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The paper discusses and analyzed the use of pseudorandom 
numbers in the systems of protection. The proposed a 
classification of attacks on pseudorandom number generators 
that will allow professionals to effectively prevent the attacks, 
eliminate their effects, thus strengthening the security systems 
that use data generators. Analyzed the main types of  
sustainability the cryptographic algorithm. 
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I. Вступ  
У зв'язку з постійним розвитком обчислювальної і 

вимірювальної техніки, а також із впровадженням 
досягнень новітніх технологій значно розширилась 
сфера застосування генераторів випадкових і 
псевдовипадкових послідовностей, що ставить нові 
вимоги до їх проектування та методів оцінки якості. 
Також існує протиріччя між непередбачуваністю 
генераторів псевдовипадкових чисел (ГПВЧ) та їхню 
продуктивністю і ефективністю реалізації.  

Проблематика захисту інформації з кожним днем 
привертає увагу фахівців, пов'язаних з 
інформаційними технологіями. Проблема ця 
багатогранна і вирішується комплексно, з 
використанням великої кількості методів та способів.  

Псевдовипадкові числа – фундаментальний 
стандартний блок, який використовують для 
посилення і забезпечення конфіденційності зв’язків 
радіоелектронними засобами. Вони є основним 
елементом криптографії, цифрового підпису, 
протоколів безпеки та іншого забезпечення надійності 
при зв’язку з використанням комп’ютера. Якість 
засобів генерації псевдовипадкових чисел, відіграє 
важливу роль для забезпечення надійних систем 
захисту інформації. 

На сьогоднішній день ефективно використовуються 
кілька десятків програмних та апаратних генераторів 
псевдовипадкових чисел. Проте, зловмисники також 
не стоять осторонь цих процесів і постійно 
вдосконалюють методи та способи атак на ГПВЧ. 

Важливою науково-технічною задачею є вивчення 
та класифікація різноманітних способів атакування 
генераторів псевдовипадкових чисел, для 
ефективного запобігання, протидії та усунення 

наслідків таких атак, а також для зміцнення систем 
безпеки, що використовують ГПВЧ. 

Основною метою даної роботи є опрацювання 
різноманітних видів атак на генератори 
псевдовипадкових чисел з метою проведення 
класифікації таких атак на основі принципів їх 
здійснення. 

II.Основна частина 
Атака на ГПВЧ - атака, спрямована на розкриття 

його параметрів з метою подальшого передбачення 
генерування псевдовипадкових чисел [1].  

Успішна атака може розкрити багато 
криптографічних систем, незалежно від того, 
наскільки ретельно вони були спроектовані. Проте 
деякі системи використовують недостатньо надійно 
спроектовані ГПВЧ, або роблять це таким чином, щоб 
зменшити складність зловмисникам. Більше того, 
достатньо лише одного єдиного успішного 
проникнення, щоб скомпрометувати всю систему. 

У результаті проведеного аналізу літературних 
джерел, нами була запропонована класифікація 
найвідоміших класів та видів атак на генератори 
псевдовипадкових чисел.  

Атаки на ГПВЧ [1-12] можна поділити на класи, а ті 
в свою чергу поділяються на такі види: 
1. Прямі криптоаналітичні атаки: 

 атаки за частковим попереднім обчисленням; 
 часові атаки. 

2. Атаки на основі вхідних даних: 
 атаки з відомими вхідними даними; 
 атаки з відтворюваними вхідними даними; 
 атаки з вибраними вхідними даними. 

3. Атаки на основі розкриття внутрішнього стану: 
 атаки постійного компромісу; 
 атаки повернення; 
 атака «зустріч посередині»;  
 атака ітераційного вгадування. 

4. Кореляційні атаки: 
 атака Зігентейлера; 
 швидка кореляційна атака; 
 атаки, на основі використання 

конволюційних кодів; 
 атаки, що використовують техніку турбо 

кодів;  
 атаки на основі відновлення лінійних 

поліномів. 
5. Спеціальні атаки: 

 аналітична атака; 
 алгебраїчна атака; 
 статистична атака; 
 атака повторювання. 

Здатність генераторів псевдовипадкових чисел 
протистояти атакам зловмисників називається 
стійкістю. Залежно від цілей і можливостей 
зловмисника змінюється й стійкість. Розрізняють 
стійкість ключа (складність його розкриття 
найкращим відомим алгоритмом), стійкість 
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безключового читання, імітостійкість (складність 
нав'язування неправдивої інформації найкращим 
відомим алгоритмом) і можливість нав'язування 
неправдивої інформації. Аналогічно можна розрізняти 
стійкість власне самого криптоалгоритму, стійкість 
протоколу, стійкість алгоритму генерації та 
розповсюдження ключів [7]. 

Існують безумовно стійкі (теоретично стійкі), 
доказово стійкі та імовірно стійкі криптоалгоритми. 

Генератори псевдовипадкових чисел є орієнтовані 
на використання у системах захисту інформації. Вони 
повинні відповідати наступним вимогам:  
 бути криптографічно стійкими; 
 володіти задовільними статистичними 

характеристиками. Згенерована послідовність за 
своїми статистичними характеристиками не повинна 
відрізнятися від істинно випадкової послідовності; 
 мати великий період формованої послідовності; 
 мати можливість ефективної апаратної і 

програмної реалізації.  
При використанні криптостійкого ГПВЧ можна 

визначити три завдання, які обчислювально, 
неможливо розв'язати зловмиснику:  

-визначення (i-1)-го елемента γі-1− послідовності на 
основі відомого фрагмента гами γіγі+1γі+2…γі+b-1 
кінцевої довжини b;  

-визначення (i+1)-го елемента γі+1 послідовності на 
основі відомого фрагмента гами γіγі+1γі+2…γі+b-1 
кінцевої довжини b; 

-визначення ключової інформації за відомим 
фрагментом гами кінцевої довжини [13]. 

Оцінка ефективності і надійності генераторів 
псевдовипадкових чисел – складна науково-технічна 
задача. Тому необхідно проводити аналіз можливих 
загроз для конкретного типу генератора, що 
передбачає оцінку його стійкості до різноманітних 
типів атак. 

Висновки 
У роботі побудовано класифікацію атак на 

генератори псевдовипадкових чисел та показано, що 
різні види атак мають різну складність для реалізації 
зловмиснику, а отже потребують різної тривалості 
часу, обчислювальних та інших можливостей. 

Якість та правильне використання 
криптографічного алгоритму шифрування даних є 
дуже важливим чинником, який обов’язково потрібно 
враховувати при побудові надійної криптосистеми, в 
тому числі стійкого генератора псевдовипадкових 
чисел.  

Запропонована в даній роботі класифікація атак 
дозволяє чітко визначити напрямки подальших 
досліджень щодо розробки та реалізації ефективних і 
надійних алгоритмів генераторів псевдовипадкових 
чисел. 
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