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Визначення якості та надійності генераторів випадкових та 
псевдовипадкових послідовностей – одна з основних задач сучасної прикладної 
та теоретичної криптографії, тому що вони використовуються для генерації 
ключів та інших випадкових параметрів криптосистем. Існують спеціальні 
методики тестування для оцінки якості випадкових послідовностей. На 
сьогоднішній день розглядаються групи тестів, які використовуються для 
аналізу рівня безпеки генераторів псевдовипадкових чисел (ПВЧ), а також різні 
методики інтерпретації отриманих результатів. 

Для дослідження якості генераторів псевдовипадкових чисел використо-
вують дві групи тестів [1]: 

  графічні тести; 
  статистичні тести.  
На рис. 1 запропонована класифікація методик тестування генераторів 

псевдовипадкових чисел.  

          
Рис. 1. Класифікація методик тестування генераторів ПВЧ 

При графічному тестуванні статистичні властивості послідовностей 
відображаються у виді графічних залежностей, за виглядом яких роблять 
висновки про властивості досліджуваної послідовності. До даної категорії 
відносяться такі тести: гістограма розподілу елементів послідовності, розподіл 
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на площині, перевірка серій, перевірка на монотонність, автокореляційна 
функція, профіль лінійної складності, графічний спектральний тест. Результати 
графічних тестів інтерпретуються людиною, тому висновки можуть бути 
неоднозначними. 

Статистичні тести використовуються для перевірки певної нульової 
гіпотези Н0 щодо випадковості сформованої послідовності. З цією нульовою 
гіпотезою пов'язана альтернативна гіпотеза На про те, що послідовність не 
випадкова. Для кожного тесту, що застосовується, можна зробити висновок 
щодо прийняття чи відхилення нульової гіпотези, виходячи із сформованої 
генератором послідовності. При цьому для кожного тесту має бути вибрана 
адекватна статистика випадковості, на основі якої може бути прийнята або 
відхилена нульова гіпотеза. Теоретично для нульової гіпотези розподілення 
статистики визначається математичними методами. Під час проведення тесту 
розраховується значення тестової статистики, яке порівнюється з критичним. 
Якщо значення тестової статистики перевищує критичне значення, нульова 
гіпотеза для випадковості відхиляється, інакше – приймається [2].  

Статистичні тести, на відміну від графічних тестів (результати 
інтерпретуються користувачами, внаслідок чого можливі відмінності у 
трактуванні результатів), характеризуються тим, що вони видають чисельну 
характеристику, яка дозволяє однозначно сказати, пройдено тест чи ні. 

Нижче описано короткий огляд найбільш відомих на сьогоднішній день 
методик тестування.  

Методика тестів Дональда Кнута заснована на статистичному критерії χ2. 
Обчислюване значення статистики χ2 порівнюється з табличними результатами, 
і залежно від імовірності появи такої статистики робиться висновок про її 
ефективність. Серед переваг цих тестів – легкий та швидкий алгоритм 
виконання. Недолік – невизначеність у трактуванні результатів. Перелік тестів: 
перевірка незчіплених серій, перевірка інтервалів, перевірка комбінацій, тест 
збирача купонів, перевірка перестановок, перевірка на монотонність та 
перевірка кореляції [1]. 

Система статистичного тестування DIEHARD була запропонована 
Джорджем Марсалі для дослідження статистичних властивостей розроблених 
ним же конгруентних генераторів. Недоліки системи – параметри тестування 
жорстко фіксовані, неточність у трактуванні  результатів обробки, деякі тести 
не мають змістовного обґрунтування. У систему входять такі тести: перевірка 
проміжків між «днями народження», перевірка перестановок, що 
перетинаються, перевірка рангів матриць 32х32; 31х31; 6х8, літерні тести – 
перевірка потоку бітів, перевірка розріджених пар, що перетинаються, тест 
підрахунок одиниць в потоці байт [1,2]. 

Методика FIPS – дана методика використовується для технологічного 
аналізу вихідних послідовностей генераторів ПВЧ. Вона є стандартом для 
контролю криптографічних модулів. Складається з 4-х статистичних тестів: 
монобітний, «покер-тест», тест серій, тест довжини серій. Для цих тестів, 
задаються межі для задовільних значень статистичних параметрів. Якщо який-



небудь з тестів не пройдений, то вважається, що генератор не пройшов весь 
комплекс перевірок [2,3]. 

Методика AIS – застосовується для тестування псевдовипадкових 
послідовностей. Може використовуватись як у процесі формування 
послідовності, так і в процесі дослідження, а також для технологічного 
тестування. Основна ідея полягає в тому, що придатність генераторів 
псевдовипадкових чисел має бути оцінена з урахуванням криптографічних 
застосувань, у яких вони використовуються. Система AIS складається з 4-х 
функціональних класів К1, К2, К3, К4. Ці класи описують набір ієрархічних 
вимог до генераторів ПВЧ. Аналіз показав, що методика AIS 31 за своєю 
ефективністю забезпечує такі ж результати тестування як NIST STS. Перевагою 
AIS 31 є те, що він забезпечує тестування як у реальному часі, так і в процесі 
досліджень [2]. 

Методика NIST STS – використовується як засіб комплексного контролю. 
Статистичні тести NIST призначені для перевірки послідовності, сформованої 
генератором, на випадковість. Для кожного тесту отримують висновок про 
прийняття або відхилення нульової гіпотези, ґрунтуючись на сформованій 
досліджуваним генератором послідовності. Кожен тест заснований на 
обчисленні значення тестової статистики, яка є функцією даних. Ця статистика 
використовує обчисленні значення Р-value, за допомогою якого і визначається 
чи дана послідовність є випадковою. Для тесту слід вибрати рівень значущості 
 . Якщо значення Р-value ≥  , то приймається нульова гіпотеза Н0, тобто 
послідовність є випадковою. Якщо значення Р-value <  , то нульова гіпотеза 
відхиляється, тобто послідовність не є випадковою. Як правило, значення 
 вибирається в інтервалі [0.001, 0.01]. 

До складу пакету NIST входять 15 статистичних тестів, метою яких є 
визначення міри випадковості двійкових послідовностей, сформованих 
апаратними або програмними генераторами псевдовипадкових чисел: 
частотний монобітний, частотний блоковий, тест перевірки серій, найдовшої 
серії з одиниць, перевірки рангу двійкових матриць, тест на основі дискретного 
перетворення Фур’є, тест на співпадіння з шаблоном без перекриття, тест 
шаблонів з перекриттям, універсальний тест Мауера, тест лінійної складності, 
тест серій, тест на основі апроксимації ентропії, тест накопичених сум, тест 
випадкових відхилень та тест випадкових відхилень-2 [3].  

Описані у статті методики перевірки послідовності чисел на випадковість, 
дають змогу визначити якість та надійність генераторів ПВЧ, і зробити 
висновки, чи варто використовувати такі генератори у системі захисту чи ні. 
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