego okres by³ krótszy od czasu reakcji ciek³ego

kryszta³u. Wówczas deformacja struktury LC nie zale¿y od kszta³tu przyk³adanego napięcia,

a jedynie od jego wartości skutecznej. Podsumowując, element obrazowy z punktu widzenia

uk³adów sterowania zachowuje się jak nieliniowy, niekierunkowy, stratny kondensator.

Przedstawia to schemat zastępczy z rys. 3.9. Zaznaczone na nim rezystancja oraz pojemność

warstw przyelektrodowych dla większości zastosowań mogą zostać pominięte, lecz zosta³y

zamieszczone dla większej ścis³ości zobrazowania.
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Kszta³t elementu obrazowego (punktu) wyznaczony jest przez obszar pokrywania się

elektrod na³o¿onych na powierzchniach wewnętrznych przedniej i tylnej części

wyświetlacza. Poszczególne punkty sterowane są bardzo ma³ymi prądami, o natę¿eniach

rzędu pojedynczych mikroamperów. W efekcie moc wymagana do sterowania 1 cm2

aktywnej powierzchni nie przekracza 10 µW. Sterowanie poszczególnymi elementami

obrazowymi mo¿e być multipleksowane lub realizowane statycznie.

Sterowanie statyczne jest stosowane, gdy liczba elementów obrazu nie jest zbyt du¿a lub gdy

taki rodzaj sterowania jest wymagany ze względu np. na warunki pracy ekranu. Ograniczenie

takie jest skutkiem niedogodności konstrukcyjnych występujących przy realizacji sterowania

tego typu. Nale¿y tu wymienić przede wszystkim szybki wzrost liczby niezbędnych uk³adów

oraz po³ączeń wyświetlacza z uk³adem sterowania związane ze zwiększaniem liczby

elementów obrazowych.

Sterowanie multipleksowane znajduje zastosowanie w wyświetlaczach o większej liczbie

punktów obrazu. W szczególności umo¿liwia ono budowanie ekranów graficznych. Punkty

ekranu sterowanego multipleksowo z podzia³em czasu tworzą matrycę i powstają na

przecięciu poziomych paskowych elektrod (linii) na p³ytce tylnej i pionowych (kolumn) na

p³ytce przedniej (patrz rys. 3.10).
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Rys. 3.9. Elektryczny schemat zastępczy elementu obrazowego wyświetlacza LCD
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Dzięki temu za pomocą m linii i n kolumn mo¿liwe jest adresowanie m × n elementów

obrazu. Przy sterowaniu multipleksowym, podobnie jak w przypadku monitorów CRT,

mo¿emy mówić o częstotliwościach odświe¿ania pionowego i poziomego oraz punktowej.

Stosowane są dwa rodzaje matryc: aktywne oraz pasywne. 

W matrycy pasywnej punkty obrazowe muszą być stale pobudzane odpowiednim sygna³em,

poniewa¿ moleku³y ciek³ego kryszta³u szybko zmieniają stan skręcenia. Oznacza to

powiązanie częstotliwości multipleksowania z poziomem kontrastu. Podczas zwiększania

liczby sterowanych elementów przy tej samej częstotliwości multipleksowania zmniejsza się

czas pobudzania pojedynczego punktu. Ogranicza to wielkość ekranów zbudowanych na

bazie tego typu matryc. Dodatkowo ujemny wp³yw na jakość obrazu ma s³aba w porównaniu

z matrycami aktywnymi selektywność adresowania punktów.

Matryca aktywna charakteryzuje się obecnością elementu aktywnego powiązanego z ka¿dym

elementem obrazowym wyświetlacza (rys. 3.11). 

Umo¿liwia to znaczne uniezale¿nienie uk³adów sterowania od w³aściwości zastosowanego

materia³u ciek³okrystalicznego. Na element aktywny z regu³y sk³ada się pó³przewodnik

o silnie nieliniowej charakterystyce prądowo-napięciowej (np. warystor, dioda, tranzystor)
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Rys. 3.10. Uk³ad elektrod matrycy wyświetlacza LCD
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Rys. 3.11. Sterowanie elementu obrazowego w matrycy aktywnej
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po³ączony szeregowo z komórką ciek³ego kryszta³u oraz równolegle w³ączona pojemność.

Dzięki nieliniowości pó³przewodnika polepsza się selektywność adresowania

poszczególnych punktów matrycy, natomiast pojemność umo¿liwia podtrzymanie poziomu

napięcia sterującego podczas odświe¿ania stanu pozosta³ych punktów ekranu. 

W znaczącej większości obecnie produkowanych wyświetlaczy LCD stosowana jest matryca

aktywna TFT (Thin Film Transistor). Jej nazwa pochodzi od cienkowarstwowego tranzystora

polowego zastosowanego w roli elementu aktywnego. Wspó³dzia³a on z kondensatorem LC

utworzonym przez komórkę ciek³ego kryszta³u (wspomniany wy¿ej pojemnościowy

charakter elementu obrazowego). Schemat elektryczny elementu matrycy tego typu

w najprostszym przypadku przedstawiony jest na rys. 3.12. 

Matryca TFT nale¿y do rodziny matryc aktywnych z elementami trójnikowymi,

realizującymi funkcję iloczynu logicznego (AND). Napięcie przy³o¿one do elektrody

poziomej s³u¿y do wyboru linii. Natomiast napięcie przy³o¿one do ok³adzin pojedynczego

punktu zale¿ne jest, w przypadku idealnym, jedynie od napięcia przy³o¿onego do elektrody

pionowej. To za jej pośrednictwem wybierana jest kolumna, w której znajduje się sterowany

element. W czasie wyboru napięcie pomiędzy ok³adzinami kondensatora LC powinno

przyjąć wartość równą poziomowi napięcia impulsu sterującego. W pozosta³ym czasie

okresu odświe¿ania pojemność roz³adowywana jest z określoną sta³ą czasową zale¿ną od

parametrów komórki LC. Sta³a ta powinna być dobrana odpowiednio do częstotliwości

multipleksowania. Jeśli pojemność LC jest niewystarczająca, wtedy podczas procesu

technologicznego tworzy się dodatkowy kondensator. Dzięki temu uzyskiwany jest wysoki

poziom kontrastu. Poniewa¿ w ekranach tego typu nie występuje zjawisko migotania obrazu,

optymalna częstotliwość odświe¿ania pionowego mieści się w granicach 60 Hz.
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 Rys. 3.12. Uproszczony schemat elektryczny pojedynczego elementu matrycy TFT-LCD
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Obraz monitora LCD sterowanego analogowo odświe¿any jest podobnie jak obraz monitora

CRT (patrz rys. 3.2). Oznacza to ich zgodność na poziomie sygna³u sterującego.

3.2.2. Emisja ujawniająca wyświetlacza LCD

Emisja ujawniająca wyświetlacza LCD związana jest ze sposobem sterowania

poszczególnych punktów obrazu. Jak wynika z konstrukcji wyświetlacza sygna³y sterujące

doprowadzane są do elementów obrazu za pośrednictwem d³ugich, cienkich ście¿ek.

W po³ączeniu z du¿ą impedancją pojedynczego elementu obrazu otrzymujemy sytuację

opisaną w rozdziale 2.7, charakteryzującą się du¿ym prawdopodobieństwem powstawania

anten liniowych. Dodatkowo w wyświetlaczu sterowanym multipleksowo mo¿na wyró¿nić

podobne zale¿ności częstotliwościowe jak w monitorze CRT. Występuje tu częstotliwość

pozioma (częstotliwość zmian kolumny), częstotliwość pionowa (częstotliwość zmian

wiersza), a tak¿e częstotliwość punktowa (częstotliwość, z jaką odświe¿ane są stany

poszczególnych elementów obrazowych). Stąd technika przechwytywania obrazu z urządzeń

wykorzystujących ekran LCD jak będzie podobna do u¿ywanej w przypadku monitorów

CRT. Podobieństwo zale¿ności poszczególnych częstotliwości wynika między innymi

z faktu, ¿e urządzenia obydwu typów przystosowane są do wykorzystywania tego samego

sygna³u wizji. Poniewa¿ sygna³ ten jest przystosowany do charakterystyki pracy lampy

kineskopowej (patrz rys. 3.4), więc mo¿na spodziewać się, ¿e zachowane są nawet

dysproporcje pomiędzy czasem wygaszania pionowego oraz poziomego. Zale¿ność ta nie ma

uzasadnienia technologicznego w wyświetlaczu, który nie musi uwzględniać bezw³adności

liniowych generatorów prądu oraz cewek odchylających.

W celu wykazania obecności emisji ujawniającej wyświetlaczy LCD autor niniejszego

opracowania przeprowadzi³ doświadczenie, którego przebieg oraz efekty zosta³y

przedstawione poni¿ej.

Doświadczenie

Do przeprowadzenia doświadczenia zosta³ u¿yty komputer typu laptop (marki Aristo)

z wyświetlaczem ciek³okrystalicznym pracującym z rozdzielczością 800x600 punktów. Jako

odbiornik pos³u¿y³ radiomagnetofon przenośny (marki Philips) posiadający mo¿liwość

odbioru fal z zakresu częstotliwości 64 MHz ÷ 105 MHz przy modulacji

częstotliwościowej.
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Częstotliwość punktowa wyświetlacza LCD zawiera się z regu³y w paśmie FM. Stąd g³ówną

ideą doświadczenia by³o wygenerowanie obrazu, podczas wyświetlania którego emitowane

będą fale elektromagnetyczne zmodulowane częstotliwościowo. Ich odbiór przy u¿yciu

radiomagnetofonu powinien objawiać się s³yszalnym dźwiękiem zale¿nym od zawartości

ekranu wyświetlacza, o tonacji proporcjonalnej do częstotliwości sygna³u m. cz. u¿ytej

w procedurze generowania obrazu testowego.

Generacja obrazu testowego

Punktem wyjścia dla procedury generacji obrazu by³a zale¿ność opisująca częstotliwość

sygna³u fali nośnej od sygna³u modulującego niskiej częstotliwości:

f s t = f s0+∆F cos ωm t+îm0 .

Przyjęto, ¿e stany poszczególnych punktów odświe¿ane są począwszy od lewego górnego

rogu ekranu, w sposób podobny do stosowanego w monitorach CRT (patrz rys. 3.2). Przyjęte

zosta³o za³o¿enie, ¿e częstotliwość zmian emitowanego pola elektromagnetycznego zale¿eć

będzie od częstotliwości zmian luminancji kojelno odświe¿anych punktów. Poniewa¿

odświe¿anie odbywa się w liniach poziomych od najbardziej lewego do najbardziej prawego

punktu linii stąd zadanie generacji wymaganego obrazu zosta³o sprowadzone do problemu

znalezienia d³ugości naprzemiennie u³o¿onych poziomych odcinków bia³ych oraz czarnych,

³ączących się ze sobą końcami. Początek pierwszego odcinka zosta³ usytuowany w lewym

górnym, natomiast koniec ostatniego w prawym dolnym rogu ekranu. Po przekszta³ceniu

powy¿szego wzoru do postaci

τ
s

t =
τs0

τ
s0
∆F cos ω

m
t

oraz przyjęciu domyślnego czasu tp trwania impulsu odpowiadającego okresowi

częstotliwości punktowej mo¿liwe by³o określenie d³ugości l odcinków czarno-bia³ych:
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gdzie: τs0 - okres fali nośnej,

τs - okres sygna³u wyjściowego,

ϖm - pulsacja sygna³u modulującego,

t - czas.



Maciej Wiśniewski, Poznań 2000

l t =
τ t

t
p

.

Na tej podstawie zosta³ wygenerowany obraz o rozmiarach równych przyjętej rozdzielczości

ekranu. Przyk³adowy obraz testowy przedstawia rys. 3.13.

Przebieg doświadczenia

U¿ywany podczas doświadczenia radioodbiornik przenośny zasilany by³ z baterii. Mia³o to

na celu eliminację wp³ywu ewentualnej emisji przewodzonej poprzez sieć elektryczną.

Doświadczenie zosta³o wykonane przy zasilaniu badanego komputera z ekranem LCD z sieci

energetycznej oraz z baterii akumulatorów. Podczas doświadczenia zaobserwowane zosta³y

następujące zjawiska:

O podczas wyświetlania generowanego obrazu odbiornik radiowy dostrojony do

częstotliwości ok. 72 MHz odbiera³ dźwięk, którego obecność by³a uzale¿niona od

zawartości ekranu LCD,

O ton odbieranego dźwięku by³ proporcjonalny do częstotliwości sygna³u u¿ytego do

modulacji d³ugości wyświetlanych odcinków czarno-bia³ych,

O dźwięk s³yszalny by³ podczas wyświetlania wygenerowanego obrazu; inna zawartość

ekranu tylko sporadycznie powodowa³a odbiór dźwięków rozró¿nialnych od szumu t³a,

O zasięg odbioru s³yszalnego dźwięku zale¿nego od zawartości ekranu LCD przy u¿yciu

zwyk³ego radiomagnetofonu przenośnego sięga³ ok. 6 m,
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Rys. 3.13. Obraz wygenerowany dla nośnej 72 MHz i częstotliwości
sygna³u modulującego 14 kHz
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O odbiór sygna³u emisji ujawniającej mo¿liwy by³ w pomieszczeniach oddzielonych

ścianami dzia³owymi, tak¿e po³o¿onych piętro ni¿ej w stosunku do pomieszczenia,

w którym zosta³ umieszczony testowany komputer z ekranem LCD,

O zasięg oraz jakość odbieranego sygna³u zwiększa³y się, jeśli przy badanym ekranie

znajdowa³ się du¿y przewodnik, np. cz³owiek (operator).

Wnioski

Zale¿ność pomiędzy obecnością odbieranego dźwięku a statycznym obrazem wyświetlanym

przez ekran LCD wskazuje na wyświetlacz jako źród³o odbieranej fali radiowej. Brak

s³yszalnego dźwięku dekodowanego przez odbiornik FM podczas wyświetlania obrazów

innych od wygenerowanego dowodzi, ¿e zachodząca emisja ma charakter sygna³u

zmodulowanego częstotliwościowo. Zale¿ność tonu odbieranego dźwięku od częstotliwości

sygna³u przyjętego jako modulujący dowodzi mo¿liwości wykorzystania ekranu LCD do

ataku aktywnego. Zasięg 6 m uzyskany przy zastosowaniu zwyk³ego radiomagnetofonu

pozwala przypuszczać, ¿e poprawny odbiór sygna³u emisji przy zastosowaniu

specjalizowanego sprzętu mo¿liwy jest z odleg³ości znacznie większych. Wp³yw obecności

operatora w pobli¿u wyświetlacza ciek³okrystalicznego na zasięg poprawnego odbioru

potwierdza tezy zawarte w rozdziale 2.10, dotyczące oddzia³ywań pomiędzy antenami

a blisko po³o¿onymi przewodnikami.

3.2.3. Podsumowanie

Uzyskane wyniki mogą okazać się specyficzne dla wyświetlacza u¿ytego do doświadczenia

i mają prawo ró¿nić się zarówno dla innych typów wyświetlaczy jak i odbiorników

radiowych. Wa¿nym jednak stwierdzeniem jest obecność emisji ujawniającej, której źród³em

jest ekran ciek³okrystaliczny. Potwierdzeniem wyników doświadczenia jest te¿ wzmianka

o pozytywnych efektach próby przechwycenia obrazu z niektórych wyświetlaczy TFT-LCD

zawarta w pracy Kuhna, Rossa i Andersona [14]. Pociąga to za sobą konieczność

przeprowadzenia dok³adnych pomiarów pod kątem promieniowania elektromagnetycznego

przed zastosowaniem konkretnego typu wyświetlacza LCD tam, gdzie emisja ujawniająca

jest zjawiskiem szczególnie niepo¿ądanym. Innymi s³owy fakt zastosowania wyświetlacza

ciek³okrystalicznego nie oznacza sam w sobie zabezpieczenia przed emisją ujawniającą

systemu graficznego.
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3.3. £ącza typu RS-232

Transmisja szeregowa pomiędzy komputerem a urządzeniami zewnętrznymi jest dość

istotnym źród³em fal elektromagnetycznych. Rozdzia³ ten poświęcony jest w³aśnie

zagadnieniu emisji ujawniającej towarzyszącej przesy³aniu danych przez ³ącza szeregowe.

Powsta³ on w oparciu o szeroko stosowany standard interfejsu RS-232, wprowadzony przez

Electronic Industries Association (EIA) w roku 1962. Celem, który przyświeca³ jego

twórcom by³a normalizacja interfejsu pomiędzy urządzeniem końcowym (DTE - Data

Terminal Equipment) a urządzeniem komunikacyjnym (DCE - Data Communication

Equipment). G³ówny nacisk po³o¿ono na zdefiniowanie interfejsu pomiędzy terminalem

(czyli urządzeniem typu DTE) a modemem (urządzeniem DCE). Standard ten jest te¿

stosowany dla szeregowej transmisji danych pomiędzy ró¿nymi typami urządzeń DTE.

Standard RS-232C jest zrewidowaną formą standardu RS-232 wprowadzoną przez EIA

w roku 1969 [18].

Zastosowanie interfejsów rodziny RS-232 jest dziś bardzo szerokie. W szczególności s³u¿ą

one jako ogniwo pośrednie pomiędzy jednostką centralną systemu komputerowego

a urządzeniami peryferyjnymi. Najbardziej chyba znanym dla u¿ytkowników komputerów

klasy PC zastosowaniem jest tu przy³ączenie myszy komputerowej. Interfejs ten stosowany

jest równie¿ do ³ączenia wszelkiego rodzajów czytników, w tym czytników kart

magnetycznych, oraz klawiatur mogących s³u¿yć np. do wprowadzania kodu PIN

w bankomatach. 

Pomimo opracowania nowych standardów transmisji szeregowej charakteryzujących się

lepszymi w³aściwościami, ze względu na du¿ą popularność ³ączy RS-232 nale¿y spodziewać

się, ¿e standard ten będzie stosowany jeszcze przez co najmniej kilka następnych lat.

3.3.1. Charakterystyka

W standardzie RS-232 transmisja danych odbywa się w sposób szeregowy, bit po bicie.

Wyró¿niono tu dwa rodzaje transmisji: asynchroniczną znakową oraz synchroniczną.

Transmisja asynchroniczna znakowa polega na przesy³aniu pojedynczych znaków

posiadających ściśle określony format. Początek znaku stanowi bit startu, umo¿liwiający

synchronizację urządzeń odbiorczego i nadawczego. Dalej przesy³ane jest pole danych, na

które sk³adają się kolejne bity w liczbie 7 lub 8 stanowiące treść znaku. Przesy³ane są one

w kolejności od najmniej znaczącego. Bezpośrednio za polem danych przewidziane jest
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miejsce na bit kontrolny, którego obecność jest jednak nieobowiązkowa. Taki zespó³ bitów

tworzy jednostkę informacyjną. W ramach jednostki informacyjnej bity przesy³ane są

w sposób synchroniczny, zgodnie z taktem nadajnika. Poszczególne jednostki są jednak

przesy³ane asynchronicznie. Oznacza to brak sygna³u synchronizującego, wyprowadzanie

jednostek informacyjnych i dowolność odstępów czasowych między nimi.

Transmisja synchroniczna polega na przesy³aniu du¿ych bloków danych określanych jako

ramki przy jednoczesnej rezygnacji z bitów określających początek i koniec znaku.

W konsekwencji poszczególne bity wyprowadzane są zgodnie z taktem nadawania a po

ostatnim bicie znaku przesy³any jest natychmiast pierwszy bit znaku następnego. Ka¿dy blok

rozpoczyna się specjalnym znakiem synchronizacyjnym (znacznikiem początku) a kończy

wyró¿nionym znakiem będącym znacznikiem końca bloku. Transmisja synchroniczna jest

szybsza od asynchronicznej lecz do poprawnego rozpoznawania bitów i grupowania ich

w ramki wymaga bardziej z³o¿onych uk³adów elektronicznych.

Czas trwania bitu w jednostce informacyjnej nazywany jest odstępem jednostkowym

i oznaczany jako tb. Jego odwrotność f = 1

t b

określa prędkość transmisji mierzoną w bodach

(bd), przy czym w tym przypadku  1bd=1
bit

s
.

Rysunek 3.14 przedstawia schemat zastępczy pojedynczego ³ącza RS-232, natomiast w tabeli

3.2 zamieszczone zosta³y dopuszczalne wartości napięć na liniach z³ącza.
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Linie Logika Logiczne 1 Logiczne 0

danych ujemna -15 V T U1 T -3 V +3 V T Ul T +15 V

sterujące dodatnia +3 V  T Ul T +15 V -15 V T Ul T -3 V

Obszar przejściowy: -3 V T Ul T +3V

Uwagi: Poziom przejściowy nie określa jednoznacznie

stanu obwodu, z wyjątkiem linii RTS (¿ądanie

nadawania), DSR (gotowość DCE), DTR

(gotowość DTE), SRTS (¿ądanie nadawania

w kanale powrotnym), w których napięcie

w tym obszarze interpretowane jest jako

0 logiczne.

Tabela 3.2. Dopuszczalne wartości napięć na liniach interfejsu RS-232
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l

źród³o obcią¿enie 

punkt styku 

masa 

Źród³o Obcią¿enie

Eo - si³a elektromotoryczna 

Ro - rezystancja

Co - pojemność

EL - si³a elektromotoryczna 

RL - rezystancja

CL - pojemność

Wartości parametrów

: Uo T 25 V

: RO, Co nieokreślone (patrz

Uwagi)

: 3 kΩ T RLT 7 kΩ

: CL T 2500 pF

: |EL| T 2 V

Uwagi: Wymaga się, aby zwarcie do masy lub do innego

wyjścia nie powodowa³o uszkodzenia zwieranego

obwodu, a prąd zwarcia mia³ natę¿enie mniejsze

od 0,5 A.

Rys. 3.14. Uk³ad zastępczy obwodu stykowego RS-232
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Dodatkowo sygna³y na liniach interfejsu muszą spe³niać następujące warunki [18]:

O przejście przez zakres -3 V do 3 V musi być monotoniczne i trwać nie d³u¿ej ni¿ 1 ms,

O dla obwodów danych i sygna³ów taktujących wymaga się, aby czas przejścia przez obszar

przejściowy by³ mniejszy od 3% czasu trwania bitu,

O dla ograniczenia przes³uchów szybkość zmian sygna³ów w liniach powinna być mniejsza

od 30 V/µs.

Przed przystąpieniem do przesy³ania danych za pośrednictwem interfejsu rodziny RS-232

wymagane jest "ręczne" ustalenie prędkości transmisji oraz protoko³u wymiany danych

w obydwu komunikujących się urządzeniach.

3.3.2. Emisja elektromagnetyczna

Na podstawie charakterystyki ³ącza RS-232 mo¿emy dojść do kilku ciekawych

wniosków [21]:

O amplituda sygna³ów odpowiadających poszczególnym bitom jest relatywnie du¿a

w porównaniu do poziomów napięcia występujących w innych podzespo³ach

komputerów,

O czasy zmian napięcia zarówno w dó³ jak i w górę są bardzo krótkie co przyczynia się do

powstawania wysokoczęstotliwościowych sk³adowych w emitowanym polu

elektromagnetycznym,

O po³ączenia RS-232 są po³ączeniami niezbalansowanymi co powoduje wysoki poziom

emitowanego pola elektromagnetycznego,

O bardzo często okablowanie stanowiące po³ączenia RS-232 jest nieekranowane,

O ze względu na zastosowaną transmisję szeregową zadanie rozpoznania poszczególnych

bitów informacji na podstawie emisji ujawniającej jest u³atwione. Co więcej, dane

przesy³ane ³ączem RS-232 to często kody ASCII o powszechnie znanej strukturze

i znaczeniu - u³atwia to w znacznym stopniu prawid³ową interpretację przechwytywanych

bitów,

O dane przesy³ane są z ma³ymi prędkościami, porównywalnymi z transmisją mo¿liwą do

osiągnięcia dla transmisji radiowej z u¿yciem standardowego odbiornika radiowego.
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W konsekwencji sygna³ mo¿e zostać odebrany przy u¿yciu zwyk³ego radiomagnetofonu,

nagrany na kasetę i analizowany w miejscu bezpiecznym dla intruza.

Dodatkowym czynnikiem ryzyka jest ma³e t³umienie fal z zakresu częstotliwości poni¿ej

200 MHz, czyli emitowanych przez ³ącze RS-232, przez mury nie zawierające zbrojenia lub

ekranowania metalowego. Oznacza to dobry odbiór emitowanych fal w obrębie budynku,

w którym znajduje się źród³o ich emisji. Powiązanie pomiędzy sygna³em obecnym w linii

RS-232 jest analogiczne do sytuacji przedstawionej na rys. 3.5.

Jak zosta³o zaznaczone w rozdziale 2.9 źród³em pola elektromagnetycznego wokó³ linii

transmisyjnych jest prąd wspó³bie¿ny. Częstym przypadkiem dla po³ączeń RS-232 jest

sytuacja, kiedy jedno z urządzeń jest po³ączone z p³aszczyzną uziemienia (o potencjale 0 V

względem uk³adu), natomiast drugie nie. Rysunek 3.15 przedstawia przyk³adowy mechanizm

powstawania prądu wspó³bie¿nego w takiej sytuacji.

Jak widać zachodzi tu transformacja impulsu Vt na odpowiadający mu prąd wspó³bie¿ny Icm,

co powoduje powstawanie emisji ujawniającej.

3.3.3. Eksperymenty z wykorzystaniem emisji ujawniającej ³ącza RS-232

W pracy Smuldersa "The Threat of Information Theft by Reception of Electromagnetic

Radiation from RS-232 Cables" [21] zosta³y opisane wyniki doświadczeń mających na celu

analizę mo¿liwości przechwycenia informacji przesy³anych ³ączem RS-232 za

pośrednictwem emitowanego przez nie pola elektromagnetycznego. Na konfigurację testową

sk³ada³y się dwa terminale znakowe ASCII komunikujące się ze sobą za pośrednictwem

nieekranowanego przewodu (tzw. skrętki) o d³ugości 3 m. Terminale zosta³y usytuowane na

stole oraz przy³ączone do sieci za pomocą niezale¿nych przewodów o d³ugości 2 m.
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Rys. 3.15. Przyk³adowy mechanizm powstawania prądu wspó³bie¿nego
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Terminal pe³niący rolę nadawcy wysy³a³ powtarzającą się sekwencję znaków "d" w kodzie

ASCII. Jako odbiornik fal elektromagnetycznych s³u¿y³ zwyk³y kieszonkowy odbiornik

radiowy umo¿liwiający odbiór w paśmie fal krótkich (modulacja AM) oraz ultrakrótkich

(modulacja FM).

Przeprowadzone doświadczenie wykaza³o wyraźne powiązanie pomiędzy sygna³em

odbieranym przez odbiornik radiowy dostrojony dla częstotliwości 16 MHz a danymi

transmitowanymi pomiędzy urządzeniami. W szczególności odbiór w zasięgu

kilku/kilkunastu metrów by³ mo¿liwy jeśli co najmniej jedno z komunikujących się urządzeń

nie by³o uziemione. Dla przypadku, w którym obydwa urządzenia posiada³y galwaniczne

po³ączenie z potencja³em odniesienia (uziemieniem) poziom promieniowania uznano za

zadowalająco niski.

W wyniku przeprowadzenia doświadczenia odkryto te¿ mo¿liwość przechwycenia

przesy³anych danych za pośrednictwem fal o częstotliwości 98 MHz i modulacji

częstotliwościowej. Co więcej, odebrany sygna³, w odró¿nieniu od sytuacji z rysunku 3.5, by³

w przybli¿eniu obwiednią sygna³u oryginalnego. Ze względu na nieliniowy charakter

modulacji FM zaobserwowana emisja nie mo¿e zachodzić w wyniku zjawiska

przedstawionego na rysunku 3.15. Jej przyczyną musi być więc niezamierzona modulacja

sygna³u zegarowego pochodzącego z wnętrza systemu komputerowego sygna³em

przesy³anym przez ³ącze RS-232 na jednym z elementów nieliniowych sk³adających się na

wewnętrzne uk³ady elektroniczne systemu. Niestety praktycznie niemo¿liwe jest dok³adne

wskazanie elementu czy po³ączenia odpowiedzialnego za tą niezamierzoną modulację [21].

Być mo¿e zadanie to by³oby wykonalne przy posiadaniu specjalistycznego sprzętu

pomiarowego oraz dok³adnej znajomości schematów wewnętrznych poszczególnych

uk³adów elektronicznych systemu. Mimo, i¿ odbierany sygna³ by³ zbyt s³aby aby być

s³yszalnym w g³ośnikach radiowych jest oczywistym, ¿e przy wykorzystaniu prostego

detektora poziomu mo¿na odzyskać oryginalną informację zawartą w sygnale źród³owym.

Podczas doświadczenia dokonano tak¿e pomiarów dla innych konfiguracji sprzętowych od

przedstawionej powy¿ej. Ich celem by³o stwierdzenie wp³ywu ekranowania przewodu

stanowiącego po³ączenie pomiędzy interfejsami RS-232 na poziom emisji oraz

potwierdzenie nieprzypadkowości wyników. Dlatego ka¿da konfiguracja testowana by³a

w dwóch sytuacjach: przy po³ączeniu zwyk³ym, nieekranowanym przewodem RS-232 oraz

z u¿yciem przewodu ekranowanego. W wyniku testów tylko w jednym przypadku
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stwierdzono wydatny spadek odleg³ości, z której mo¿liwy by³ skuteczny nas³uch radiowy po

zastosowaniu ekranowanego przewodu. We wszystkich przypadkach mo¿liwy by³ odbiór fal

elektromagnetycznych wyraźnie powiązanych z przesy³aną ³ączem informacją, lecz dla

trzech konfiguracji na siedem przebadanych dane nie mog³y być odzyskane przy u¿yciu

prostego detektora poziomu sygna³u w odleg³ości większej od 6 m. Nie dokonano jednak

pomiarów z u¿yciem bardziej wyrafinowanego sprzętu nas³uchującego. Ze względu na

podobne wyniki dla ró¿nych konfiguracji zjawiska zaobserwowane podczas doświadczenia

uznano za nieprzypadkowe.

3.3.4. Podsumowanie

Jak widać dane przesy³ane przez ³ącze RS-232 mogą być nara¿one na pods³uch

elektromagnetyczny. Jest to stwierdzenie o tyle wa¿ne, ¿e ³ączami tego typu przesy³ane są

często bardzo wra¿liwe informacje, w tym has³a dostępu oraz Poufne Numery

Identyfikacyjne kart magnetycznych. Nale¿y zauwa¿yć, ¿e zarówno has³a jak numery PIN

nie są mo¿liwe do przechwycenia z ekranu monitora, gdy¿ z regu³y nie pojawiają się na nim

w ogóle lub tylko w postaci symbolicznej (np. jako gwiazdki odpowiadające ilości

wprowadzonych znaków). Natomiast poprzez ³ącze typu RS-232 przesy³ane są zazwyczaj

w postaci jawnej. Osiągnięta podczas doświadczenia opisanego w pracy [21] odleg³ość

poprawnej detekcji i odtworzenia poprawnych danych dzięki nas³uchowi radiowemu stwarza

ju¿ realną mo¿liwość umieszczenia odpowiedniego oprzyrządowania rejestrującego (choćby

zwyk³ego radiomagnetofonu) i przeprowadzenia analiz otrzymanych danych w miejscu

bezpiecznym. Nale¿y zaznaczyć, ¿e odleg³ość ta mo¿e się zwiększyć przy zastosowaniu

sprzętu profesjonalnego oraz anteny kierunkowej. Rozmiary takiego oprzyrządowania są

wprawdzie większe, lecz powiększony zasięg mo¿e umo¿liwić przeprowadzenie inwigilacji

w sposób bezpieczny dla intruza.

Wa¿nym spostrze¿eniem jest znaczne zmniejszenie poziomu emisji ujawniającej przy

zastosowaniu galwanicznego po³ączenia obydwu komunikujących się urządzeń ze wspólną

p³aszczyzną odniesienia oraz ró¿nice tego poziomu dla ró¿nych konfiguracji sprzętowych.

Sugeruje to stosowanie uziemienia urządzeń oraz odpowiedni ich dobór pod kątem emisji

elektromagnetycznej (np. poprzez wykonanie pomiarów odleg³ości skutecznego pods³uchu

elektronicznego).
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3.4. Magistrale danych

Magistrala danych to w najogólniejszym ujęciu cyfrowa ście¿ka danych ³ącząca wiele

podzespo³ów elektronicznych, umo¿liwiająca im efektywną wspó³pracę dzięki mo¿liwości

synchronizacji oraz wymiany informacji. W systemach komputerowych znajduje się wiele

magistral ³ączących elementy na ró¿nych poziomach. Wyró¿nić tu mo¿na magistrale

umieszczone wewnątrz bardziej z³o¿onych uk³adów scalonych (np. magistrala wewnętrzna

procesora), magistrale ³ączące poszczególne podzespo³y znajdujące się na p³ycie g³ównej

komputera czy magistrale dla uk³adów wejścia/wyjścia.

Jak zosta³o zaznaczone w rozdziale 2.7 magistrale danych mogą być jednym z efektywnych

źróde³ promieniowania elektromagnetycznego. Spowodowane jest to między innymi ich

specyficzną budową. Fizycznie magistrala danych zrealizowana jest najczęściej jako zespó³

cienkich, d³ugich ście¿ek ³ączących poszczególne uk³ady. Sterowanie magistralą mo¿e być

rozmieszczone w ³ączonych podzespo³ach lub scentralizowane w wyró¿nionym uk³adzie

zarządzającym jej dzia³aniem. Cienkie ście¿ki magistral, szczególnie w przypadku

zakończenia ich wysoką impedancją, mogą tworzyć niezamierzone anteny.

3.4.1. Magistrala PCI

Obecnie jedną z najczęściej stosowanych w systemach komputerowych magistral jest

magistrala PCI. W komputerach klasy PC ³ączy ona takie urządzenia jak sterownik dysków

twardych, kartę graficzną (w nowszych urządzeniach rozwiązanie wypierane przez

magistralę AGP) oraz jednostkę centralną komputera. Magistrala ta cechuje się w³aśnie

d³ugimi, zakończonymi wysoką impedancją po³ączeniami. Po³ączenia te bardzo często

zachowują się jak anteny. Transfer danych przez magistralę PCI taktowany jest sygna³em

zegarowym o wysokiej częstotliwości. Stąd generuje ona pole elektromagnetyczne, które

mo¿e być odbierane w zakresie częstotliwości VHF (setki megaherc) [9].

W uproszczeniu magistrala PCI to 32 lub 64-bitowa magistrala synchroniczna taktowana

z częstotliwością 33,3 lub 66,6 MHz. Adresy oraz dane przesy³ane są za pośrednictwem tych

samych linii przy wykorzystaniu multipleksowania. Dane przesy³ane mogą być w trybie

jednos³owowym (najpierw adres potem s³owo danych) lub blokowo (bloki danych

umieszczonych w jednej, ciąg³ej przestrzeni adresowej). Tryb blokowy u¿ywany jest

najczęściej do przes³ań pomiędzy pamięcią operacyjną a urządzeniami wejścia/wyjścia bez

udzia³u jednostki centralnej procesora. Transfery blokowe wykorzystywane są między

innymi podczas komunikacji ze sterownikiem dysków twardych i kartą sieciową. Poniewa¿
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stany wszystkich bitów s³owa (odpowiednio 32 lub 64-bitowego) przesy³ane są jednocześnie

w wyniku transmisji s³owa o stanach wszystkich bitów równych 0 lub te¿ 1 mo¿na uzyskać

dość silny impuls elektromagnetyczny. Budując odpowiedni wzorzec s³ów o wszystkich

bitach zerowych oraz s³ów o wszystkich bitach jedynkowych mo¿liwe jest uzyskanie

modulowanego (a tym samym przenoszącego określoną informację) sygna³u o częstotliwości

równej po³owie częstotliwości impulsu taktującego magistrali. Sygna³ ten mo¿e być

następnie przechwycony przez odbiornik dostrojony do tej częstotliwości lub do

częstotliwości harmonicznych (obecne w magistrali impulsy prostokątne charakteryzują się

znaczącą zawartością komponentów częstotliwościowych odpowiadających harmonicznym

trzeciego i piątego stopnia). Oznacza to mo¿liwość wykorzystania tej magistrali do

aktywnego ataku z u¿yciem emisji ujawniającej [9].

3.4.2. Magistrala SCSI

Magistrale SCSI są często źród³em emisji ujawniającej o charakterze dominującym

w spektrum promieniowania elektromagnetycznego powstającego wokó³ dzia³ającego

systemu. SCSI (Small Computer System Interface) to nazwa standardu równoleg³ego

interfejsu, który powsta³ w 1962 roku i zosta³ zatwierdzony przez ANSI jako norma X3.131.

Pozwala po³ączyć ze sobą do ośmiu urządzeń zewnętrznych (dysków, napędów CD-ROM,

streamerów, drukarek, skanerów itp.). Jest powszechnie stosowany w komputerach

Macintosh. W komputerach klasy PC stosowany (ze względu na cenę) g³ównie tam, gdzie

wymaga się du¿ych pojemności do³ączonej pamięci masowej oraz wysokiej szybkości

transferu danych (np. serwery plików). Do chwili obecnej powsta³o wiele wersji tego

interfejsu. Przy u¿yciu SCSI-1 w wersji asymetrycznej transmisję realizuje się za

pośrednictwem 50-ciu linii z prędkością 5 MB/s na maksymalną odleg³ość 6 m. Dla wersji

symetrycznej SCSI-1 odleg³ość ta wynosi 25 m. SCSI-2 pozwala na transfery rzędu 10 MB/s,

20 MB/s (wersja Wide SCSI z 16-ma liniami danych) lub 40 MB/s (rzadziej stosowana

wersja 32-bitowa). W SCSI-3 do równoleg³ego trybu transmisji dodano rozwiązanie oparte

na transmisji szeregowej [3].

Jak widać standard ten charakteryzuje się między innymi du¿ą d³ugością linii magistrali. Na

korzyść SCSI przemawia wymóg stosowania terminatorów na końcach przewodów

stanowiących magistralę. Eliminuje to mo¿liwość dzia³ania linii SCSI jako anten

rezonansowych. Niestety, d³ugość przewodów ³ączących urządzenia SCSI często zbli¿ona

jest do d³ugości fali odpowiadającej częstotliwości pracy magistrali. Być mo¿e stąd wynika

często stwierdzany, wspomniany ju¿, dominujący charakter emisji ujawniającej magistrali
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SCSI w stosunku do innych źróde³ promieniowania elektromagnetycznego w dzia³ającym

systemie komputerowym [9]. W opracowaniu Duraka [9] mowa wręcz o sytuacji, kiedy

niektóre zadania wykonywane przez system operacyjny komputera z intensywnym

wykorzystaniem magistrali SCSI (np. wyszukiwanie pliku wed³ug zadanego wzorca

w obrębie ca³ego dysku w systemie Linux) mo¿liwe by³y do wykrycia w odleg³ości oko³o

dwudziestu kilometrów od dzia³ającego systemu. Jako urządzenie odbiorcze wykorzystany

zosta³ zwyk³y odbiornik radiowy FM z anteną w postaci prostego przewodu.

Tak jak w przypadku równoleg³ej magistrali PCI nale¿y zwrócić szczególną uwagę na

mo¿liwość wykorzystania SCSI do ataku aktywnego. Jest ona pod tym względem

szczególnie niebezpieczna z uwagi na wspomniany du¿y zasięg odbioru emitowanych przez

nią fal elektromagnetycznych.

3.4.3. Magistrala wewnętrzna procesora

Magistrale wewnętrzne uk³adów scalonych równie¿ są źród³em emisji ujawniającej.

W bardziej z³o¿onych uk³adach scalonych wyró¿nić mo¿na często wiele mniej lub bardziej

autonomicznych podsystemów. Przyk³adem niech będzie tu jednostka zmiennopozycyjna,

jednostka sta³opozycyjna oraz pamięci podręczne będące jednymi ze sk³adowych konstrukcji

procesorów rodziny Pentium firmy Intel. Informacje pomiędzy tymi podzespo³ami

wymieniane są za pośrednictwem magistrali wewnętrznej procesora. Ma ona z regu³y

większą szerokość oraz wy¿szą częstotliwość taktowania od magistral zewnętrznych

procesorów. W po³ączeniu z mechanizmami pamięci podręcznej umieszczonej w samym

procesorze pozwala to na du¿e zwiększenie wydajności przetwarzania przy minimalnym

nak³adzie kosztów (brak konieczności podwy¿szenia parametrów magistral zewnętrznych).

Aby stwierdzić obecność emisji ujawniającej jednostki CPU (Central Processor Unit) nale¿y

wykryć wyraźny związek pomiędzy informacją zawartą w odbieranych falach

elektromagnetycznych a operacjami wykonywanymi przez procesor bez obecności przes³ań

z udzia³em pamięci operacyjnej i uk³adów wejścia/wyjścia. Doświadczenie mające

potwierdzić ten związek zosta³o przedstawione w pracy Duraka [9]. Polega³o ono na

wykonywaniu powtarzających się operacji przez proces będący jedynym obecnym

w systemie wykonywanym przez procesor zadaniem. Podczas przeprowadzania

doświadczenia uruchomiono program wykonujący w pętli zestaw instrukcji wykonywanych

przez procesor bez interakcji z uk³adami zewnętrznymi. Z tego względu struktura programu

nie wymusza³a ¿adnych przes³ań z u¿yciem magistral zewnętrznych, a ca³ość kodu mog³a
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zmieścić się w pamięci podręcznej procesora. U¿yty w tym celu komputer PC wyposa¿ony

by³ w procesor Pentium taktowany zegarem o częstotliwości 120 MHz. Podczas

doświadczenia w systemie nie by³y uruchomione ¿adne procesy poza programem testowym.

W wyniku jego przeprowadzenia mo¿liwe by³o odebranie sygna³u radiowego

odpowiadającego wykonującej się pętli. Najlepszy odbiór osiągnięto po dostrojeniu

odbiornika radiowego do częstotliwości 87,5 MHz (modulacja FM). Ton w g³ośniku

radioodbiornika s³yszalny by³ nawet w odleg³ości 20 m. Kierunkowy charakter sygna³u

(dla niektórych po³o¿eń anteny zanika³ prawie ca³kowicie) pozwala odrzucić linie zasilające

jako medium decydujące o zasięgu sygna³u emisji ujawniającej.

Poniewa¿ mo¿na przypuszczać, ¿e instrukcje programu po pierwszych wykonaniach znalaz³y

się w pamięci podręcznej procesora, więc najprawdopodobniejszym źród³em emitowanego

sygna³u by³y po³ączenia i uk³ady wewnętrzne procesora. Trudno sobie jednak wyobrazić

mo¿liwość przeprowadzenia dok³adnej analizy operacji wykonywanych przez poszczególne

procesy na podstawie zaobserwowanego podczas doświadczenia zjawiska w systemie

wielozadaniowym. Ewentualny intruz staną³by nie tylko przed trudnym zadaniem

przypisania przechwytywanym drogą radiową sygna³om konkretnych instrukcji, ale musia³by

jeszcze dokonać poprawnego rozk³adu tych instrukcji pomiędzy wszystkie dzia³ające

w systemie procesy. Dodatkowym utrudnieniem są stosowane w dzisiejszych procesorach

mechanizmy wielopotokowości oraz zale¿ność przebiegu wykonywania poszczególnych

instrukcji od rodzaju instrukcji je poprzedzających oraz danych, które są przy ich pomocy

przetwarzane. Utrudnieniem są te¿ interakcje zachodzące pomiędzy jednostką centralną

a innymi elementami systemu komputerowego. Powodzenie takiego ataku jest jednak

znacznie bardziej prawdopodobne, jeśli intruz zna algorytm wykonywany przez

pods³uchiwany system. Posiadając dok³adny wzorzec instrukcji procesora koniecznych dla

wykonania algorytmu pods³uchujący mo¿e skoncentrować się na pozyskiwaniu

przetwarzanych danych wejściowych. Nawet w przypadku zgubienia sygna³ów

odpowiadających pojedynczym instrukcjom mo¿liwe jest, dzięki technikom korelacji,

dok³adne zlokalizowanie aktualnie wykonywanego rozkazu. Wynik doświadczenia wskazuje

jednak jednoznacznie na niebezpieczeństwo wykorzystania emisji ujawniającej magistral

wewnętrznych procesora do ataku aktywnego.

3.4.4. Podsumowanie

Jak widać magistrale danych mogą stanowić dość wa¿ne źród³o emisji ujawniającej. Ich

emisja mo¿e w niektórych przypadkach stanowić dominujący sk³adnik spektrum
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promieniowania elektromagnetycznego systemu (np. magistrala SCSI). Jednocześnie zasięg

tej emisji mo¿e być bardzo du¿y. Ze względu na ich w³aściwości mogą być szczególnie

atrakcyjne dla przeprowadzenia ataku aktywnego.
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4. Przewodzona emisja ujawniająca
Dotychczas źród³a emisji ujawniającej omawiane by³y pod kątem emisji promieniowanej,

której nośnikiem są fale elektromagnetyczne rozchodzące się w powietrzu. Niniejszy

rozdzia³ zosta³ poświęcony mechanizmom powstawania przewodzonej emisji ujawniającej.

Medium pozwalającym na rozprzestrzenianie się tego typu emisji są linie zasilające sprzęt

komputerowy oraz wszelkie elementy metalowe przechodzące lub wychodzące

z pomieszczeń, w których znajduje się pracujący sprzęt komputerowy. Wyró¿nia się dwa

rodzaje emisji przewodzonej:

O emisja bezpośrednia - powstaje w wyniku sprzę¿enia galwanicznego,

elektromagnetycznego lub pojemnościowego obwodów sygna³owych z obwodami

zasilania i uziemienia lub innymi elementami wykonanymi z przewodników,

O emisja wtórna - jest wynikiem oddzia³ywań zewnętrznych sygna³ów na nieliniowe uk³ady

obwodów zasilania, uziemienia i obwodów sygna³owych urządzeń.

Emisja ujawniająca wprowadzana jest do linii zasilających w postaci zak³ócenia ma³ej (do

1 MHz) lub wielkiej częstotliwości (powy¿ej 1 MHz). Granica 1 MHz jest umowna. Wynika

g³ównie z ró¿nic w zachowaniu się uk³adów elektronicznych pracujących

z częstotliwościami poni¿ej oraz powy¿ej tej wartości. Dzia³anie uk³adów pracujących

z częstotliwościami mniejszymi od 1 MHz mo¿na określić jako przewidywalne. Uk³ady

pracujące z częstotliwościami wy¿szymi zachowują się ju¿ w sposób o wiele bardziej

skomplikowany. D³ugości po³ączeń w takich uk³adach stają się zbli¿one do d³ugości

przewodzonych fal, przez co same po³ączenia zaczynają zachowywać się jak anteny.

Wytwarzane pola zaczynają się wzajemnie zak³ócać, tworzą się niezamierzone obwody

rezonansowe itp.

Wprowadzenie zak³ócenia (w szczególności sygna³u emisji ujawniającej) mo¿e odbyć się

drogą po³ączenia galwanicznego lub poprzez promieniowanie. Przypadek, w którym

wprowadzenie emisji do przewodu zachodzi w wyniku oddzia³ywania pola

elektromagnetycznego będzie w dalszej części rozdzia³u określany jako sprzę¿enie

elektromagnetyczne.

Przyk³adem sprzę¿enia galwanicznego mo¿e być przenikanie impulsów niosących

informacje o zachodzących w systemie procesach bezpośrednio z uk³adów zasilania do sieci

zasilającej. Związane mo¿e to być z chwilowymi ró¿nicami poboru mocy przez
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poszczególne uk³ady oraz z oddzia³ywaniem pól elektromagnetycznych wewnątrz obudowy

komputera na przewody doprowadzające napięcia zasilające.

Zaobserwowano tak¿e obecność modulacji częstotliwościowej, dzięki której informacja

wydostaje się poza system komputerowy. Równie¿ to zjawisko mo¿e być wyt³umaczone

wp³ywem procesu przetwarzania na uk³ady zasilające. Podczas pracy podzespo³ów systemu

komputerowego, np. sterowników linii danych, zmienia się natę¿enie pobieranego z zasilacza

prądu. Ze względu na pewną bezw³adność uk³adów stabilizacji oraz indukcyjności

i pojemności paso¿ytnicze ście¿ek zmiany te powodują powstawanie minimalnych odchyleń

napięcia zasilania. Te z kolei mogą wp³ywać na powstawanie ró¿nic w częstotliwości pracy

zegarów taktujących systemu. W ten sposób powstaje sygna³ zmodulowany

częstotliwościowo mający ścis³y związek z procesem obróbki danych, a tym samym

z przetwarzaną informacją [14].

4.1. Sprzę¿enie elektromagnetyczne z przewodem

Gdy fala elektromagnetyczna pada na przewód wówczas pojawia się w nim prąd. Jest to

skutek indukcji elektromagnetycznej pod wp³ywem zmiennego pola magnetycznego.

Wa¿nym stwierdzeniem jest, ¿e przewód nie musi stanowić obwodu zamkniętego. Mo¿na

powiedzieć, ¿e do zamknięcia obwodu wystarczą pojemności zakończeń przewodu.

Następnie sygna³ przenoszony jest galwanicznie. Sprzę¿enie pola z kablem jest szczególnie

istotne dla częstotliwości od 30 do 300 MHz [7]. Energia przejęta przez kabel o d³ugości

l jest największa, gdy l=
λ
2

w przypadku anteny prętowej lub l=
λ
4

w przypadku

przewodu przy³ączonego z dwu stron do masy.

4.2. Sprzę¿enie elektromagnetyczne z pętlą

Emisja ujawniająca mo¿e przeniknąć do ró¿nego typu okablowania w wyniku sprzę¿enia

z pętlą. Zagadnienie to zosta³o ju¿ poruszone w rozdziale 2.8 poświęconym antenom

ramowym. Istotą mechanizmu przenikania jest w tym przypadku indukowanie się napięcia

w pętli obwodu elektrycznego objętej strumieniem magnetycznym. Jest to tak¿e jeden

z trudniejszych problemów związanych z problematyką kompatybilności

elektromagnetycznej. Powodem trudności jest brak mo¿liwości uniknięcia istnienia pętli

obejmujących z jednej strony kable czy przewody robocze, a z drugiej przewody masy lub

ochronne [7].
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4.3. Sprzę¿enie pojemnościowe

Zjawisko sprzę¿enia pojemnościowego wynika z istnienia pojemności pomiędzy ka¿dą parą

przewodników rozdzielonych izolatorem. Jak wiadomo opór stawiany przez element

pojemnościowy jest tym mniejszy, im większa jest pojemność i wy¿sza częstotliwość prądu

przez niego p³ynącego. Innymi s³owy sprzę¿enie pojemnościowe jest tym silniejsze, im

wy¿sza częstotliwość przewodzonego sygna³u, mniejsza odleg³ość między przewodnikami

oraz większa powierzchnia ich sąsiedztwa. Pojemność zale¿y te¿ od materia³u izolatora

rozdzielającego przewodniki, lecz w tym przypadku ma to znaczenie uboczne.

4.4. Podsumowanie

Podsumowując mo¿na stwierdzić, ¿e sygna³ emisji ujawniającej po przeniknięciu do

przewodnika będącego elementem metalowym lub linią zasilania mo¿e być przesy³any na

odleg³ość wielu setek metrów. Jego zasięg jest ograniczony przez rezystancję przewodnika

oraz jego indukcyjność paso¿ytniczą. Podczas przemieszczania się prądu emisji

w przewodzie s³abo lub wcale nieekranowanym wytwarzane będzie wokó³ niego pole

elektromagnetyczne. Stwarza to mo¿liwość odbioru sygna³u ujawniającego bądź poprzez

galwaniczne po³ączenie z przewodem zawierającym prąd emisji, bądź przy u¿yciu

odbiornika radiowego usytuowanego w pobli¿u tego przewodu. Nale¿y zaznaczyć, ¿e zasięg

poprawnego odbioru będzie w wielu przypadkach znacznie większy ni¿ osiągany bez udzia³u

przewodzonej emisji ujawniającej.
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5. Zabezpieczenia przed emisją ujawniającą
W poprzednich rozdzia³ach omówione zosta³y g³ówne aspekty związane z mechanizmami

powstawania oraz źród³ami emisji ujawniającej. Pokazane zosta³o, ¿e źród³em emisji mo¿e

być praktycznie ka¿dy element systemu: monitor, ³ącza szeregowe, drukarki, urządzenia

wewnętrzne systemu komputerowego itp. Pora więc wspomnieć o sposobach zabezpieczania

się przed jej występowaniem. 

Skuteczna ochrona przed zjawiskiem emisji ujawniającej nie jest zadaniem ³atwym.

Wymaga ona zastosowania kombinacji ró¿nych środków i metod ochrony przed

promieniowaniem elektromagnetycznym co wią¿e się niejednokrotnie z du¿ymi kosztami.

Przyk³adowo cena sprzętu spe³niającego wymogi standardu TEMPEST (patrz rozdzia³ 5.4)

jest kilka-kilkunastokrotnie wy¿sza od ceny sprzętu ogólnie dostępnego. 

Podstawowe dzia³ania z dziedziny metod technicznych mających na celu ochronę informacji

niejawnych przed skutkami emisji ujawniającej polegają na ograniczenia jej poziomu

poprzez wykorzystanie następujących w³aściwości i zjawisk fizycznych [6]:

O t³umienia fali elektromagnetycznej, jej odbicia oraz poch³aniania,

O uziemiania, ekranowania i filtrowania,

O odpowiedniego doboru parametrów czasowo-częstotliwościowych sygna³ów u¿ytecznych.

Praktyczną ochronę przed nas³uchem elektromagnetycznym uzyskuje się (na dzień

dzisiejszy) poprzez zastosowanie jednego z poni¿szych środków lub ich kombinacji [6]:

O kabiny elektromagnetycznej - koszt zale¿ny od konstrukcji, wielkości oraz wyposa¿enia;

problem stanowi odpowiednia wentylacja kabiny przy jednoczesnym braku pogorszenia

jej w³aściwości elektromagnetycznych; umo¿liwia ona eksploatację sprzętu

teleinformatycznego powszechnego u¿ytku;

O folii elektromagnetycznej - forma tapety, posiada t³umienność ni¿szą lub zbli¿oną do

kabin, na koszt wp³ywa konieczność odpowiedniego zabezpieczenia drzwi, okien,

za³o¿enia filtrów na linie zasilające, sygna³owe oraz konstrukcje metalowe wychodzące

z pomieszczenia,

O lokalizacji w odpowiedniej odleg³ości od miejsc publicznie dostępnych - koszt wahający

się od niskiego (przeniesienie komputerów do innego pomieszczenia) do bardzo

wysokiego (wzniesienie nowego budynku z szerokim pasem kontrolowanej strefy
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ochronnej);

O stosowanie bezpiecznego sprzętu, spe³niającego określone normy dotyczące emisji

ujawniającej (np. TEMPEST) - brak potrzeby stosowania kabin, folii czy filtrów;

O os³ony elektromagnetyczne - bezpieczne stanowiska komputerowe;

O strefowanie obiektu - dobór sprzętu i środków ochrony elektromagnetycznej w zale¿ności

od środowiska otaczającego chroniony sprzęt

Przyk³adem po³ączenia powy¿szych środków jest zastosowanie komputerów o obni¿onej

emisji w pomieszczeniu dostatecznie oddalonym od miejsc ogólnie dostępnych lub

wy³o¿onym folią.

Aby uzyskać efektywne zabezpieczenie przed niekontrolowanym wyp³ywem informacji

nale¿y wyeliminować zarówno emisję ujawniającą o charakterze przewodzonym jak

i emitowanym. Ochrona przed tylko jednym z tych zagro¿eń jest dzia³aniem ca³kowicie

bezcelowym.

Do powstania niniejszego rozdzia³u bardzo przyczyni³a się lektura pierwszego oraz trzeciego

tomu ksią¿ki Alaina Charoya poświęconej kompatybilności elektromagnetycznej [7, 8].

5.1. Ochrona przed emisją przewodzoną

Jak to zosta³o opisane w rozdziale 4 problem przewodzonej emisji ujawniającej związany

jest z okablowaniem oraz wszelkimi elementami metalowymi przechodzącymi lub

wychodzącymi z pomieszczenia, w którym znajduje się pracujący system przetwarzania

danych. G³ównym elementem stosowanym dla wyeliminowania wp³ywu tego zjawiska są

filtry. Tam gdzie zastosowanie filtrów jest niemo¿liwe lub zbyt kosztowne, stosowane są

pierścienie ferrytowe. Środkiem pomocnym dla t³umienia niepo¿ądanych sygna³ów niskiej

częstotliwości jest zapewnienie separacji galwanicznej pomiędzy obwodami części

wewnętrznej i zewnętrznej systemu.

5.1.1. Filtry

Jak wynika z informacji zawartych w rozdziale 4 jedną z przyczyn zwiększonego zasięgu

emisji ujawniającej jest jej przewodzenie przez sieć energetyczną, miedziane linie

sygna³owe oraz inne elementy metalowe wychodzące z pomieszczeń, w których

umieszczone są pracujące urządzenia telekomunikacyjne. Jednym ze sposobów eliminacji
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tego zjawiska jest stosowanie filtrów dolno- lub środkowoprzepustowych. Ich zadaniem jest

t³umienie sygna³ów o częstotliwościach ró¿nych od częstotliwości sygna³ów u¿ytkowych.

Stąd filtry dolnoprzepustowe znajdą zastosowanie w liniach, dla których częstotliwość

przenoszonego sygna³u u¿ytecznego jest mniejsza od najni¿szej częstotliwości sygna³u

emisji ujawniającej, który ma zostać wyeliminowany. Zastosowanie filtrów

środkowoprzepustowych wydaje się być po¿ądane w liniach, dla których częstotliwość

sygna³u u¿ytecznego jest z góry określona i nie ulega znaczącym zmianom. Przydatność

filtrów górnoprzepustowych wydaje się raczej znikoma ze względu na wysokie

częstotliwości sygna³u emisji ujawniającej oraz jego harmonicznych. Poniewa¿ eliminacja

sygna³u emisji ujawniającej związana jest z usuwaniem zak³óceń wprowadzanych do linii

sygna³owych i zasilania, stąd w dalszej części zostaną omówione filtry

przeciwzak³óceniowe.

Filtry przeciwzak³óceniowe sk³adają się z regu³y z odpowiednio po³ączonych

kondensatorów, d³awików oraz rezystorów. Do momentu nasycenia się rdzeni d³awików są

uk³adami liniowymi. Dzia³ają poprzez eliminację niepotrzebnej części widma sygna³u, tj. nie

zawierającej informacji u¿ytecznej. Dzia³anie filtru mo¿e opierać się na zasadzie absorpcji

(np. straty w rdzeniu d³awika filtru lub jednej z rezystancji) lub dzięki odbiciu sygna³u

(w wyniku niedopasowania impedancji).

G³ówną cechą braną pod uwagę dla filtrów stosowanych w elektronice jest funkcja

przenoszenia, definiowana jako stosunek napięcia wyjściowego do wejściowego dla

określonej częstotliwości sygna³u. Jeśli chodzi o filtry przeciwzak³óceniowe, to

najwa¿niejszą wielkością jest t³umienność wtrąceniowa. Określa się ją jako stosunek

poziomu sygna³u mierzonego bez filtru do poziomu sygna³u w tym samym punkcie obwodu

przy zastosowaniu filtracji. T³umienność wtrąceniowa filtru charakteryzującego się ma³ym

stopniem poch³aniania energii (zbudowanego przy u¿yciu kondensatorów i d³awików

o ma³ych stratach) wynika wy³ącznie z niedopasowania impedancji, jakie taki filtr

wprowadza do obwodu. Dlatego dla uzyskania silnego t³umienia sygna³u przychodzącego

z obwodu o ma³ej impedancji nale¿y u¿yć filtru stanowiącego du¿ą impedancję dla

niepo¿ądanych częstotliwości sygna³u. Dla obwodu stanowiącego ma³ą impedancję dla

wielkich częstotliwości (poni¿ej 10 Ω) na wejściu filtru powinien więc znajdować się d³awik

(rys. 5.1).
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W przypadku, gdy dla sygna³ów wielkiej częstotliwości obwód stanowi impedancję powy¿ej

100 Ω na wejściu filtru powinien znajdować się kondensator (rys. 5.2).

Z tego powodu w liniach o impedancji odbiornika ró¿nej od impedancji nadajnika sposób

zamontowania filtru ma decydujący wp³yw na poprawność jego dzia³ania. Odwrotne

za³o¿enie filtru mo¿e wręcz doprowadzić do dopasowania uk³adu odbiorczego oraz

nadawczego a przez to zwiększenia poziomu przenoszenia niepo¿ądanych sygna³ów.

W takim przypadku t³umienność filtru będzie mniejsza od jedności (w decybelach ujemna).

Filtr mo¿na uwa¿ać za odwracalny jedynie wtedy, gdy jest symetryczny. Filtr taki stosowany

będzie wtedy, gdy impedancja obcią¿enia będzie równa impedancji nadajnika. Kierunek

zamontowania filtru symetrycznego nie ma wp³ywu na poprawność jego dzia³ania.

Jeśli filtr pasywny jest filtrem liniowym, a jest takim jeśli nie występuje nasycenie d³awika,

charakteryzuje się wzajemnością. Wzajemność filtru oznacza, ¿e przy danych impedancjach

źród³a i obcią¿enia t³umienność wtrąceniowa filtru jest jednakowa w obydwu kierunkach:

zarówno od nadajnika do odbiornika jak i od odbiornika do nadajnika.

Przy stosowaniu filtrów nale¿y zwrócić szczególną uwagę na czynniki powodujące znaczące

zmniejszenie ich efektywności:
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O sprzę¿enie pomiędzy wejściem i wyjściem filtru,

O induktancja paso¿ytnicza w przewodzie masy.

Aby niedopuścić do powstania sprzę¿enia pomiędzy wejściem a wyjściem filtru nale¿y

zwrócić szczególną uwagę na sposób jego zamontowania. Przewody wejściowe powinny być

w mo¿liwie największym stopniu odseparowane od przewodów wyjściowych. Ponadto

nale¿y wziąć pod uwagę zalecenia zawarte w rozdziale 5.2 poświęconym ochronie przed

promieniowaną emisją ujawniającą, w szczególności dotyczące ekranowania przewodów

oraz równowa¿enia linii sygna³owych.

Dzia³anie filtrów dolnoprzepustowych zwykle opiera się na zwieraniu sygna³ów wysokiej

częstotliwości z masą uk³adu za pośrednictwem odpowiedniej pojemności. Aby filtr dzia³a³

prawid³owo jego po³ączenie z masą musi charakteryzować się ma³ą impedancją. Jak

wiadomo impedancja indukcyjności paso¿ytniczych przewodu jest tym większa, im większa

częstotliwość przenoszonego sygna³u. Poniewa¿ ³ączona jest ona szeregowo

z kondensatorem sprzęgającym filtru stąd bardzo wa¿ne jest zapewnienie dobrego po³ączenia

pomiędzy filtrem a masą uk³adu posiadającego jak najmniejszą indukcyjność paso¿ytniczą.

Na jej zwiększenie ma wp³yw d³ugość przewodów i ście¿ek ³ączących (im większa d³ugość

tym większa indukcyjność paso¿ytnicza), obecność po³ączeń skręcanych itp. Nale¿y dą¿yć

do ³ączenia filtru z masą uk³adu jak najkrótszymi odcinkami przewodnika.

Filtry mogą być stosowane w ró¿nych miejscach chronionego systemu. W szczególności

filtrowaniu mogą podlegać [13]:

O napięcie zasilania (zmienne) po stronie uzwojenia pierwotnego transformatora zasilacza,

O napięcie wyjściowe zasilacza (sta³e),

O przy³ączenia przewodów ekranowanych,

O przy³ączenia przewodów nieekranowanych,

O linie zegarowe, sygna³owe oraz danych pomiędzy poszczególnymi elementami systemu.

Filtracja po stronie napięcia zmiennego zasilacza - filtry sieciowe

Filtry sieciowe umieszczane są pomiędzy zasilaczem chronionego urządzenia a publiczną

siecią energetyczną. Ich stosowanie pomaga zapobiegać rozprzestrzenianiu się sygna³u

emisji ujawniającej poprzez sieć elektroenergetyczną. Chronią tak¿e wra¿liwe uk³ady

elektroniczne przed przedostawaniem się zak³óceń obecnych w sieci zasilającej.

Specjalistyczne filtry sieciowe osiągają poziom efektywności t³umienia rzędu 100 dB.
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Dla wyeliminowania prądów asymetrycznych w filtrach sieciowych stosowane są d³awiki

prądów asymetrycznych. W zale¿ności od wykonania charakteryzują się one indukcyjnością

rozproszenia dla prądów symetrycznych mieszczącą się w granicach od 0,1÷1 % wartości

indukcyjności rozproszenia dla prądów asymetrycznych. Pole rozproszenia zamienia taki

d³awik w antenę emitującą pole magnetyczne. Nale¿y więc zadbać o prawid³owe

ekranowanie zabezpieczające przed propagowaniem sygna³u emisji ujawniającej zawartej

w prądach asymetrycznych drogą radiową. Ekranowanie to powinno te¿ chronić filtr przed

zewnętrznymi polami magnetycznymi, których obecność stwarza niebezpieczeństwo

powstania sprzę¿enia z indukcyjnością rozproszenia d³awika filtru.

Najwa¿niejszą rzeczą przy stosowaniu filtrów sieciowych jest ich prawid³owy monta¿. Aby

filtr dzia³a³ poprawnie nale¿y zapewnić mu dobre po³ączenie z masą urządzenia

za pośrednictwem du¿ej p³aszczyzny masy i to zarówno po stronie zasilającej jak i zasilanej.

Najlepszym miejscem monta¿u filtru niepo¿ądanych sygna³ów wielkiej częstotliwości jest

szyna potencja³u odniesienia (patrz rozdzia³ 5.2.1), przy powierzchni której prowadzone są

przewody wejściowe i wyjściowe filtru. Praktycznie ¿aden filtr sieciowy zamontowany na

p³ytce obwodu drukowanego lub w plastikowej obudowie nie mo¿e być skuteczny w zakresie

wielkich częstotliwości. Najwygodniejszym jest zamontowanie filtru w taki sposób, aby

strona pierwotna usytuowana by³a na ścianie obudowy przy jednoczesnym zachowaniu jak

najkrótszej d³ugości przewodów zasilania umieszczonych w jej wnętrzu. Jeśli takie

rozwiązanie jest niemo¿liwe przewody zasilania powinny być ekranowane na odcinku

pomiędzy filtrem a miejscem ich wejścia do obudowy urządzenia. Ekran powinien być

po³ączony z potencja³em odniesienia uk³adu na obydwu końcach w taki sposób, aby

po³ączenie z masą obejmowa³o ca³y obwód przewodu. Najlepszym ekranem będzie tu oplot

metalowy przy³ączony do obudowy urządzenia przez d³awicę przewodzącą, a do filtru

poprzez metalową obejmę. Aby uniknąć przes³uchów pomiędzy stroną wejściową

a wyjściową filtru nale¿y przewody wyjściowe i wejściowe umieścić jak najdalej od siebie,

a w szczególności unikać równoleg³ego ich prowadzenia. W przypadku urządzeń o "s³abej

masie" nale¿y zastosować d³awiki t³umiące prądy asymetryczne umieszczone na przewodzie

bezpieczeństwa. D³awik taki powinien być zamontowany bezpośrednio na końcówce

przewodu bezpieczeństwa w miejscu przy³ączenia do gniazda zasilacza.

Podsumowując sformu³ować mo¿na trzy zasady skutecznego monta¿u filtrów sieciowych:
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O w celu ograniczenia impedancji szeregowej po³ączenia z masą filtr nale¿y przykręcić

bezpośrednio do szyny potencja³u odniesienia,

O przewody zasilający i odbiorczy powinny być poprowadzone w przeciwnych kierunkach

w celu ograniczenia przes³uchu asymetrycznego pomiędzy równoleg³ymi przewodami -

ju¿ kilka centymetrów równoleg³ego prowadzenia mo¿e zniweczyć korzyści wynikające

z zastosowania filtru w zakresie wielkich częstotliwości,

O w celu ograniczenia efektu anteny ramowej przewody zasilający i odbiorczy powinny

zostać poprowadzone tak, aby maksymalnie przylega³y do powierzchni szyny potencja³u

odniesienia.

Nale¿y zaznaczyć, ¿e problemy związane z obecnością częstotliwości wy¿szych od 300 MHz

bardzo rzadko mogą zostać rozwiązane przy u¿yciu zwyk³ych filtrów sieciowych. W filtrach

mających charakteryzować się większym t³umieniem sygna³ów wysokoczęstotliwościowych

stosuje się dodatkowe rozwiązania wykorzystujące np. specyficzne po³ączenia zespo³ów

kondensatorów. Filtr taki mo¿e osiągać poziom t³umienia rzędu 100 dB. 

Filtracja po stronie napięcia sta³ego zasilacza

Filtracja po stronie napięcia sta³ego zasilacza jest zadaniem trudnym. Jeśli zasilacz

zbudowany jest jako pojedynczy zamknięty modu³ poprawne dodanie do niego filtru mo¿e

okazać się wręcz niemo¿liwe. Elementy indukcyjne zastosowane w filtrze po stronie

wyjściowej zasilacza muszą być przystosowane do przewodzenia prądów o du¿ych

natę¿eniach. Dodatkowym utrudnieniem jest często występująca du¿a liczba wyprowadzeń

zasilania do ró¿nych podzespo³ów. Wszystko to wp³ywa niekorzystnie zarówno na jakość jak

i koszt takiego rozwiązania. 

Ze względu na sta³y przebieg filtrowanego napięcia szczególnie atrakcyjnym rozwiązaniem

jest zastosowanie kondensatorów sprzęgających sygna³y zmienne z masą uk³adu. Dla

wyeliminowania prądów asymetrycznych wysokiej częstotliwości bardzo przydatne mo¿e

okazać się zastosowanie d³awików prądów asymetrycznych lub pierścieni ferrytowych.

Filtry na przy³ączeniach przewodów ekranowanych

Aby wyeliminować skutki przes³uchów na z³ączach i w miejscach innych po³ączeń mo¿na

zastosować trzy rozwiązania:

O uniwersalne ³ącze filtrujące,
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O filtr zintegrowany z linią sygna³ową,

O filtr dyskretny.

Stosowanie filtrów jest po¿ądane wtedy, gdy nie mo¿na zapewnić wyeliminowania

niepo¿ądanych przes³uchów dzięki dobremu ekranowaniu po³ączeń. Filtry zawierające

kondensatory zwierające wy¿sze sk³adowe częstotliwości wymagają zawsze bardzo dobrego

po³ączenia z masą.

Dla prawid³owego dzia³ania uniwersalnego ³ącza filtrującego nale¿y zapewnić mu dobre

po³ączenie z masą uk³adu. Dlatego podczas jego monta¿u nale¿y zwrócić szczególną uwagę

na zapewnienie dobrego po³ączenia obudowy ³ącza z obudową urządzenia, a dok³adniej

z szyną potencja³u odniesienia.

Filtry na przy³ączeniach przewodów nieekranowanych

Filtry powinny być obecne przede wszystkim na nieekranowanych liniach sygna³owych.

Linie te mogą zachowywać się zarówno jak anteny nadawcze jak i odbiorcze. Stąd rola

filtracji będzie tu polega³a z jednej strony na niedopuszczeniu do przedostawania się do

takich linii sygna³ów mogących nieść wa¿ne informacje a z drugiej na zabezpieczeniu

systemu przed zak³óceniami indukowanymi w liniach pod wp³ywem zewnętrznego pola

elektromagnetycznego. Nale¿y zaznaczyć, ¿e wszelkie linie sygna³owe niosące sygna³y

kodujące informację w postaci jawnej powinny być ekranowane.

Przewody nieekranowane mogą stanowić po³ączenia symetryczne lub niesymetryczne.

W zale¿ności od tego stosuje się ró¿ne sposoby filtrowania. Niesymetryczne wejścia

i wyjścia są ³atwiejsze do filtrowania poniewa¿ nie wymagają zachowania symetrii

sygna³ów. Stosuje się tu standardowe uk³ady filtrów z zastosowaniem indukcyjności

i pojemności, mające na celu eliminację niepo¿ądanych sygna³ów symetrycznych

i asymetrycznych.

Filtry montowane na liniach symetrycznych nie mogą naruszać symetrii sygna³ów w linii

stąd ich odmienna konstrukcja. Dla zapewnienia t³umienia niepo¿ądanych sygna³ów

asymetrycznych stosuje się w nich d³awiki prądów asymetrycznych.

5.1.2. Pierścienie ferrytowe

Pierścienie ferrytowe (lub d³awiki prądów asymetrycznych) są uwa¿ane za jeden

z wygodniejszych środków ochrony przed zak³óceniami asymetrycznymi wielkiej
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częstotliwości. Ich zastosowanie powoduje redukcję tego typu sygna³ów od 2 do 5 razy.

Nale¿y zauwa¿yć, ¿e pierścienie ferrytowe nie t³umią sygna³ów ró¿nicowych przesy³anych

chronionym przewodem.

Wygoda stosowania pierścieni ferrytowych wią¿e się między innymi z mo¿liwością

zak³adania ich na urządzeniach ju¿ zainstalowanych. Ich monta¿ polega na na³o¿eniu

najczęściej dwuczęściowego pierścienia na chronione przewody. W przypadku, gdy pierścień

jest do tego przeznaczony dodatkowo mo¿na nawinąć przewód wokó³ pierścienia tworząc

kilka zwojów. Są jedynym środkiem, jaki mo¿na zastosować przy braku szyny potencja³u

odniesienia - w przeciwieństwie do ekranów i filtrów dzia³ają prawid³owo bez dobrego

po³ączenia z masą. Zastosowanie pierścieni jest rozwiązaniem stosunkowo tanim, tym

bardziej, ¿e mogą zostać za³o¿one przez niekwalifikowany personel bez konieczności

przerywania przewodów i po³ączeń. Skuteczność pierścieni zwiększa się wraz ze

zwiększaniem liczby zwojów (w zakresie ma³ych częstotliwości proporcjonalnie do

kwadratu tej liczby), czyli przewleczeń przewodu przez otwór pierścienia. Dla zwiększenia

ich skuteczności nale¿y dą¿yć do uzyskania jak najmniejszej impedancji okablowania dla

prądów asymetrycznych. Sam pierścień powinien być wykonany z materia³u o du¿ym

t³umieniu w zakresie częstotliwości, których obecność ma zostać zminimalizowana. Nale¿y

pamiętać, ¿e t³umienie związane jest ze stratami w ferrycie. Straty te z regu³y zmniejszają się

wraz z obni¿aniem temperatury pracy. Stąd ch³odzenie ferrytowych pierścieni t³umiących

mo¿e okazać się wręcz niepo¿ądane. T³umienie pierścienia praktycznie nie zale¿y od

nasycenia ferrytu. 

T³umienie wielkich częstotliwości przy zastosowaniu d³awików prądów asymetrycznych

mo¿e ulec znaczącej poprawie dzięki poprowadzeniu przewodu na d³ugości kilkudziesięciu

centymetrów przed i za punktem zamontowania pierścienia ferrytowego przy przewodzącej

konstrukcji. Uzyskane w ten sposób t³umienie w zakresie częstotliwości 30÷100 MHz mo¿e

być nawet 10 razy większe. Aby poprawić t³umienie w zakresie ma³ych częstotliwości nale¿y

zapewnić ma³ą impedancję po³ączenia oraz indukcyjność d³awika większą od 1 mH.

Podsumowując do zalet pierścieni ferrytowych mo¿na zaliczyć ich ma³e rozmiary, niską

cenę, wysoką niezawodność i trwa³ość, brak praktycznego wp³ywu na zachowanie symetrii

sygna³ów, mniejsze t³umienie sygna³ów roboczych ni¿ w przypadku filtrów, dzia³anie bez

potencja³u odniesienia oraz ³atwy monta¿. Wadą ich stosowania jest bardzo ma³a

skuteczność w zakresie ma³ych częstotliwości, nieprzydatność dla eliminacji zak³óceń
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symetrycznych oraz mniejsza skuteczność w porównaniu do dobrego filtru w zakresie

wysokich częstotliwości.

5.1.3. Separacja galwaniczna

Separacja galwaniczna pozwala ograniczyć asymetryczne prądy ma³ej częstotliwości.

Niestety nie eliminuje prądów asymetrycznych du¿ej częstotliwości. Ma³a skuteczność dla

sygna³ów wysokiej częstotliwości jest skutkiem pojemności (od kilku do kilkunastu

pikofaradów) jaką przedstawiają sobą stosowane dla zapewnienia separacji elementy. Aby

odseparować wewnętrzną sieć zasilającą od publicznej sieci energetycznej zastosować

mo¿na transformator separujący lub przetwornicę mechaniczną. Jedynym środkiem, który

mo¿e zapewnić ca³kowite wyeliminowanie zjawiska emisji przewodzonej poprzez linie

zasilania do publicznej sieci elektroenergetycznej jest zastosowanie w³asnego źród³a

zasilania.

Zastosowanie transformatora separującego bez odpowiednich filtrów nie zapewnia

dostatecznej ochrony w zakresie wysokich częstotliwości. Rdzeń transformatora stanowi

zamknięty obwód magnetyczny, charakteryzujący się z regu³y ma³ym rozproszeniem.

Miejscem szczególnej emisji mogą być za to uzwojenia transformatora, stąd nale¿y zwrócić

uwagę na ich odpowiednie ekranowanie. 

Przetwornica mechaniczna to zespó³ silnik elektryczny - generator. Dzięki jej zastosowaniu

i odpowiednim doprowadzeniu przewodów zasilających mo¿na uzyskać dość dobre t³umienie

sygna³u emisji ujawniającej zarówno w paśmie niskiej jak i wysokiej częstotliwości. 

Zastosowanie w³asnego generatora praktycznie likwiduje problem emisji przewodzonej

poprzez publiczną sieć energetyczną. Nale¿y jednak pamiętać, ¿e zasilaniem z generatora

powinien zostać objęty ca³y budynek. Sąsiedztwo obwodów zasilanych przez sieć publiczną

z obwodami zasilanymi przez generator skutkować będzie przenikaniem sygna³ów emisji

ujawniającej o wysokiej częstotliwości. Oznacza to zniweczenie efektu uzyskanego dzięki

zastosowaniu w³asnego źród³a zasilania i konieczność stosowania odpowiednich środków

ochrony przed emisją przewodzoną poprzez linie przy³ączone do publicznej sieci

elektroenergetycznej. Nale¿y te¿ pamiętać o mo¿liwości odgrywania przez instalację

elektryczną roli anteny nadawczej.

Ostatnie rozwiązanie powinno być zastosowane dla przetwarzania danych o szczególnym

znaczeniu. Pozwala nie tylko wyeliminować emisję przewodzoną do publicznej sieci
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elektroenergetycznej ale zapewnia te¿ ca³kowite zabezpieczenie przed wszelkimi

zak³óceniami (a w szczególności przepięciami i przerwami w dostawach energii

elektrycznej) mogącymi w niej wystąpić.

5.2. Ochrona przed emisją promieniowaną

Dla zredukowania pola elektromagnetycznego emisji ujawniającej stosuje się ró¿ne techniki

ekranowania. Ekran elektromagnetyczny to przewodząca os³ona rozdzielająca obszar

zawierający źród³o pola elektromagnetycznego od obszaru chronionego przed jego

oddzia³ywaniem. Miarą skuteczności ekranowania jest t³umienie ekranu S. Określa się je

jako stosunek amplitudy natę¿enia pola Pze występującego po stronie ekranowanej

(chronionej) przestrzeni do amplitudy natę¿enia pola Pbe, które wystąpi³oby w tym samym

miejscu bez ekranu. Jest to wielkość bezwymiarowa, często określana w decybelach (dB). 

S=20 log
P be

P
ze

T³umienie ekranu określa się w odniesieniu do pola elektrycznego, magnetycznego lub

sprzę¿onego (elektromagnetycznego). Dodatnia wartość t³umienia (w dB) odpowiada

zmniejszeniu natę¿enia pola, natomiast ujemna jego zwiększeniu. Zwiększenie natę¿enia

pola po zastosowaniu ekranowania oznacza, ¿e ekran zosta³ wadliwie zaprojektowany lub

zamontowany i zachowuje się jak antena kierunkowa. 

Mechanizm ekranowania opiera się na zjawisku odbicia fali elektromagnetycznej oraz jej

absorpcji i zamiany na energię cieplną w materiale ekranu. T³umienie zale¿y między innymi

od zastosowanego materia³u i jego grubości. Dobrymi w³asnościami jeśli chodzi

o ekranowanie przez absorpcję charakteryzują się materia³y o du¿ej przenikalności

magnetycznej np. ¿elazo. T³umienie wskutek odbicia fali jest natomiast tym większe, im

większe niedopasowanie pomiędzy impedancją pola a impedancją przeszkody. W praktyce

oznacza to dą¿enie do tworzenia bariery o jak najmniejszej impedancji powierzchniowej,

którą umieszcza się na drodze fali elektromagnetycznej pola o du¿ej impedancji. Polem

takim (posiadającym du¿ą impedancję) jest pole elektryczne. Poniewa¿ dla wy¿szych

częstotliwości pole elektryczne jest ściśle powiązane z polem magnetycznym (zmniejszenie

natę¿enia jednego powoduje tak¿e spadek natę¿enia drugiego), stąd du¿e znaczenie tego

efektu dla t³umienia fal o wy¿szych częstotliwościach. Jednocześnie dla częstotliwości

ni¿szych większe znaczenie ma efekt absorpcyjny, co wią¿e się z większymi grubościami

stosowanych ekranów.
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5.2.1. Ekwipotencjalizacja lokalna

Ekwipotencjalizacja lokalna to jeden z wymogów poprawnego funkcjonowania wszelkiego

rodzaju ekranowania. Jej ideą jest zapewnienie jednakowego potencja³u odniesienia dla

wszystkich wspó³pracujących elementów i urządzeń elektronicznych. Wbrew pozorom nie

jest to zadanie trywialne, a dla wysokich częstotliwości wręcz trudne. Powodem tego jest

między innymi zjawisko naskórkowości (przep³yw prądu jedynie w zewnętrznej warstwie

przewodnika) oraz wp³ywu impedancji indukcyjności paso¿ytniczych. Obydwa te zjawiska

nasilają się przy większych częstotliwościach. Rzeczywiście ekwipotencjalna mo¿e być

tylko p³yta niewielkich rozmiarów wykonana z dobrze przewodzącego materia³u.

Aby zapewnić ekwipotencjalność obudowy, ekranu i ca³ego urządzenia nale¿y dą¿yć do

utworzenia siatki po³ączeń pomiędzy poszczególnymi punktami masy. Dotyczyć mo¿e to

pojedynczego urządzenia lub ca³ego budynku. W pierwszym przypadku ³ączone będą

przewody i p³aszczyzny mas poszczególnych podzespo³ów, ekrany kabli oraz wszelkie

elementy metalowe obudowy. W przypadku ca³ego budynku w celu zapewnienia

ewkipotencjalizacji wymagane jest utworzenie uk³adu po³ączeń, w którego sk³ad wchodzić

będą przewody wyrównawcze, przewodzące korytka, wsporniki, os³ony tras kablowych,

instalacja wodno-kanalizacyjna oraz inne elementy konstrukcyjne. Podczas ³ączenia nale¿y

pamiętać, ¿e niepo¿ądane z punktu widzenia emisji elektromagnetycznej jest np.

promieniowe ³ączenie wielu przewodów do jednego punktu masy. Skutkuje to powstawaniem

pętli mas, których znaczenie zosta³o omówione w rozdziale 2.8.

Z zapewnieniem ekwipotencjalności związane jest pojęcie szyny potencja³u odniesienia

nazywanej te¿ szyną wyrównawczą. Jest to z regu³y masa przewodzącej obudowy urządzenia

(lub inny element cechujący się ma³ą indukcyjnością), do której przy³ączone są wszystkie

ekrany kabli oraz filtry przewodów wchodzących do uk³adu elektronicznego. Szyna

potencja³u powinna być wykonana w sposób maksymalnie jednorodny i z dobrze

przewodzącego materia³u. Ograniczona zostaje wtedy gęstość prądów powierzchniowych,

a co za tym idzie zredukowane jest rozpraszanie pola elektromagnetycznego.

5.2.2. Ekranowanie po³ączeń

Po³ączenia, czyli wszelkie kable oraz przewody przenoszące sygna³y w pracującym

systemie, są bardzo istotnym źród³em promieniowania elektromagnetycznego. Aby

wyeliminować ich wp³yw na powstawanie emisji ujawniającej nale¿y w miarę mo¿liwości

balansować linie transmisyjne (patrz rozdz. 2.9) oraz stosować ekranowanie po³ączeń.
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Praktycznie do ekranowanej obudowy nie powinien wchodzić ¿aden przewód, który sam nie

jest w³aściwie ekranowany i nie posiada odpowiednich filtrów.

Nale¿y przede wszystkim mieć świadomość, ¿e znaczny efekt redukcyjny ekranu kabla mo¿e

zostać zniwelowany przez zastosowanie przy³ącza kiepskiej jakości. Ma to znaczenie

szczególnie dla wysokich częstotliwości. Bardzo wa¿ny jest sposób po³ączenia ekranu kabla

z szyną potencja³u odniesienia (czyli np. z obudową ekranującą). Wykonanie takiego

przy³ączenia za pomocą tzw. "ogonka" (krótkiego odcinka przewodnika odchodzącego od

ekranu kabla) mo¿e praktycznie zniweczyć dobroczynny wp³yw ekranowania przewodu

w zakresie wysokich częstotliwości. Jeśli d³ugość takiego "ogonka" staje się porównywalna

z d³ugością fali odpowiadającej częstotliwości przenoszonego sygna³u, wtedy zaczyna się on

zachowywać jak antena nadawcza. Stąd wszelkie przy³ączenia ekranów powinny być

wykonywane poprzez dobrej jakości ³ącza lub zaciski obejmujące przewód na ca³ym

obwodzie.

Przy³ączenie ekranu kabla do masy na obydwu jego końcach powoduje ograniczenie wp³ywu

sygna³ów wielkiej częstotliwości wprowadzanych przez przewodzenie i promieniowanie.

Zmniejsza się więc ryzyko związane z emisją przewodzoną. Przy³ączenie ekranu kabla tylko

na jednym końcu chroni jedynie przed polami elektrycznymi ma³ej częstotliwości oraz od

przes³uchów zak³óceń ró¿nicowych. Rozwiązaniem najbardziej zbli¿onym do idea³u jest

zastosowanie dwóch ekranów, wewnętrznego i zewnętrznego. Obydwa ekrany powinny

zostać po³ączone z masą po stronie nadawczej, natomiast ekran zewnętrzny powinien

posiadać takie po³ączenie z obydwu stron. Uzyskuje się przez to ochronę przed emisją

zarówno w zakresie ma³ych jak i du¿ych częstotliwości. Jest to jednak rozwiązanie

kosztowne.

Znaczne t³umienie (nawet dziesięciokrotne) w zakresie częstotliwości do 100 MHz mo¿na

uzyskać dzięki poprowadzeniu przewodów i kabli blisko powierzchni szerokich taśm oraz

blach przy³ączonych do szyny potencja³u odniesienia. Nale¿y te¿ mieć świadomość, ¿e efekt

redukcyjny ekranu wykonanego z metalowej lub metalizowanej folii jest zawsze mniejszy od

uzyskiwanego przy zastosowaniu ekranu w postaci oplotu.

5.2.3. Ekranowanie pomieszczeń i budynków

W przypadku konieczności ochrony większej liczby urządzeń najtańszym i najlepszym

rozwiązaniem mo¿e okazać się ekranowanie ca³ych pomieszczeń lub budynków. Pewien
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stopień ekranowania, pozwalający dla częstotliwości w zakresie 10÷100 MHz zmniejszyć

poziom promieniowania nawet dziesięciokrotnie, zapewnia ju¿ sama konstrukcja

¿elbetonowa budynku. Ma to znaczenie szczególnie wtedy, gdy jej zbrojenie tworzy kratę.

Warto wziąć to pod uwagę jeszcze podczas procesu budowy, kiedy koszt zespawania

zbrojenia jest niewielki. Dla częstotliwości, przy których rozmiar oczka zbrojenia jest

większy od po³owy d³ugości fali, jego t³umienie spada do wartości oko³o dwukrotnej.

Istotnym czynnikiem t³umiącym fale elektromagnetyczne mo¿e okazać się te¿ zastosowanie

innego, powszechnie stosowanego materia³u budowlanego. Jest nim folia aluminiowa,

stosowana do laminowania pokryć bitumicznych uszczelniających ściany i dachy budynków.

Jest ona bardzo skuteczna dla częstotliwości większych od 300 MHz.

Ka¿dy ekran musi posiadać szczeliny umo¿liwiające przeprowadzenie przewodów

sygna³owych i napięcia zasilania, a w przypadku ekranów obejmujących ca³e pomieszczenia

i budynki ich struktura musi umo¿liwiać poprawną wentylację wnętrza. W celu zmniejszenia

rozpraszania fali elektromagnetycznej poprzez szczeliny w ekranach, stosuje się

szykanowanie. Środkiem alternatywnym do szykanowania jest zapewnienie ciąg³ości dróg

prądów w obudowie. W otworach wentylacyjnych stosuje się filtry o strukturze otworów

podobnej do plastra miodu. 

Sposób ekranowania oraz materia³y do tego u¿yte zale¿ą od wymaganego stopnia t³umienia.

Dla zmniejszenia kosztów celowym mo¿e być zastosowanie mniej efektywnego ekranowania

w po³ączeniu np. ze strefowaniem obiektu. Rozwiązaniem bardzo drogim, lecz mogącym

zapewnić bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa jest kabina ekranowana. Atrakcyjnym mo¿e

okazać się tak¿e wdro¿enie ochrony wielostopniowej. Poni¿ej zamieszczone zosta³y

skrótowe opisy poszczególnych środków ochrony.

Szykany

Mianem szykany (lub zak³adki) w ekranowaniu elektromagnetycznym określa się przeszkodę

ustawianą na drodze rozprzestrzeniania się fali elektromagnetycznej. Rozpraszanie pola

elektromagnetycznego przez ekrany mo¿na ograniczać poprzez zastosowanie przewodzących

uszczelnień lub przez wykorzystanie efektu szykany. 

Przewodzące uszczelnienia uzyskuje się poprzez zastosowanie docisków, po³ączeń

skręcanych, uszczelek przewodzących oraz styków sprę¿ystych. 
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Szykanę otrzymuje się poprzez na³o¿enie na siebie dwóch powierzchni bez kontaktu

elektrycznego, lecz z bardzo niewielką odleg³ością między brzegami szczeliny. Szykana

mo¿e zostać utworzona tak¿e poprzez dwustronne ob³o¿enie jednej powierzchni przez dwie

inne, zwarte elektrycznie. Skuteczność szykanowania zale¿y od szerokości obszaru

nak³adania się powierzchni oraz grubości warstwy izolacyjnej między powierzchniami.

Dopóki d³ugość fali w porównaniu z wymiarami szykany jest du¿a jej efektywność nie

zale¿y od częstotliwości promieniowania. Jeśli nak³adane powierzchnie izolowane są tylko

cienką warstwą lakieru mo¿liwe jest otrzymanie nawet pięciokrotnego t³umienia. Dalsza

poprawa (do dziesięciu) mo¿liwa jest poprzez zapewnienie bardzo ścis³ego kontaktu

mechanicznego (nie elektrycznego) między nak³adanymi powierzchniami.

Mechanizm fizyczny dzia³ania szykan mo¿na wyt³umaczyć pos³ugując się pojęciem

indukcyjności zastępczej szczeliny. Ka¿da indukcyjność, więc tak¿e szczelina, magazynuje

pewien zasób energii. Energię zmagazynowaną w polu szczeliny określić mo¿na wykonując

operację ca³kowania po ca³ej przestrzeni pola magnetycznego w szczelinie. Dzięki

zastosowaniu szykany zmniejsza się obszar występowania pola (zostaje on "ściśnięty"

pomiędzy dwoma szczelinami"), a co za tym idzie tak¿e zastępcza indukcyjność szczeliny.

W efekcie zmniejszenia indukcyjności promieniowanie szczeliny zostaje zredukowane.

Ciąg³ość dróg prądów

Aby zminimalizować rozpraszanie pola elektrycznego nale¿y prądom w ekranie zapewnić

ciąg³ość dróg. Najprostszym sposobem zapewnienia styczności elektrycznej jest stosowanie

du¿ej liczby po³ączeń skręcanych pomiędzy ró¿nymi elementami ekranu. Ponadto stosuje się

tak¿e uszczelki przewodzące, styki sprę¿yste oraz samoprzylepne taśmy przewodzące. 

Stosowanie du¿ej liczby śrub mo¿e okazać się niepraktyczne np. przy konieczności częstego

zdejmowania obudowy ekranującej. W przypadku obudowy lakierowanej rozwiązanie to

staje się nieco k³opotliwe - dla zapewnienia odpowiedniego zestyku okolice śrub muszą

pozostać ods³onięte. Rodzi to dodatkowe koszty wynikające ze skomplikowania procesu

lakierowania obudowy. W pozosta³ych przypadkach jest to rozwiązanie godne polecenia.

Zaletą uszczelek przewodzących, poza zapewnianiem mo¿liwości op³ynięcia szczeliny przez

prądy ekranu, jest ich zdolność do kompensacji nierówności ³ączonych powierzchni czy

krawędzi. Związane jest to z ich w³aściwościami sprę¿ystymi. Problemem podczas

stosowania uszczelek przewodzących jest pogarszanie się ich w³aściwości przy
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powtarzającym się lub niepoprawnie wykonanym demonta¿u. Uszczelki te są te¿ z regu³y

du¿o dro¿sze od zwyk³ych, nieprzewodzących. Aby uszczelnienie by³o skuteczne, ca³kowita

rezystancja po³ączenia powinna być ma³a w porównaniu z impedancją szczeliny. Poniewa¿

uszczelki posiadają rezystancję większą zarówno od po³ączeń stykowych jak i skręcanych są

godne polecenia przy d³ugich szczelinach, gdzie wysokie t³umienie osiągane jest dzięki du¿ej

d³ugości uszczelki (i du¿ej impedancji szczeliny). Zak³adanie uszczelek ma³ych rozmiarów

sensowne jest dla częstotliwości powy¿ej kilku gigaherców. Nale¿y pamiętać, ¿e uszczelki

stosowane bez kana³u monta¿owego powodują oddalanie od siebie powierzchni ekranu

i zmniejszanie efektu szykany.

Uszczelniające styki sprę¿yste w porównaniu do uszczelek przewodzących cechują się dość

wysoką ceną. W przeciwieństwie do uszczelek w³aściwości przewodzące styków są tym

lepsze, im częściej po³ączenie wykonane przy ich u¿yciu jest poruszane. W wyniku np.

otwierania drzwiczek z zamontowanymi zestykami sprę¿ystymi następuje oczyszczenie

³ączonych powierzchni z wszelkich nalotów. Po³ączenie nieruszane i nieprawid³owo

wykonane ulega degradacji wraz z up³ywem czasu.

W po³ączeniach rzadko demontowanych godnym polecenia jest zastosowanie

samoprzylepnych taśm posiadających styki ocynowane. W porównaniu z uszczelkami

zapewniają one dodatkowo efekt szykany i nie wymagają specjalnych kana³ów

monta¿owych. Jednocześnie wywierają ma³y, w porównaniu do po³ączeń sprę¿ystych, nacisk

mechaniczny na ³ączone powierzchnie i są odporne na korozję.

Stosowanie technik zapewniających ciąg³ość dróg prądów w ekranie konieczne jest dla

zapewnienia prawid³owego t³umienia częstotliwości powy¿ej 30 MHz. Nale¿y zauwa¿yć, ¿e

sygna³ emisji ujawniającej bardzo często le¿y w paśmie fal o częstotliwościach znacznie

przekraczających tą wartość.

Lekkie ekranowanie pomieszczeń

Gdy wymagane t³umienie jest mniejsze od 100 (czyli ok. 40 dB) mo¿na zastosować lekkie

ekranowanie. W tym celu nale¿y ściany, pod³ogę oraz sufit pokryć warstwą przewodzącą

o rezystancji powierzchniowej nie przekraczającej 1 Ω. Warstwa taka jest mo¿liwa do

otrzymania z u¿yciem ró¿nych materia³ów. Mo¿na tu wymienić tapety z materia³u

przewodzącego, przewodzące dzianiny czy przewodzące lakiery. Ró¿ne materia³y mogą być

ze sobą ³ączone w jednym pomieszczeniu czy budynku pod warunkiem zapewnienia
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styczności pomiędzy pokryciami. Jak mo¿na się spodziewać du¿ym problemem jest

ekranowanie okien, drzwi wejściowych oraz otworów wentylacyjnych.

Zarówno drzwi jak i okna powinny być wykonane z materia³u przewodzącego lub nim

powleczone. W przypadku okien mo¿na zastosować specjalne szyby przewodzące oferowane

przez niektóre firmy lub zas³ony z dzianiny przewodzącej, przylutowanej na brzegach do

pozosta³ych elementów ekranowania. Promieniowanie fal o wysokiej częstotliwości mo¿e

zostać te¿ ograniczone przez zastosowanie metalowych ¿aluzji uchylnych. Dla prawid³owego

ekranowania nale¿y zapewnić zestyk pomiędzy warstwą przewodzącą skrzyd³a drzwi i okien

a ramą, w miarę mo¿liwości na ca³ym obwodzie. Dzięki pomiarom t³umienia mo¿na

stwierdzić, czy dla otrzymania po¿ądanego efektu nale¿y zastosować rozwiązanie bardziej

wyrafinowane (np. specjalistyczne drzwi ekranujące) czy te¿ wystarczy zastosowanie prostej

szykany.

Kabiny ekranowane

Jeśli wymagany stopień redukcji pola sięga lub przekracza 100 nale¿y mieć na uwadze

znaczący wzrost kosztów ekranowania. Ekrany muszą być wtedy wykonywane ze spawanych

blach lub skręcanych modu³ów. Innymi s³owy konieczne jest zbudowanie kabiny

ekranowanej. Materia³em u¿ytym do jej budowy mo¿e być np. miedź lub stal, przy czym

spawana stal daje lepsze efekty dla ekranowania niskich częstotliwości. Zaletą miedzi jest

natomiast mo¿liwość jej ³atwego formowania związana z du¿ą plastycznością oraz lutowanie

cyną jako sposób ³ączenia poszczególnych elementów ekranu. Uziemianie kabiny

praktycznie nie ma wp³ywu na skuteczność jej ekranowania. Jest ono za to istotne z punktu

widzenia bezpieczeństwa obs³ugi. Podobnie jak w przypadku pomieszczeń lekko

ekranowanych du¿ym problemem jest zapewnienie odpowiedniego ekranowania drzwi

wejściowych, ewentualnych okien i otworów wentylacyjnych. Ca³ość powinna być

wykonywana przez specjalistyczną firmę. Wa¿ne jest tu doświadczenie i staranność

wykonania.

Ochrona wielostopniowa

Ochrona wielostopniowa mo¿e okazać się rozwiązaniem bardzo ekonomicznym. Polega ona

na zastosowaniu struktury zagnie¿d¿onych ekranów, przy czym ekrany umieszczone bardziej

na zewnątrz t³umią promieniowanie przepuszczone przez ekrany wewnętrzne. Chronione

urządzenia znajdują się oczywiście w centrum ca³ej struktury, będącym np. centralnym

Maciej.Wisniewski@crypton.pl

http://maciej.crypton.pl
77



Maciej Wiśniewski, Poznań 2000

pomieszczeniem budynku. Istotną zaletą tej metody jest ma³y wp³yw wspó³czynnika

czasowego na w³aściwości t³umienne ca³ego systemu. Podczas projektowania takiego uk³adu

nale¿y mieć na uwadze, ¿e t³umienie poszczególnych ekranów wyra¿one w decybelach nie

sumuje się w prosty sposób. Innymi s³owy dwa ekrany o t³umienności 20 dB rozmieszczone

kaskadowo dadzą t³umienie powy¿ej 30 dB lecz mające wartość ni¿szą od 40 dB. Jest to

skutkiem impedancji pola oraz promieniowania przewodów i elementów metalowych

przechodzących przez kolejne ekrany.

5.3. Inne środki ochrony

Znając mechanizmy powstawania promieniowania elektromagnetycznego oraz

wykorzystywania go do pods³uchu mo¿na zbudować oprogramowanie, które wp³ynie

dodatnio na poziom poufności danych w świetle tego zjawiska. Poni¿ej przedstawione

zosta³y niektóre, przyk³adowe sposoby programowego ograniczania znaczenia problemu

emisji ujawniającej.

5.3.1. Bezpieczne czcionki

Na podstawie informacji zawartych w rozdziale 3 wiadomo, ¿e nie wszystkie obrazy

powodują emisję jednakowo ³atwą do przechwycenia i interpretacji. Mo¿liwe jest

skonstruowanie obrazu, którego wyświetlanie na monitorze komputerowym będzie

powodowa³o powstawanie pola elektromagnetycznego o w³aściwościach znacznie

utrudniających, a wręcz nawet uniemo¿liwiających poprawne odtworzenie zawartości ekranu

poprzez pods³uch radiowy. Mo¿na się te¿ pokusić o zaprojektowanie czcionek, których

stosowanie znacznie podniesie poziom bezpieczeństwa elektromagnetycznego

wizualizowanych informacji.

Jak to zosta³o wyjaśnione w rozdziale 3 w wyniku pods³uchu szczególnie dobrze odtwarzane

są sk³adowe wysokoczęstotliwościowe wyświetlanego obrazu. Wprost przeciwnie rzecz ma

się ze sk³adowymi niskoczęstotliwościowymi - dzięki temu mo¿liwe są przecie¿ niektóre

formy ataku aktywnego (patrz rozdz. 3.1.6). Zale¿ność ta mo¿e jednak zostać wykorzystana

dla zabezpieczenia systemu komputerowego i znajduje zastosowanie w konstrukcji czcionek

odpornych na bierny atak elektromagnetyczny. Dą¿y się tu do wyeliminowania sk³adowych

wysokoczęstotliwościowych, szczególnie w spektrum częstotliwości poziomych.

Z doświadczenia przeprowadzonego przez Kuhna i Andersona [14] wynika, ¿e tylko obrazy

zawierające sk³adowe częstotliwości poziomej mieszczące się w górnych 30 % spektrum

powodują powstawanie znaczącego sygna³u odbieranego przez sprzęt pods³uchowy. Nale¿y
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wziąć pod uwagę, ¿e dla urządzeń pods³uchowych wy¿szej klasy granica ta mo¿e ulec

przesunięciu w kierunku ni¿szych częstotliwości.

Idea ta zosta³a zrealizowana w praktyce i czcionki tego typu są osiągalne w zasobach sieci

Internet, np. pod adresem http://www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/st-fonts.zip. Pakiet

rozpowszechniany jest na zasadach licencji GNU i zawiera szesnaście zestawów czcionek

typu Courier. Czcionki dostarczone są w wielkościach znaku 13x24 oraz 8x13 punktów przy

średniej (medium) i du¿ej (bold) grubości linii. Ka¿da czcionka dostarczona jest w czterech

odmianach (oznaczanych literami kolejno a, b, c, d) ró¿niącymi się od siebie parametrami

procesu filtracji, dzięki któremu zosta³y utworzone. Autorzy zalecają naprzemienne, losowe

stosowanie poszczególnych odmian czcionek co ma dodatkowo utrudnić automatyczne

rozpoznawanie tekstu za pośrednictwem urządzeń pods³uchujących.

Czcionki zawierają zestaw znaków określony standardem ISO-8859-1. Zosta³y utworzone

poprzez filtrację publicznie dostępnych czcionek -adobe-courier-*-r-normal--40-386-75-75-

m-0-iso8859-1 u¿ywanych w systemie graficznym X11. Poniewa¿ zestawy znaków zawarte

są w zestawach plików graficznych formatu gif aby wykorzystać je w praktyce autorzy

polecają podzielenie obrazów na odpowiednie fragmenty i przekszta³cenie ich w czcionkę

bitmapową. Jeden z zestawów przedstawiony jest na rys. 5.3.

Rys. 5.3. Bezpieczna czcionka o rozmiarze 13x24, 
pogrubiona (z lewej)  oraz średnia (z prawej)

Efekt filtracji poziomych sk³adowych wysokoczęstotliwościowych widać na powiększeniu

kilku znaków czcionki (rys. 5.4). Przypomina on wynik procesu wyg³adzania krawędzi

znaków.
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Rys. 5.4. Powiększenie kilku znaków czcionki zwyk³ej (z lewej) oraz bezpiecznej (z prawej)

Jak widać dobrze zaprojektowana czcionka tego typu mo¿e wizualnie nie ró¿nić się

w znaczący sposób od czcionki zwyk³ej. Jednocześnie uzyskany poprzez jej zastosowanie

poziom bezpieczeństwa elektromagnetycznego mo¿e okazać się wystarczający dla mniej

wymagających zastosowań. U¿ywane są te¿ w nowszych wersjach pakietu szyfrującego PGP

(funkcja Secure Viewer wprowadzona w wersji 6.02). Technika ta, wed³ug informacji

zawartych w pliku README dostarczanym w pakiecie, zosta³a przedstawiona do

opatentowania w urzędzie patentowym Wielkiej Brytanii w roku 1998.

5.3.2. Kana³y szyfrowane

Aby wyeliminować mo¿liwość pods³uchu elektromagnetycznego informacji przesy³anej

w postaci impulsów elektrycznych poprzez linię transmisyjną mo¿na zastosować techniki

kryptograficzne. Dobrym przyk³adem mo¿e tu być idea wirtualnych sieci prywatnych (VPN -

Virtual Private Network). Nale¿y jednak zwrócić uwagę na zjawisko przewodzonej emisji

ujawniającej - bez odpowiedniego filtrowania mo¿e ona zostać rozpropagowana za

pośrednictwem okablowania miedzianego. Niech ostrze¿eniem będzie tu opisany poni¿ej

przypadek z 1960 roku.

Rok 1960 by³ okresem rozmów na temat przy³ączenia Wielkiej Brytanii do grona

krajów Unii Europejskiej. Anglia, obawiając się trudności ze strony Francji, zatrudni³a

s³u¿by wywiadowcze do z³amania szyfru dyplomatycznego w celu poznania jej

stanowiska. Mimo, ¿e Francuski szyfr okaza³ się zbyt silny aby zostać z³amanym,

informacja i tak przedosta³a się do rąk Anglików. Jeden z cz³onków zespo³u

zajmującego się tą sprawą (Peter Wright) oraz jego asystent (Tony Sale) zauwa¿yli, ¿e

zakodowanemu sygna³owi towarzyszy jeszcze inny, znacznie s³abszy. By³ to sygna³

emisji ujawniającej. Jego źród³em by³ prawdopodobnie ulot elektromagnetyczny

urządzeń kryptograficznych s³u¿ących do zaszyfrowania poufnej depeszy, który

przenikną³ do linii transmisyjnej. Po skonstruowaniu odpowiedniego oprzyrządowania

uda³o się uzyskać z tego s³abego sygna³u tekst w czystej, niezakodowanej postaci. [1].

Analiza powy¿szej historii prowadzi do wniosku, ¿e warunkiem pe³nej skuteczności

kryptograficznych metod ochrony jest jednoczesna prawid³owa ochrona przed przenikaniem
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elektromagnetycznym i to zarówno w fazie generowania kluczy jak i wprowadzania

i przetwarzania informacji przez system kryptograficzny.

Mo¿e się wydawać, ¿e alternatywą dla szyfrowania przesy³anej informacji jest dziś

zastosowanie świat³owodów. Jednak i to medium transmisyjne nie jest wolne od mo¿liwości

pods³uchu. Poza metodami pods³uchu specyficznymi dla świat³owodów nale¿y wziąć te¿ pod

uwagę emisję ujawniającą urządzeń elektronicznych stosowanych w technice

świat³owodowej. W szczególności źród³em emisji ujawniającej mogą być wzmacniacze

sygna³u umieszczane na drodze świat³owodów ³ączących punkty znacznie od siebie

oddalone. Prowadzi to do wniosku, ¿e zastosowanie świat³owodów dla przesy³ania

informacji poufnej przy braku mo¿liwości dostatecznej kontroli linii transmisyjnej na ca³ej

jej d³ugości nie zwalnia od powinności stosowania metod kryptograficznych.

Kana³y szyfrowane mogą być tak¿e tworzone dla potrzeb komunikacji poszczególnych

podzespo³ów jednego systemu komputerowego, np. klawiatury i sterownika umieszczonego

na p³ycie g³ównej komputera czy karty graficznej i monitora. Jednak wraz ze spadkiem cen

technologii elektro-optycznych tworzenie tych kana³ów mo¿e okazać się wysoce

nieekonomiczne. Du¿o lepszym i tańszym rozwiązaniem zdaje się tu więc być zastąpienie

miedzi świat³owodem i odpowiednie ekranowanie uk³adów elektrooptycznych.

5.3.3. Sygna³y zak³ócające

Wykorzystując wiedzę na temat sposobów wykorzystywania emisji ujawniającej do ataków

biernych czy aktywnych mo¿na wprowadzić do otoczenia odpowiednie sygna³y zak³ócające.

Ich obecność powinna znacznie utrudnić lub uniemo¿liwić poprawną interpretację informacji

zawartych w sygnale emisji. Ze względu na mo¿liwość odfiltrowania powinien być to sygna³

pseudolosowy. Rozwiązanie to jednak ma dość istotną wadę: zwiększa poziom emisji

elektromagnetycznej. Prowadzi to do niezgodności urządzeń stosujących zag³uszanie

elektromagnetyczne z zaleceniami norm dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej.

5.4. Program TEMPEST

S³owo TEMPEST sta³o się dziś swego rodzaju "wytrychem" u¿ywanym dla określenia ogó³u

zagadnień związanych z problemem emisji ujawniającej. Daje się to szczególnie zauwa¿yć

w publikacjach angielskojęzycznych. Mo¿na spotkać się z wypowiedziami traktującymi

s³owo TEMPEST jako akronim (np. od określenia Transient ElectroMagnetic Pulse

Emanation Standard), lecz oficjalne źród³a rządowe nie potwierdzają tej tezy. Nazwa
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TEMPEST zosta³a nadana programowi ochrony przed niekontrolowaną emisją ujawniającą

który powsta³ w latach 50-tych w USA na zlecenie Pentagonu. Początkowo, w latach 50-

tych, nosi³ on nazwę NAG1A. Następnie w latach 60-tych zosta³ zrewidowany i nadano mu

nazwę FS222, a później FS222A. Dopiero w roku 1970 standard zosta³ znacząco zmieniony

oraz opublikowany pod nazwą National Security Information Memorandum 5100

(NACSIM 5100). Ponowna rewizja standardu nastąpi³a w roku 1974 oraz 1981 (National

Security Commitee Directive 4, styczeń 1981). Powsta³y w wyniku rewizji dokument

zawiera instrukcje dla agencji federalnych dotyczące zabezpieczania informacji przed emisją

ujawniającą. Jest on utajniony. W roku 1984 stworzona zosta³a instrukcja NACSI (National

Security Instruction) 5004. Jest ona klasyfikowana jako tajna i określa procedury dla

wydzia³ów oraz przedstawicielstw mające na celu określenie środków bezpieczeństwa

wymaganych dla urządzeń przetwarzających dane o znaczeniu dla bezpieczeństwa

narodowego Stanów Zjednoczonych. W wyniku decyzji zawartej w dyrektywie 145

(17 września 1984) Narodowa Agencja Bezpieczeństwa (NSA) Stanów Zjednoczonych

zosta³a wyznaczona na centrum oraz jednostkę zarządzającą bezpieczeństwem

telekomunikacji rządowej oraz Automatycznych Systemów Informatycznych (Automates

Information Systems - AISs). Jest ona upowa¿niona do rewidowania oraz przyjmowania

wszystkich standardów, systemów oraz sprzętu związanych z bezpieczeństwem AIS, w tym

z zagadnieniami rodziny TEMPEST. Tak więc to NSA na dzień dzisiejszy tworzy zalecenia

oraz normy sk³adające się na politykę TEMPEST - aktywnego zabezpieczania przed emisją

ujawniającą [16].

Zarówno normy jak i technologia wytwarzania sprzętu klasy TEMPEST są utajnione, lecz

pod koniec lat 70-tych umo¿liwiono jego wytwarzanie producentom prywatnym. Program

TEMPEST nadzoruje Agencja Bezpieczeństwa Narodowego (NSA) Stanów Zjednoczonych,

a produkcja sprzętu, laboratoria pomiarowe oraz specjaliści podlegają rygorystycznej

okresowej certyfikacji. Producent, który chce wytwarzać sprzęt klasy TEMPEST musi

spe³niać szereg warunków. Mo¿na tu wymienić: [5 ]:

O zawarcie umowy z NSA o przystąpieniu do programu TEMPEST; przed jej podpisaniem

następuje między innymi sprawdzenie zak³adu oraz jego personelu pod kątem spe³nienia

warunków bezpieczeństwa,

O uzyskanie certyfikatu NSA dotyczącego spe³nienia przez zak³ad warunków dla produkcji

sprzętu,
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O uzyskanie certyfikatu NSA dla laboratoriów pomiarowych,

O uzyskanie certyfikatu specjalizacji TEMPEST dla personelu technicznego,

O zg³oszenie wyrobu do certyfikacji przez NSA; jeśli jej wynik jest pozytywny produkt

zostaje umieszczony na Liście Zatwierdzonych Wyrobów TEMPEST NSA (TEMPEST

Approved Product List), a następnie na NATO-wskiej Liście Zalecanych Wyrobów

Tempest (NATO Recommended Product List); lista ta publikowana jest przez Pentagon.

Jak widać NSA prowadzi ścis³ą kontrolę przestrzegania zasad bezpieczeństwa w zakresie

dostępu do technologii TEMPEST oraz spe³nienia wymagań proceduralnych

i produkcyjnych. Jak mo¿na się spodziewać proces uzyskania certyfikatu na określony wyrób

jest d³ugotrwa³y i pracoch³onny. Trwa on z regu³y od 12 do 18 miesięcy. Zwykle sprzęt klasy

TEMPEST jest typowym sprzętem biurowym lub przenośnym. Jest on dostosowywany

do spe³nienia wymagań określonej klasy bądź opracowywany na indywidualne potrzeby

klienta.

Ze względu na ograniczenia u¿ytkownikami sprzętu klasy TEMPEST mogą być wy³ącznie

instytucje NATO oraz krajów cz³onkowskich, w tym [5]:

O si³y zbrojne;

O agendy NATO: NC3A, NACMA, NAMSA, NACOSA;

O organizacje wywiadowcze;

O s³u¿ba dyplomatyczna;

O ³ączność specjalna;

O instytucje odpowiedzialne za ³ad i porządek;

O instytucje i ośrodki przetwarzania danych niejawnych.

Co więcej urządzenia klasy TEMPEST znajdują się na liście uzbrojenia USA. Oznacza to

kontrolę nad obrotem tymi urządzeniami ze strony Departamentu Stanu USA i wymaganie

ka¿dorazowego uzyskania licencji eksportowej na dostawę do NATO lub krajów

cz³onkowskich. Okres oczekiwania na przyznanie takiej licencji wynosi zwykle oko³o 90-ciu

dni.

Poniewa¿ Polska przystąpi³a do NATO sprzęt klasy TEMPEST jest dostępny tak¿e dla

u¿ytkowników w naszym kraju. Aby wejść w jego posiadanie lub pośredniczyć w jego

dostarczeniu nale¿y jednak spe³nić kilka podstawowych warunków [5]:
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O posiadać zezwolenie Ministra Gospodarki (wpis do rejestru) na obrót specjalny

z zagranicą w zakresie grupy towarowej LU11;

O uzyskać licencję importową na dostarczenie sprzętu określonemu u¿ytkownikowi

końcowemu;

O spe³niać wymagania niezbędne dla uzyskania licencji eksportowej USA; wymaga to

określenia u¿ytkownika końcowego z gwarancją nadrzędnej instytucji rządowej RP (np.

MSWiA dla sprzętu dla Policji, MON dla Polskich Si³ Zbrojnych, itp.).

Organem upowa¿nionym w Polsce do przeprowadzania badań i certyfikacji wyrobów

o przeznaczeniu specjalnym (tj. urządzeń, oprogramowania i podsystemów zabezpieczeń

systemów teleinformatycznych przeznaczonych do ochrony informacji stanowiących

tajemnicę państwową i s³u¿bową) upowa¿niona jest Jednostka Certyfikująca Urządzeń

i Systemów Kryptograficznych oraz Kompatybilności Elektromagnetycznej powo³ana

w Biurze Bezpieczeństwa £ączności i Informatyki UOP. Urządzeniami takimi są oczywiście

urządzenia kategorii TEMPEST.

USA na mocy odpowiednich porozumień umo¿liwi³y tak¿e niektórym sojusznikom NATO

udzia³ w programie TEMPEST na zasadach podobnych do obowiązujących producentów

w USA opisanych powy¿ej (procedury certyfikacyjne oraz nadzór przez instytucje rządowe

odpowiedzialne za bezpieczeństwo i ochronę informacji, dystrybucja na terenie danego kraju

i eksport zgodnie z regu³ami obowiązującymi w USA).

Stosowanie sprzętu klasy TEMPEST gwarantuje bezpieczeństwo elektromagnetyczne

procesu przetwarzania danych. Mo¿na więc zrezygnować ze stosowania os³on

elektromagnetycznych, filtrów, budowy specjalnych pomieszczeń czy budynków.

Rozwiązanie to wydaje się być atrakcyjne, choć końcowa ocena zale¿y tak¿e od kalkulacji

op³acalności i celowości stosowania urządzeń tej klasy dokonanej bezpośrednio w miejscu

jego ewentualnego zastosowania. Dodatkowym utrudnieniem jest konieczność zdobycia

odpowiedniego zezwolenia na import oraz stosowanie tego typu sprzętu. Podobne standardy

zosta³y opracowane tak¿e w innych krajach. Tabela 5.1 zawiera zestawienie norm

obwiązujących w krajach NATO oraz w Wielkiej Brytanii w porównaniu do normy

amerykańskiej.
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Normy

USA NATO Wielka Brytania

NSTISSAM/1-92 Level I AMSG 720B BRT 202 (4)

NSTISSAM/1-92 Level II AMSG 788A BRT 210

NSTISSAM/1-92 Level III AMSG 784A BRT

Tabela 5.1. Odpowiedniki norm z zakresu emisji ujawniającej obowiązujących w ró¿nych krajach [5]

W niektórych krajach posiadających uregulowania z zakresu emisji ujawniającej

(np. Niemcy) utajnieniu podlegają nawet nazwy odpowiednich standardów i norm.

5.5. Podsumowanie

Dok³adne informacje na temat przydatności określonych środków do konkretnych klauzul

przetwarzanych informacji oraz wspó³zale¿ności między nimi z regu³y nie są ujawniane.

Mo¿na jednak spotkać się z opinią, ¿e t³umienność elektromagnetyczna zapewniana przez

większość produkowanych kabin elektromagnetycznych wystarcza dla ochrony informacji

o klauzuli "Ściśle Tajne", technologie tapetowania pomieszczeń wystarczają do zapewnienia

poziomu "Tajne", natomiast strefowanie obiektów po³ączone z odpowiednim doborem

sprzętu mo¿e zapewnić bezpieczeństwo odpowiednie dla dowolnej klauzuli [6]. Konieczna

jest jednak świadomość, ¿e efektem wystąpienia jakiejkolwiek nieprawid³owości podczas

procesu produkcji lub monta¿u jest pogorszenie w³aściwości t³umiennych zastosowanego

rozwiązania. Istotny wp³yw na sprawność zabezpieczeń ma te¿ czynnik czasowy. Stąd

konieczność weryfikacji i pomiarów skuteczności zamontowanych zabezpieczeń okresowo

w ustalonych odstępach czasowych oraz ka¿dorazowo po wprowadzeniu jakichkolwiek

zmian w konstrukcji elementów ekranujących czy konfiguracji urządzeń filtrujących oraz

chronionego sprzętu elektronicznego. Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia przypadkowego

wydostania się sygna³u emisji ujawniającej poza chroniony uk³ad nale¿y ³ączyć ró¿ne

techniki ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym.
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Zakończenie
Jak widać problem emisji ujawniającej nie jest domeną jedynie dysponujących du¿ymi

środkami finansowymi i najnowocześniejszą techniką s³u¿b specjalnych. Koszt

skonstruowania aparatury zdolnej odtworzyć przetwarzaną informację na podstawie

przechwyconych fal radiowych czy sygna³ów przewodzonych przez sieć energetyczną

okazuje się znacznie ni¿szy od oczekiwanego. Co więcej, dzięki miniaturyzacji, ogólnemu

spadkowi cen elementów elektronicznych oraz dostępności odbiorników radiowych w postaci

kart rozszerzeń dla komputerów klasy PC, urządzenia pods³uchowe są coraz ³atwiejsze do

wykonania a ich koszt spada.

Lektura pierwszych dwóch rozdzia³ów daje do zrozumienia, ¿e zjawisko ulotu

elektromagnetycznego dotyczy ka¿dego rodzaju sprzętu elektronicznego. Niezamierzone

powstanie anteny nadawczo-odbiorczej w uk³adzie elektronicznym cechuje się dość du¿ym

prawdopodobieństwem wystąpienia, a wyeliminowanie takiej mo¿liwości na poziomie

konstrukcyjnym nie jest zadaniem ³atwym. Treść rozdzia³u trzeciego zdaje się to

potwierdzać, przedstawiając większość sk³adników systemu komputerowego w roli źród³a

emisji ujawniającej. Rozdzia³ ten zwraca ponadto uwagę na niebepieczeństwo aktywnego

ataku z wykorzystaniem emisji ujawniającej. Umo¿liwia on wykorzystanie emisji

elektromagnetycznej elementów, które z natury swojej pracy, wielości i pseudolosowości

przetwarzanych sygna³ów (np. procesor czy magistrale danych w systemach

wielozadaniowych) wydają się w tej roli ma³o prawdopodobne. Atak taki mo¿e być

przeprowadzony ma³ym nak³adem kosztów (choćby przy pomocy zwyk³ego radia

przenośnego) i jest trudny do wykrycia.

Ciekawym pomys³em wydaje się być wykorzystanie zjawiska ulotu elektromagnetycznego

dla celów weryfikacji legalności oprogramowania. Budzi to jednak wiele zastrze¿eń

związanych z ochroną prywatności u¿ytkowników komputerów. W szczególności

problematyczne wydaje się zagwarantowanie, ¿e informacja umieszczana przez dane

oprogramowanie w widmie promieniowania elektromagnetycznego komputera, na którym

dzia³a będzie zawiera³o jedynie informacje niezbędne dla weryfikacji jego legalności. Ju¿

teraz coraz częstsze są przecie¿ przypadki wykrywania dzia³ań naruszających prywatność

u¿ytkowników komputerów przy³ączonych do sieci Internet przez programy śledzące ich

dzia³ania i wysy³ające odpowiednie raporty do swoich twórców. Emisja informacji poprzez

fale elektromagnetyczne będzie jeszcze trudniejsza do kontrolowania.

Maciej.Wisniewski@crypton.pl

http://maciej.crypton.pl
86



Maciej Wiśniewski, Poznań 2000

Z powodu braku mo¿liwości wyeliminowania zjawiska powstawania pola

elektromagnetycznego towarzyszącego przep³ywowi prądu elektrycznego szczególne

znaczenie mają środki zabezpieczeń przed jego skutkami. Ochrona przed emisją ujawniającą

polega g³ównie na dostatecznie du¿ym wyt³umieniu lub odbiciu niepo¿ądanych sygna³ów

tak, aby ograniczyć zasięg ich oddzia³ywania i uniemo¿liwić ich zdalną rejestrację. Jedną

z najwa¿niejszych rzeczy, jaką nale¿y zapamiętać z lektury ostatniej części niniejszego

opracowania jest konieczność równoleg³ego stosowania zabezpieczeń przed emitowaną

i przewodzoną emisją ujawniającą. Zlekcewa¿enie obecności jednego z tych zjawisk czyni

zastosowane zabezpieczenia praktycznie bezu¿ytecznymi. Ciekawą alternatywą

dla ekranowania i filtrowania jest stosowanie zabezpieczeń polegających na u¿ywaniu

odpowiedniego oprogramowania.

Podczas dobierania zestawu i poziomu zabezpieczeń nale¿y mieć na uwadze przede

wszystkim wartość przetwarzanych danych. Jest to zasada wspólna dla wszystkich zagadnień

ochrony danych i ma szczególny wp³yw na koszt końcowy i op³acalność przedsięwzięcia.

Nale¿y się spodziewać, ¿e czynnik ekonomiczny ma tak¿e znaczący wp³yw na taktykę

ewentualnego intruza. Dla ma³o wartościowych danych nie będzie on anga¿owa³ bardzo

wartościowego sprzętu, drogiego czasu specjalistów oraz du¿ej mocy obliczeniowej. Stąd

zabezpieczenia skutecznie zniechęcające intruza do pods³uchu mogą być w takim przypadku

znacznie mniej wyrafinowane. Często mo¿e ju¿ wystarczyć samo zastosowanie

bezpiecznych czcionek dla wyświetlania poufnej informacji na ekranie. W przypadku danych

o znaczeniu dla bezpieczeństwa kraju nale¿y natomiast przedsięwziąć najwy¿sze środki

ostro¿ności. Stosowany sprzęt musi spe³niać określone wymagania sformu³owane przez

specjalistów na podstawie wieloletnich badań i doświadczeń (np. programu TEMPEST).

W przypadku konieczności ochrony większej liczby urządzeń elektronicznych w³aściwym

z ekonomicznego punktu widzenia wyborem okazać mo¿e się zabezpieczenie ca³ych

pomieszczeń lub budynków. W zabezpieczonych pomieszczeniach nie trzeba stosować

drogiego sprzętu spe³niającego ostre wymagania co do emisji elektromagnetycznej. I w tym

przypadku nale¿y oczywiście brać pod uwagę wartość zabezpieczanych danych. Przy

obróbce szczególnie cennych informacji nie wystarczy ju¿ lekkie ekranowanie pomieszczeń.

W szczególnych przypadkach nale¿y rozwa¿yć nawet mo¿liwość stosowania w³asnego

generatora energii elektrycznej dla uniemo¿liwienia niekontrolowanego przedostawania się

sygna³u emisji do publicznej sieci energetycznej.
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Na zakończenie autor chcia³by wyrazić nadzieję, ¿e niniejsze opracowanie, poprzez

przeprowadzone doświadczenie (rozdz. 3.2.2) oraz zebranie publicznie dostępnych wyników

prac doświadczonych pracowników naukowych, przyczyni się do zwiększenia publicznej

świadomości co do roli, zagro¿eń oraz sposobów ochrony przed skutkami zjawiska emisji

ujawniającej.

Dowodem na rosnące zainteresowanie tematyką bezpieczeństwa elektromagnetycznego jest

jej obecność w planach ramowych konferencji poświęconych bezpieczeństwu

teleinformatycznemu. Mo¿na tu wymienić konferencję SecurNET, która odby³a się w dniach

17 - 18 czerwca 1998 roku w Warszawie oraz sympozjum i wystawę "Bezpieczeństwo

systemów informacyjnych na progu XXI wieku", która ma się odbyć w dniach 4 - 5 września

2000 w centrum konferencyjnym Wojska Polskiego w Warszawie.
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