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У роботі розглядається набір тестів NIST для статис-
тичного тестування та оцінювання якості випадкових 
послідовностей. Здійснюється експериментальне тесту-
вання генератора М-послідовності тестами NIST. 
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ВСТУП 
Визначення якості та надійності роботи генерато-

рів випадкових і псевдовипадкових послідовностей – 
одне з основних завдань сучасної прикладної та тео-
ретичної криптографії, так як вони використовуються 
для генерації ключів та інших випадкових параметрів 
криптосистем, а також сфери технічного захисту ін-
формації для подавлення електромагнітного випромі-
нювання, зашумлення приміщення, при побудові ге-
нераторів шуму. Існують спеціальні системи статис-
тичного тестування та оцінювання якості випадкових 
послідовностей, зокрема тести Д. Кнута, DIEHART, 
CRYPT-S, FIPS. Проте найвідомішим серед них є на-
бір статистичний тестів NIST, який використовується 
багатьма криптоаналітиками.  

Мета роботи – з’ясувати особливості статистично-
го тестування генератора М-послідовності. 

ТЕОРЕТИЧНИЙ ОПИС 
Статистичні тести NIST призначені для перевірки 

певної нульової гіпотези Н0 про те, що послідовність, 
яка перевіряється, є випадковою. З цією нульовою гі-
потезою пов'язана альтернативна гіпотеза На про те, 
що послідовність – не випадкова [1, 2]. Для кожного 
тесту робиться висновок про прийняття або відхилен-
ня нульової гіпотези, ґрунтуючись на сформованій до-
сліджуваним генератором послідовності. Отримані ре-
зультати статистичного тестування мають тлумачи-
тись з певною обережністю та упередженням, щоб 
уникнути неправильних висновків про досліджуваний 
генератор. 

Кожен тест базується на обчисленні значення те-
стової статистики, яка є функцією від початкових да-
них. Ця статистика використовує обчисленні значення 

ймовірності Р, з допомогою чого визначається випад-
ковість даної послідовності.  

Для кожного тесту вибирається рівень значущості 
α. Якщо значення Р ≥ α, то приймається нульова гіпо-
теза Н0, тобто послідовність є випадковою. Якщо зна-
чення Р < α, то нульова гіпотеза відхиляється, тобто 
послідовність не є випадковою. Як правило, значення 
α вибирається в інтервалі [0,001; 0,01]. Якщо значення 
α дорівнює 0,001, це свідчить про те, що з 1000 випад-
кових значень послідовності тест не пройде тільки од-
не значення. При Р > 0,001 послідовність розглядаєть-
ся як випадкова із ймовірністю 99,9%. При Р < 0,001 
послідовність розглядається як невипадкова з надійні-
стю 99,9% [1, 2].  

До складу набору NIST входять 15 статистичних 
тестів, призначених для визначення міри випадковості 
двійкових послідовностей, сформованих апаратними 
або програмними генераторами псевдовипадкових чи-
сел, а саме: частотний монобітний, частотний блоко-
вий, тест перевірки серій, найдовшої серії одиниць, 
тест перевірки рангу двійкових матриць, тест на осно-
ві дискретного перетворення Фур’є, тест на співпадін-
ня з шаблоном без перекриття і з перекриттям, універ-
сальний тест Мауера, тест лінійної складності, тест 
серій, тест на основі апроксимації ентропії, тест нако-
пичених сум, тест випадкових блокувань 1 та 2.  

ЕКСПЕРЕМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ  
Для того, щоб показати роботу набору статистич-

них тестів NIST треба сформувати випадкову послі-
довність. Для цього обираємо генератор псевдовипа-
дкових чисел, а саме генератор М-послідовності. 

 М-послідовність або послідовність максимальної 
довжини – псевдовипадкова двійкова послідовність, 
породжена регістром зсуву з лінійними зворотними 
зв'язками і максимальним періодом. Побудова таких 
генераторів реалізовується на основі рівняння його 
функціонування [3]: 

   tQTtQ r1    (1) 
де Q(t) i Q(t+1) – стани регістра генератора двійкової 
послідовності в моменти часу t i t+1 (до і після син-
хроімпульсу), Т – квадратна матриця порядку N.  
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де N – степінь многочлена. 
У цій роботі тестується генератор М-

послідовності, який побудований на основі таких 
многочленів 

18 31( ) 1Ф х х х     (3) 
Значення рівня значущості α =0,01 при тестуванні, 

кількість т дорівнює 1000 (мінімальна кількість ви-
падкових послідовностей m повинна бути обернено 
пропорційною до α (m ≥ 100). Розмір випадкових по-
слідовностей n становить 106 біт. 

У результаті виконання тестування формується 
файл (рис. 1), який містить статистику тестів.  

 
Рисунок. 1. Фрагмент результату виконання тестування 

набором тестів NIST  

На основі отриманих результатів будуємо статис-
тичний портрет генератора (рис. 2). 

 
Рисунок. 2. Статистичний портрет генератора М-послідовності 

Із складеного статистичного портрету видно, що 
генератор М-послідовності не пройшов лише два тес-
ти. 

За результатами тестування робимо висновок, які 
саме тести досліджувана випадкова послідовність ус-
пішно пройшла, а які ні (табл. 1). 

ТАБЛИЦЯ. 1. РЕЗУЛЬТАТИ ТЕСТУВАННЯ ГЕНЕРАТОРА  
М-ПОСЛІДОВНОСТІ НАБОРОМ СТАТИСТИЧНИХ ТЕСТІВ NIST  

Статистичний 
тест 

Значення 
ймовірності 

Результати  
тестування 

Монобітний (частотний) 
тест 0.763677 Тест пройдено 

Частотний блоковий тест 0.066882 Тест пройдено 
Тест накопичених сум 0.920383 Тест пройдено 
Тест перевірки серій 0.900569 Тест пройдено 
Найдовшої серії одиниць 0.134172 Тест пройдено 
Перевірки рангу двійкових 
матриць 0.000000 Тест не пройдено 

Тест на основі дискретного 
пертворення Фур’є  0.146152 Тест пройдено 

Тест на відповідність з шаб-
лоном без перекриття 0.570792 Тест пройдено 

Тест на відповідність з шаб-
лоном з перекриття 0.348869 Тест пройдено 

Тест лінійної складності 0.000000 Тест не пройдено 
Універсальний тест Мауера 0.126658 Тест пройдено 
Тест серій 0.021849 Тест пройдено 
Тест на основі апроксимації 
ентропіії 0.086634 Тест пройдено 

Тест випадкових блокувань  0,988691 Тест пройдено 
Тест випадкових блокувань 2 0,993538 Тест пройдено 

ВИСНОВКИ 
Результати експериментального дослідження пока-

зали, що генератор М-послідовності, не пройшов двох 
тестів, а отже і перевірку на випадковість. Це означає, 
що його не варто використовувати при побудові сис-
теми захисту, проте можна застосувати як додатковий 
елемент більш складної системи захисту. 
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