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Незважаючи на бурхливий розвиток комп’ютерних 
мереж і медіатехнологій, передавання голосових 
повідомлень через телефонні апарати продовжує 
домінувати у загальному трафіку сучасної телекомунікації. 
Це зумовлено передовсім простотою та доступністю 
телефонного зв’язку. Разом з тим, телефоний зв’язок є 
одним з найбільш незахищених у сенсі інформаційної 
безпеки. 

Під час захисту телефонних ліній, як каналів 
просочування інформації, необхідно звернути увагу на такі 
аспекти: 

1) навіть при поставленій слухавці телефонні 
апарати можуть бути використані для підслуховування 
розмов (акустичної мовної інформації) в приміщеннях, де 
вони знаходяться; 

2) телефонні лінії можна використовувати для 
передачі перехопленої інформації, а також для живлення 
акустичних закладок, що встановленні в приміщеннях; 

3) також існують наступні методи для перехоплення 
телефонних розмов, а саме: шляхом гальванічного 
підключення, за допомогою диктофонів, через індукційний 
датчик підключення до телефонної лінії, закладок 
(ретрансляторів) чи за допомогою інших засобів 
несанкціонованого одержання інформації. 

Телефонний апарат має декілька елементів, здатних 
перетворювати акустичні коливання в електричні сигнали 
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(мікрофонний ефект), до яких відносяться ланцюг дзвінка, 
телефонні і, звичайно, мікрофонні капсули. При 
поставленій слухавці телефонні та мікрофонні капсули 
гальванічно відключені від телефонної лінії, і при 
підключенні до неї спеціальних високочутливих 
низькочастотних підсилювачів можливе перехоплення 
небезпечних сигналів (амплітуда яких, як правило, не 
перевищує часток мВ), що виникають в елементах тільки 
ланцюга дзвінка. 

У телефонному апараті необхідно захищати як 
ланцюг дзвінка, так і ланцюг мікрофону, оскільки при 
використанні для знімання інформації методу 
«високочастотного нав'язування», не дивлячись на 
гальванічне відключення мікрофону від телефонної лінії, 
сигнал нав'язування завдяки високій частоті проходить в 
мікрофонний ланцюг і модулюється по амплітуді 
інформаційним сигналом. А це в свою чергу спричиняє 
значно більшу загрозу несанкціонованого доступу до 
інформації. 

Щоб запобігти несанкціонованого використання 
телефонних ліній (ТЛ) необхідно використовувати 
наступні технічні способи (ТС): 
 застосування пасивних ТС захисту: обриву ліній, 

лічильників часу розмови, сигналізаторів підключення, у 
тому числі по міжміському зв’язку; 
 застосування активних ТС захисту: пристрої 

кодування доступу до телефонних ліній, пристрої захисту 
від паралельного підключення, пристрої активного 
маскування інформації і ін. 

Розрізняють пасивні та активні методи захисту. 

Пасивні методи захисту  
Обмеження небезпечних сигналів. Цей метод 

ґрунтується на нелінійних властивостях 
напівпровідникових елементів, головним чином діодів. 
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Діоди мають великий опір для струмів малої амплітуди і 
одиниці – для струмів великої амплітуди (корисних 
сигналів), що виключає проходження небезпечних 
сигналів малої амплітуди в телефонну лінію і практично не 
робить вплив на проходження через діоди корисних 
сигналів. 

Фільтрація небезпечних сигналів 
використовується головним чином для захисту телефонних 
апаратів від «високочастотного нав'язування». 

Відключення телефонних апаратів від лінії при 
веденні в приміщенні конфіденційних розмов є 
найефективнішим методом захисту інформації. Реалізація 
цього методу захисту полягає в установці в телефонній 
лінії спеціального пристрою захисту, який автоматично 
(без участі оператора) відключає телефонний апарат від 
лінії при поставній телефонній трубці.[3] 

Активні методи захисту  
Активні методи захисту від просочування 

інформації по електроакустичному каналу передбачають 
лінійне зашумлення телефонних ліній. Шумовий сигнал 
подається в лінію в режимі, коли телефонний апарат не 
використовується (трубка встановлена). При знятті трубки 
телефонного апарату подача в лінію шумового сигналу 
припиняється. [4] 
До основних методів активного захисту відносяться: 

Метод синфазної низькочастотної маскувальної 
перешкоди. Метод полягає в подаванні під час розмови в 
кожний провід телефонної лінії відносно єдиної системи 
заземлення апаратури АТС і захисного  заземлення  
електромережі  абонента  узгоджених  за  амплітудою  та  
фазою  перешкоджаючих сигналів, спектральна густина 
потужності яких зосереджена у тональному діапазоні (300 
– 3400  Гц).  Ефективність  маскування  досягається  лише  
для  послідовних  телефонних  закладок, оскільки  у  
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паралельних  закладках,  як  і  у  телефонному  апараті,  
такі  перешкоджаючі  сигнали компенсують один одного, 
не створюючи завад для сигналу мовлення [1, 9]. 

Метод  високочастотної  маскувальної  
перешкоди. Під  час  розмови  в  телефонну  лінію 
подається  білий  шум  або  псевдовипадкові  імпульсні  
послідовності  із  надтонального 6–20  кГц  та 
ультразвукового (понад 20  кГц)  діапазонів. Параметри  
перешкоджаючих маскувальних  сигналів  підбираються 
так, щоб ці сигнали, з одного боку, не погіршували якості 
телефонних розмов, а з іншого – після  проходження  
селективних  кіл  адаптера  телефонних  закладок  їх  
рівень  виявився  достатнім  для придушення  корисного  
сигналу.  Негативний  вплив  перешкод  на  телефонний  
апарат  усувається спеціальним низькочастотним фільтром  
із граничною частотою 3,4 кГц. Встановлені на міських 
АТС смугові  фільтри  виконують  аналогічну  роль,  а  от  
подібна  фільтрація  у  телефонних  закладках 
ускладнюється габаритами низькочастотних фільтрів [1]. 
Цей метод використовується для придушення практично  
всіх  типів  електронних  пристроїв  перехоплення мовної 
інформації  як  контактного (послідовного і паралельного) 
під’єднань до лінії, так і безконтактного під’єднання до 
лінії з використанням індукційних давачів різноманітного 
типу. Проте ефективність придушення засобів знімання 
інформації з  під’єднанням  до  лінії  за  допомогою  
індукційних  давачів (особливо  тих,  що  не  мають  
попередніх підсилювачів) значно нижча, ніж засобів із 
гальванічним під’єднанням до лінії. 

Метод ультразвукової маскуючої перешкоди в 
основному аналогічний розглянутому вище. Відмінність 
полягає в тому, що використовуються перешкоджаючі 
сигнали ультразвукового діапазону з частотами від 20…25 
кГц до 50…100 кГц. 
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Метод підвищення напруги полягає в піднятті 
напруги в телефонній лінії під час розмови і 
використовується для погіршення якості функціонування 
телефонних радіозакладок. Підняття напруги в лінії до 
18…24 В[1, 10]. Метод  є ефективним як для паралельних, 
так і для послідовних телефонних радіозакладок. 

Метод «обнуління» Метод “ обнуління ” 
передбачає подавання під час розмови в лінію постійної 
напруги, що дорівнює напрузі в лінії у момент ведення 
розмови, але зворотної полярності. Цей метод 
використовується для порушення функціонування 
підслуховуючих пристроїв з контактним паралельним 
підключенням до лінії і використовуючих її як джерела 
живлення. До таких пристроїв відносяться: паралельні 
телефонні апарати, дротяні мікрофонні системи з 
електретними мікрофонами, використовуючі телефонну 
лінію для передачі інформації, акустичні і телефонні 
закладки з живленням від телефонної лінії і т.д. 

Метод низькочастотної маскувальної перешкоди 
полягає у подаванні в лінію у черговому режимі 
маскувальної низькочастотної перешкоди. Його  
застосовують для активізації (включення на запис) 
диктофонів, які підключають до телефонної лінії за 
допомогою адаптерів або індукційних датчиків, що 
призводить до змотування плівки в режимі запису шуму 
(корисний сигнал відсутній). 

Компенсаційний метод використовують для 
маскування (приховування) мовних повідомлень, 
переданих абонентові телефонною лінією з високою 
ефективністю придушення всіх відомих засобів 
несанкціонованого знімання інформації [2]. Суть методу 
полягає в наступному. При передачі приховуваного 
повідомлення на приймальній стороні в телефонну лінію за 
допомогою спеціального генератора подається маскуюча 
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перешкода (цифровий або аналоговий маскуючий сигнал 
мовного діапазону з відомим спектром). Одночасно цей же 
маскуючий сигнал («чистий шум») подається на один з; 
входів двохканального адаптивного фільтру, на інший вхід 
якого поступає аддитивна суміш корисного сигналу 
мовного сигналу (передаваного повідомлення) і цього ж 
перешкоджаючого сигналу, що приймається. Аддитивний 
фільтр компенсує (пригнічує) шумову складову і виділяє 
корисний сигнал, який подається на телефонний апарат або 
пристрій звукозапису. 

Метод «випалювання» реалізується шляхом подачі 
в лінію високовольтних (напругою більше 1500 В) 
імпульсів, що приводять до електричного «випалювання» 
вхідних каскадів електронних пристроїв перехоплення 
інформації і блоків їх живлення, гальванічно підключених 
до телефонної лінії. Телефонний апарат від лінії 
відключається. Імпульси у лінію подають два рази. 
Перший раз (для “випалювання” паралельно підключених 
пристроїв) – коли телефонна лінія розімкнена, другий (для 
“випалювання” послідовно підключених пристроїв) – коли 
телефонна лінія закорочена. 
Додатково можна виділити два підходи  до захисту  
переговорів,  які  формуються  на  передаванні  мовного  
сигналу у аналоговому  або  цифровому  вигляді  за  
допомогою модему. Як  правило,  для  захисту  
застосовують шифрування,  що  визначає  в  першому  
випадку  динаміку  мовних  перетворень,  а  в  другому  – 
безпосередній  захист  цифрового  потоку  в  каналі.  
Апаратура,  що  передає  сигнал  в  аналоговому вигляді, 
віднесена до класу тимчасової стійкості, а та, що передає 
сигнал у цифровому вигляді – до класу гарантованої 
стійкості. Прикладами  апаратури  тимчасової  стійкості  є  
скремблери  й  маскиратори,  у  яких  для  захисту 
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інформації здійснюють частотні тимчасові перетворення 
мовного сигналу.  
А для гарантованої стійкості, використовують прилади, які 
називають вокодерами. 

Незважаючи на характеристики апаратури, 
конкретний тип вибирають за ступенем захищеності, що 
вона забезпечує, і цінності інформації, яку необхідно 
захистити. Слід пам’ятати правило: витрати на захист  
інформації не повинні перевищувати збитків від можливої 
її втрати. 
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