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1 INLEIDING
De PFDX 2035 is een crypto-eenheid waarmee de tussen facsimite-apparatuur, via het openbare
geschakelde telefoon-netwerk uitgewisselde informatie wordt beveiligd.
Hierbij wordt de betreffende informatie, uitgezonderd de fax-kontrolesignalen (protocol data),
automatisch vercijferd respectievelijk ontcijferd op basis van een voor beide partijen
gemeenschappelijke sleutel.
De PFDX 2035 wordt daartoe tussen het fax-apparaat en de lijn geplaatst.
De terminal-zijde is daarbij aangesloten op de telefoon-uitgang van het fax-apparaat, de lijn-zijde is
aangesloten op het openbare telefoon-netwerk (of P(A)BX).
Tijdens de verbindingsopbouw gedraagt de PFDX 2035 zich volledig 'transplant', wat wil zeggen dat
de kiesinformatie en het spraakverkeer ongewijzigd worden doorgegeven (bypass-mode).
De PFDX 2035 is geschikt voor de beveiliging van groep 3 fax-apparatuur.
Verkeer met een groep 2 apparaat zal worden gedetecteerd, waarna eventueel een niet-beveiligde
verbinding mogelijk is (afhankelijk van een via een MENU gekozen instelling).
Het opbouwen van een beveiligde fax-verbinding is overigens slechts mogelijk na het aanbrengen van
een geldige Key Card, gevolgd door het invoeren van de juiste Identificatie-code.
Daartoe is het toestel voorzien van druktoetsen, een display en een Key Card reader.
De PFDX 2035 is geschikt voor 'desktop'-gebruik.

PLAIN

CRYPTO

I I I
I I I
- PSTN or |
• PABX II II II

T. 3 0

PSTN = Public Switched Telephone Network
PABX = Private Branch Exchange

Fig. 1: Toepassing van de PFDX 2035
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2 SPECIFICATIES
2.1 Cryptografische specificatie
2.1.1 Vercijf ering/ontcijf ering

• Principe

Stream cipher met niet-lineaire mixer voor waarborgen van data
integriteit

• Sleutellengte

128 bits

• Mogelijk aantal
verschillende sleutels

> IO38

• Cycluslengte

> 10.000 jaar

• Algorithme

Eigendom Philips Crypto B.V.

Indien gewenst kan een klant-uniek algorithme geleverd worden '.
2.1.2 Key management

• Key management systeem

Matrix-systeem voor unieke paren end-to-end sleutels

• Max. grootte
gebruikersgroep

4000 gebruikers

• Sleutelopslag

Op separate Key Card

• Sleutelselectie

Automatisch
Generatie van random sleutel voor elk vercijferd fax-bericht
(session key)

Gebruikers-authorisatie
check
• Authenticatie

Door:
1) Verificatie Key Card
2) Verificatie ingevoerde Indentificatie-code
Peer entity authentication; dit garandeert - onder voorwaarde dat
de gebruikers-authorisatie aan beide zijden positief verloopt - dat
de andere partij inderdaad degene is voor wie zij zich uitgeeft.

2.1.3 Synchronisatie

• Methode

Door middel van een random opgewekte berichtensleutel

• Lengte berichtensleutel

72 bits

i Klant-uniek algorithme is een algorithme dat nooit eerder werd geleverd en dat na de betreffende order onder geen
beding aan derden zal worden geleverd.
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2.2 Elektrische specificatie
2.2.1 Elektrische signalen
LINE
INTERFACE

TERMINAL
INTERFACE

PFDX 2035

OUT

IN

N
I

OUT

Fig. 2: PFDX 2035 interface
• Fax-aansluiting (terminal)

Volgens ccrrr-v.21, ccrrr-v.27ter en ccnT-v.29

• Lijn-aansluiting

Volgens COTr-v.21, CcnT-v.27ter en CCITT-V.29

• Data-snelheid

- procedure-data (fax-controle):
300 of 2400 bits/s
- document-data:
2400, 4800, 7200 of 9600 bits/s

• Terminal-interface (faxaansluiting)

- ingang:
. haaksignaal
. kiesinformatie (TDK of puis)
. spraak
. gemoduleerde data en toonsignalering volgens CCrrr-T.30
- uitgang:
. PTT telefoon-signalering
. spraak
. gemoduleerde data en toonsignalering volgens CCITT-T.30

• Lijn-interface

- ingang:
. PTT telefoon-signalering
. spraak
. gemoduleerde data en toonsignalering volgens CCrTT-T.30
- uitgang:
. haaksignaal
. kiesinformatie (TDK of puis)
. spraak
. gemoduleerde data en toonsignalering volgens CCITT-T.30

Compatibility

Philips Crypto B.V.

De PFDX 2035 is volledig compatible met de CCITT-aanbevelingen
T.0, T.3, T.4 en T.30 betreffende groep 3 apparaten.
Voor de verbindings-opbouw en het spraakverkeer is de PFDX
2035 geheel transparant.
Fax-verkeer van groep 2 wordt gedetecteerd, en kan desgewenst
in plain worden doorgegeven.
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2.2.2 Voeding

Benodigde
voedingsspanning

110/220 VAC ± 10%

Frequentie

50/60 Hz

Opgenomen vermogen

15 W max

2.3 Mechanische specificatie
•

Afmetingen

•

Gewicht

zie

3,7

fig.

kg

3

(massa)

• Druktoetsen, terugverend - cijfertoetsen 0 t/m 9
- toetsen crypto, plain, menu, scroll, enter en reset
Display

LCD-display met 2 maal 24 alphanumerieke karakters

Nominal dimensions in mm.

210
□ □ □
□□

CVJ

o

□ □

ZLX

□
□□

□

o a

Front view

□

TT

Rear view
Depth (Front/back): 340

Fig. 3 Afmetingen PFDX 2035
Connectoren, achterzijde
apparaat

• Key Card Reader

- een connector voor de lijn-verbinding, type 67968-001
- een connector voor verbinding met het fax-apparaat, type
67969-001
- 1 x netspannings-entree inclusief ingebouwde dubbele zekering,
netschakelaar, netfilter en randaarde
Ingebouwd t.b.v. communicatie met de Personal Key Card

2.4 Omgevingscondities
2.4.1 Klimatologische invloeden

• Temperatuur tijdens
bedrijf

+ 5°C tot + 50°C, met uitzondering van display tot + 35°C

• Temperatuur tijdens
transport/opslag

-25°C tot + 70°C

Philips Crypto B.V.
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2.4.2 Mechanische invloeden

• Bestandheid tegen trillen

volgens IEC 68-2-6, test Fc

• Bestandheid tegen vallen

volgens IEC 68-2-32, test Ed

2.5 Veiligheid
• Veiligheidsklasse

Apparaat voldoet aan EN 60-950, klasse I met betrekking tot:
- elektrische aanrakingsveiligheid
- kortsluiting
- brandbaarheid
- mechanische veiligheid
- straling
- chemische gassen en dampen
- veiligheids-sticker
- netspanningskabel.

2.6 Test en serviceability
• Zelf-test

Bij inschakelen van het apparaat: automatische test van de
functionele werking van het apparaat

• Inzetbaarheids-test

Door bedienaar via het menu uit te voeren test om te kunnen
vaststellen of het toestel goed functioneert

• Diagnostische tests

Test op modules en interfaces

• MTTR

< 30 min.

• Modulaire opbouw

Aantal verwisselbare modules: 3

2.7 Bedrijfszekerheid
• MTBF

> 10.000 u

2.8 Verzegeling
De PFDX 2035 is voorzien van een verzegeling, die onherstelbaar wordt beschadigd indien het
toestel wordt geopend.

2.9 Samenstelling en typenummers
Samenstelling

Philips Crypto B.V.

Het systeem bestaat uit de volgende delen:
- fax-vercijfer/ontcijfer-apparaat (PFDX 2035)
- netspanningskabel met randaarde (apparatensnoer)
- aansluitkabel lijnzijde
- aansluitkabel terminal.
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Typenummers
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Op de PFDX 2035 is een type-plaat aangebracht met de volgende
tekst:

Philips Crypto B.V.
Type UP203Y/XX
NC 9922 412 035XX
No. (serial number)

220 V
50 Hz
15 W

waarin 'XX' afhankelijk is van het geleverde type.

Philips Crypto B.V.
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3 TECHNISCHE BESCHRIJVING
3.1 Algemeen
De PFDX 2035 is bedoeld voor het beveiligen van facsimile-data van groep 3 fax-apparatuur.
Het toestel wordt daartoe opgenomen tussen het fax-apparaat en de lijn.
De verzonden fax-data wordt automatisch vercijferd; de via de lijn ontvangen vercijferde data wordt
weer ontcijferd en aangeboden aan het fax-apparaat (on-line, half-duplex).
Het toestel is voorzien van druktoetsen, een display en een Key Card reader.
Hiermee kan men bijvoorbeeld de bij de Key Card behorende Identificatie-code invoeren, softwareinsteUingen wijzigen, of een off-line diagnose-test uitvoeren.
Via de Key Card Reader aan de voorzijde van de PFDX 2035 communiceert het toestel met de
daarin aan te brengen Key Card.
*:"■:•: •:■:•:'::-'■::'-:'■-:•' '■.-:•'

:2:2:2:2:2:22:::-:::<::-:-:<2::'::;:::::;^:::2'.2:^
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UNIT
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KCR

i — r
—MANUAL CONTROLJ
I
I
I
L
PFDX 2035

KCR = Key Card Reader

Fig. 4: Input/output van de PFDX 2035
3 . 2 We r k i n g
3.2.1 Inleiding
Zoals gezegd berust de beveiligende werking van de PFDX 2035 op het vercijferen van de via het
openbare geschakelde telefoonnetwerk te transporteren fax-informatie.
Als uitgangspunt geldt dan ook dat de zendende PFDX 2035 altijd automatisch de crypto-mode zal
trachten te bereiken.
Slechts indien de via het Menu gemaakte instelling dat toestaat, kan de bedienaar in bepaalde
gevallen het toestel doen overschakelen op de z.g. plain-mode.

Philips Crypto B.V.
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3.2.2 Transmissie-aspecten
In het volgende zal getracht worden een globale indruk te geven van de werking van de PFDX 2035.
Hierbij ligt de de nadruk op de transmissie-aspecten en zal worden uitgegaan van de
verbindingsfasen zoals gedefinieerd in de CCl 11-aanbeveling T.30 (zie onder).
Fase A:

Verbindingsopbouw;

Fase B:

Pre-message procedure, welke bestaat uit:
. aangeven van de gebruiksmogelijkheden,
. opgeven van de gekozen condities,
. akkoord gekozen condities;

Fase Cl:

In-message procedure, welke gelijktijdig met de messagetransmissie plaatsvindt, en waarmee de benodigde signalering
wordt aangestuurd, zoals b.v. synchronisatie of de detectie en
correctie van optredende fouten;

Fase C2:

Message transmissie: de transmissie van de fax-document-data;

Fase D:

Post-message procedure; einde-bericht-procedure, welke kan
bestaan uit
. aangeven einde bericht + akkoord,
. multipage indicatie
. einde fax-sessie;

Fase E:

Afbreken van de verbinding.
In-message
procedure
V

Phase A

Phase B

Phase C1

Phase D

Phase E

Phase C2
Message
transmission

Fa< :simile procedu ~e
Facsimile call
Activity progress

Fig. 5: Overzicht fasen fax-verbinding
De PFDX 2035 is zodanig ontworpen dat hij zich transparant gedraagt voor alle niet tot de
document-data behorende informatie.
Hiertoe is in de PFDX 2035 een monitor-functie geimplementeerd, die de data-stroom continu
onderzoekt op de aanwezigheid van fax-protocol-informatie.
Door de systeemprocessor wordt vervolgens geregeld dat:
- in bepaalde gevallen alle passerende informatie (inclusief spraak- en toonsignalen) ongewijzigd
wordt doorgegeven (bypass-mode);
- de gebruikte fax-protocollen niet-vercijferd worden doorgegeven;
- alle document-informatie wordt vercijferd/ontcijferd.

Philips Crypto B.V.
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Aan de hand van het blokschema in fig. 6 zal e.e.a. nader worden toegelicht (zie ook figuren 8a en
8b achterin dit deel).

FAX <m

-t LINE

Fig. 6: Principe-schema PFDX 2035
Verbindingsopbouw (Fase A)
Tijdens de verbindingsopbouw is de PFDX 2035 in de z.g. bypass-mode.
Dit betekent dat alle bij die verbindingsopbouw betrokken informatie, zoals b.v. de kies-informatie,
het belsignaal maar ook eventuele spraakinformatie, het toestel in beide richtingen ongehinderd
passeert.
De laatste informatie welke de PFDX 2035 in fase A passeert, is de bevestiging van de opgeroepen
tegenpost dat hij klaar staat voor een fax-transmissie.
Dit is het commando 'CED' ('CallED station identification') en bestaat uit het uitzenden van een
toon van 2100 Hz gedurende ca. 4 s.
Pre-message procedure (Fase B)
Direkt na het commando 'CED' vindt uitwisseling plaats van de informatie omtrent de
gebruiksmogelijkheden van de betrokken fax-apparaten.
Deze informatie kan, afhankelijk van de gevraagde c.q. geboden mogelijkheden, zowel uit binair
gecodeerde als tonale signalen bestaan.
Alle binair gecodeerde informatie wordt voorafgegaan door een z.g. preamble signaal.
Indien de opgeroepen tegenpost geen mogelijkheid heeft voor het versturen van binair gecodeerde
signalen, zal hij slechts tonale informatie verzenden. De preamble detector (zie het schema van
fig. 6) zal dan geen preamble signaal detecteren.
De systeemprocessor 'concludeert' hieruit dat het gaat het om een groep 2 fax-apparaat en zal de
bypass-toestand handhaven, indien deze optie via het menu is geselecteerd; is deze optie niet
vrijgegeven dan wordt de verbinding verbroken.
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Indien de opgeroepen tegenpost binair gecodeerde signalen 'aankan', zal hij zowel deze signalen
alsook de tonale signalen versturen (zie fig. 7).

Phase A

Phase B

MM III IIII I I 11121; llll 1111111 I I herhaling (2) totdat tegenpost |
reageert; gedurende een max.
(D
(2)
|
|
wachttijd
van
30
s
CED (CallED station signal)
| = preamble
| = binair gecodeerd signaal
. ' = tonaal signaal

Fig. 7: Volgorde binaire en tonale identificatie-signalen
Bij het detecteren van het preamble signaal zal de systeemprocessor (ontvangende unit) de bypass
switch openen, waardoor de informatie-flow nu via de modems de fax-protocol detectors passeert.
De crypto-functie is hierbij nog niet ingeschakeld (plain-mode aktief).
Opmerking:
Voor het volgen van het verdere is het aan te bevelen de figuren 8a en 8b, achterin dit gedeelte, te
raadplegen. Hierin is schematisch weergegeven hoe het verloop van de diverse signalen tijdens de
verschillende fasen is.
Zodra het signaal 'DIS' (Digital Identification Signal, dat onderdeel uitmaakt van het reeds
genoemde binaire identificatie-signaal) wordt uitgezonden door het op de oproep reagerende faxapparaat (called station), wordt dit gedetecteerd door de daar aangesloten PFDX 2035.
De betreffende systeemprocessor zal hier vervolgens een 'NSF-DIS' van maken, wat betekent dat een
z.g. Non-Standard Facilities frame wordt toegevoegd.
Dit NSF-frame biedt o.a. de mogelijkheid om de speciale security features aan te geven.
Daarnaast geeft de systeemprocessor een opdracht aan de crypto module om klaar te staan voor de
initiele crypto-synchronisatie-procedure.
Schakelaar S2 gaat nu naar stand 'S' (fig. 6).
Aan de ontvangst-zijde (calling station) wordt het ontvangen NSF-DIS-signaal opgemerkt door de
systeemprocessor van de PFDX 2035.
Naar aanleiding daarvan krijgt ook hier de betreffende crypto module de opdracht om klaar te staan
voor de crypto-synchronisatie-procedure.
Schakelaar S2 gaat naar stand 'S', terwijl de systeemprocessor de opdracht geeft aan de cryptomodule om zijn synchronisatie-data uit te zenden.
Deze synchronisatie-data wordt verwerkt bij de tegenpost en vervolgens weer teruggestuurd als
bevestiging dat de synchronisatie is geslaagd.
Bovendien verstuurt de systeemprocessor aldaar de opdracht 'SEND DIS'.
Beide crypto modules zijn nu met elkaar gesynchroniseerd.
Door ontvangst van de opdracht 'SEND DIS' verstuurt de systeemprocessor van het calling station de
oorspronkelijke 'kale' DIS naar het aldaar aangesloten fax-apparaat.

Philips
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Dit fax-apparaat zal reageren met het versturen van het commando 'DCS' (Digital Command Signal),
waarin de uiteindelijk gekozen gebruiks-parameters zijn opgesloten.
De systeemprocessor van de betreffende PFDX 2035 maakt hier een 'NSS-DCS' van (NSS = Non
standard Set-up), terwijl de PFDX 2035 van de tegenpost het commando weer reduceert tot 'DCS'.
Direct daarna volgt het versturen door het calling station van een training check frame (TCF),
bestaande uit het verzenden van nullen gedurende 1,5 s.
Als alles goed is zal de tegenpost reageren met een 'CFR' (ConFirmation to Receive) en schakelaars
S2 van beide crypto modules worden in de stand 'C (crypto) gezet.
Hiermee is Fase B afgesloten.
In-message procedure (Fase C)
- Fase Cl
Fase C start steeds met het versturen van een training data frame, bestaande uit de reeks
000000000001.

De aan het zendende fax-apparaat gekoppelde PFDX 2035 stuurt deze data vercijferd door, voegt
daaraan een hersynchronisatie-patroon toe, en verstuurt het geheel naar de tegenpost.
In de PFDX 2035 van de tegenpost wordt eerst het nieuwe synchronisatie-patroon verwerkt, waarna
het ontvangen, vercijferde training frame wordt ontcijferd en aan het aangesloten fax-apparaat ter
controle wordt aangeboden.
- Fase C2
Is Fase Cl goed verlopen, dan volgt het verzenden van het gehele fax-bericht.
Daarbij worden alle fax-data vercijferd verstuurd.
Post-message procedure (Fase D)
Zodra een fax-controle signaal door het zendende fax-apparaat wordt gegenereerd, wordt dit
opgemerkt door de fax-protocol detector.
De betreffende systeemprocessor zal hierop onmiddellijk reageren door het stoppen van de
vercijfering (schakelaars S2 in stand 'P').
Het fax-protocol wordt hierdoor niet vercijferd.
Bij de tegenpost zal door het ontvangen van het fax-protocol hetzelfde gebeuren.
Betreft het een MPS-commando (Multi-Page Signal), dan zal vervolgens van de tegenpost (gesteld
dat alles correct verloopt) het commando 'MCF' (Message ConFirmation) komen.
Daarna wordt opnieuw gestart met de Fasen Cl en C2, enz.
Afbreken van de verbinding (Fase E)
Met commando 'DCN' (DisCoNnect) wordt Fase E ingeluid (call release), waarop doorgaans het
einde van de fax-verbinding volgt.
3.2.3 Crypto-aspecten
Algemeen

De crypto module is uitgevoerd als een zelfstandige vercijfer/ontcijfer-eenheid.

Philips

Crypto

B . V.

11

FACSIMILE

ENCRYPTION

UNIT

SYSTEEM

BESCHRIJVING

Het aanbieden van de input, de communicatee met de Key Card en het verder verwerken van de
output worden geregeld door de systeemprocessor. De juistheid van de door de gebruiker ingetoetste
Identificatie-code wordt door de Key Card zelf gecontroleerd.

Vercyfering/ontcyfering
Bij het vercijferen c.q. ontcijferen van de toegevoerde digitale signalen wordt gebruik gemaakt van de
z.g. "Streamcipher"-techniek, waarbij continu een pseudo-random bitstroom modulo-2 wordt opgeteld
bij de aangeboden datastroom. Deze pseudo-random bitstroom is een sleutelbit-reeks, die door een
sleutelgenerator wordt geproduceerd.
Ter bescherming tegen aktieve afluisterpraktijken (m.a.w. manipulatie van het vercijferde bericht door
derden) wordt een sleutelbitstroom afhankelijk niet-lineair 'mixer' principe toegepast.
De pseudo-random bitstroom, die door de sleutelgenerator wordt geproduceerd, is afhankelijk van de
'session key* en de synchronisatie informatie bits (berichtensleutel).
De sleutelgenerator is ontworpen volgens de modernste cryptografische inzichten en is gebaseerd op
de gekende expertise van Philips Crypto B.V. Bij het ontwerp is uitvoerig aandacht besteed aan
punten, zoals sleutel-diversiteit, reeks-complexiteit en maatregelen tegen aanslag-methoden t.a.v. de
beveiliging.
Initiele synchronisatie
Alvorens crypto-communicatie te kunnen bedrijven, moeten de zendende en ontvangende crypto
modules met elkaar gesynchroniseerd worden.
Onder besturing van de systeemprocessor wordt deze initiele synchronisatie op het juiste moment
gestart (zie ook figuren 8a en 8b). De initiele synchronisatie bestaat uit:
. de uitwisseling van protocollen ten behoeve van sleutelselectie en identiteitscontrole;
. het versturen c.q. ontvangen van synchronisatie-patronen.
Is deze initiele synchronisatie geslaagd, dan staan beide betrokken crypto modules klaar voor het
vercijferen van fax-data.
Her-synchronisatie
Zijn beide partijen eenmaal gesynchroniseerd, dan kan het daarna - om verschillende redenen noodzakelijk zijn opnieuw te synchroniseren.
In deze verkorte procedure worden alleen synchronisatiepatronen verstuurd/ontvangen om de
sleutelgeneratoren aan beide zijden van de verbinding weer in de pas te dwingen.
Fail-safe voorzieningen
Zodra het gevaar bestaat dat ongewild niet-vercijferde gebruikers-data het toestel verlaat, wordt de
uitgang geblokkeerd en komt het apparaat in 'CRYPTO ALARM'.
Verdere bediening is dan onmogelijk.
Om eventueel een diagnose test te kunnen uitvoeren, zal in dat geval eerst het apparaat
uitgeschakeld en weer ingeschakeld moeten worden.
Fysieke beveiliging
De PFDX 2035 is voorzien van een verzegeling welke onherstelbaar wordt beschadigd indien het
toestel wordt geopend.
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CALLED UNIT

CALLING UNIT
FAX (A)

PFDX 2035 (B)

PFDX 2035 (A)

FAX (B)

C
N
G

PHASEA

CED

NSF-DIS

DIS

PHASE B

sync data

sync data

DIS

SEND-DIS

DCS

NSS-DCS

DCS

training, TCF

training, TCF

training, TCF

CFR

m
=»• = tonale controle-signalen
-*■ = binair gecodeerde controle-signalen
•» = binair gecodeerde informatie
Voor afkortingen: zie achterin deze beschrijving

Fig. 8a: Voorbeeld signaleringsverloop tijdens de fasen A en B in een crypto fax-verbinding
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FACSIMILE ENCRYPTION UNIT

CALLED UNIT

CALLING UNIT
FAX (A)

PHASE C1

PFDX 2035 (B)

PFDX 2035 (A)

training, data

FAX (B)

-

training, resync + E(data)

training, data

PHASE E

-*• = binair gecodeerde controle-signalen
»▶ = binair gecodeerde informatie
Voor afkortingen: zie achterin deze beschrijving

Fig. 8b: Voorbeeld signaleringsverloop tijdens de fasen C, D en E in een crypto fax-verbinding
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3.3 Bediening
De PFDX 2035 beschikt over de volgende bedieningsorganen:

Key Card Reader
Om de PFDX 2035 te kunnen gebruiken, moet aan de voorzijde een Key Card in het toestel worden
aangebracht.

Nummertoetsen
Met de nummertoetsen (0 ... 9) voert de gebruiker de vereiste Identificatie-code in.

LCD-DISPLAY

NETSCHAKELAAR

NUMMERTOETSEN

Fig. 9: Bedieningsorganen van de PFDX 2035

CRYPTO/PLAIN-toetsen
In het geval dat niet in crypto kan worden gewerkt met de tegenpost (fax-groep 2 apparaat of geen
PFDX 2035 aanwezig), kan - onder voorwaarde dat de mode 'CRYPTO/PLAIN' (CP) via het menu
is ingesteld - door indrukken van de PLAIN-toets de vercijfering voor die betreffende fax-sessie
worden uitgeschakeld.
Door indrukken van de toets 'CRYPTO' schakelt men de vercijfering weer in.
Na afloop van de fax-sessie keert het toestel automatisch terug naar de uitgangspositie (cryptomode).
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Programma-toetsen
Met behulp van de programma-toetsen heeft de gebruiker toegang tot de volgende menu-faciliteiten:
(1) het uitvoeren van de toestel-test;
(2) het uitvoeren van foutdiagnose-tests;
(3) het instellen van de mode 'CRYPTO ONLY' (CO) of 'CRYPTO/PLAIN' (CP);
(4) het wijzigen van het 'password'
De toegang tot de menu-faciliteiten is alleen mogelijk als Key Card in het toestel is aangebracht en
als de Personal Identificatie-code is geaccepteerd.
De faciliteiten (3) en (4) zijn alleen toegankelijk na het intoetsen van het vereiste 'password'.
- MENU-toets
Door indrukken van deze toets komt men in de MENU-mode.
- SCROLL-toets
Indien men in de MENU-mode is, kan men met behulp van deze toets door een menu heen
'scrollen'.
- ENTER-toets
Indien men in de MENU-mode is, kan men met behulp van deze toets een menu-functie
activeren.
- RESET-toets
Met de toets 'RESET' kan men het (sub-)menu verlaten of ook, tijdens het invoeren van de
Identificatie-code, een nog niet volledig ingevoerde Identificatie-code wissen.

Display
Het display bevat 2 regels van 24 karakters.
In de bovenste regel van het display komt de z.g. status-informatie; deze informatie geeft aan in
welke toestand (mode) de PFDX 2035 zich bevindt.
In de onderste display-regel verschijnt die informatie, welke een ondersteunende rol speelt bij de
bediening van het toestel.

Netschakelaar
Aan de achterzijde van het apparaat bevindt zich een netschakelaar.
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4 DEFINITIES GEBRUIKTE TERMEN EN AFKORTINGEN
TERM/AFKORTING

OMSCHRIJVING

berichtensleutel

Een redundant gecodeerde, random opgewekte bit-reeks, welke
mee bepalend is voor het resultaat van de vercijfering

CCITT-T.O

Classification of facsimile apparatus for document transmission
over the public networks

CCITT-T.3

Standardisation of Group 2 facsimile apparatus for document
transmission

CCITT-T.4

Standardisation of Group 3 facsimile apparatus for document
transmission

CCITT-T.30

Procedures for Document Facsimile transmission in the general
switched telephone network

CCITT-V.21

300 bits/s duplex modem, standardized for use in the general
switched telephone network

CCITT-V.27ter

4800/2400 bits/s modem, standardized for use in the general
switched telephone network

CCITT-V.29

9600 bits/s modem, standardized for use on point to point 4wire leased telephone type circuits

CED

CallED party: het fax-apparaat wat opgeroepen wordt

CFR

ConFiRmation: begrepen en akkoord

CNG

CalliNG party: het oproepende fax-apparaat

DCN

DisConNect: fax-sessie afgebroken

DCS

Digital Command Signal: dit commando is een reactie op het
commando DIS, waarbij wordt aangegeven welke gevraagde
faciliteiten kunnen worden gehonoreerd

DIS

Digital Identification Signal: met dit commando bericht het
betreffende fax-apparaat dat hij de uitwisseling van binair
gecodeerde fax-protocollen volgens de standaard CCITTkarakteristieken aankan

FA X

Facsimile-apparaat

fax-groep 2

Fax-apparaten, welke gebruik maken van lijn-scanning en waarbij
de uitwisseling van fax-protocollen uitsluitend met gebruik van
tonale signalen mogelijk is
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TERM/AFKORTING

OMSCHRIJVING
(vervolg)

fax-groep 3

Fax-apparaten, welke gebruik maken van digitale code-woorden
voor het overzenden van een serie picture elements (pixels),
waardoor gemiddeld een hogere transmissie snelheid wordt
bereikt; voor de uitwisseling van fax-protocollen worden binair
gecodeerde commando's gebruikt.

matrix-systeem

Bedoeld wordt hier het door Philips Crypto B.V. ontwikkelde Key
Management systeem (PKMS 2000); voor verdere informatie zie
Doc. nr. 9922 154 13303.

Key Card

Een per PFDX 2035 bijbehorende smart card, waarop onder
meer de sleutel-informatie is opgeslagen

KCR

Key Card Reader

LCD

Liquid Crystal Display

MCF

Message ConFirmation: goed ontvangen en akkoord

MPS

Multi Page Signal: einde fax-pagina, terugkeren naar fase C (zie
uitleg in 3.2.2) na ontvangst van een akkoord-signaal van de
tegenpost

NSF

Non-Standard Facilities: een data-frame, waarin extra faciliteiten,
welke niet zijn vastgelegd in de CCITT-aanbeveling T.30, kunnen
worden aangegeven

NSS

Non-Standard Set-up: de respons op het van de tegenpost
ontvangen NSF-frame; geeft aan aan welke voorgestelde condities
kan worden voldaan

PABX

Private Automatic Branch eXchange: automatisch schakelende
huistelefoon-centrale

preamble

Een aanloop-signaal voor het gesynchroniseerd kunnen ontvangen
van de daarop volgende data

PSTN

Public Switched Telephone Network: het openbare, geschakelde
telefoon-netwerk

SEND DIS

Een intern commando van de PFDX 2035 hetwelk resulteert in
het verzenden naar het aangesloten fax-apparaat van het FAXcommando 'DIS'

TCF

Training Check Frame: een digitaal fax-commando, bestaande uit
een reeks nullen gedurende ca. 1,5 s

TDK

Toon Druktoets Keuze: een abonnee-kiesmethode welke werkt
met combinaties van toon-frequenties
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