kryptologie pro praxi

Statistické testy NIST
V technické praxi se mÛÏeme více ãi ménû
ãasto setkat se statistick˘m testováním rÛzn˘ch vlastností ãi v˘sledkÛ funkcí nebo testováním náhodnosti jimi produkovan˘ch binárních posloupností. V˘znam statistick˘ch
testÛ náhodnosti je natolik dÛleÏit˘, Ïe tyto
testy byly standardizovány v normû amerického úfiadu pro standardy a technologie
NIST. V minulém ãísle ST jsme se o tomto
balíku testÛ zmínili, a sice v souvislosti s objevem nov˘ch úãinn˘ch postupÛ tureck˘ch
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Tabuľka 1 Sada testů NIST
Název testu
Frekvenční test (test rozdělení nul
a jedniček)
Rozdělení jedniček a nul uvnitř bloků
stejné dané délky
Test runů (tj. test počtů a délek úseků
typu 1111..11 nebo 0...000)
Test nejdelšího runu v bloku (délka
nejdelšího řetězce 1..11 při rozdělení
posloupnosti do bloků stejné dané délky)
Test na hodnost binární matice
Spektrální test (diskrétní Fourierova
transformace)
Nepřekrývající se vzorové řetězce
(template)
Překrývající se vzorové řetězce
Maurerův univerzální statistický test
Test lineární složitosti
Test sérií
Test přibližné entropie
Test kumulativních součtů
Test náhodné procházky
Variantní test náhodné procházky

matematikÛ pfii testování kryptografick˘ch
funkcí. Ti (kromû nûkolika zvlá‰tních testÛ)
ve své podstatû udûlali dvû vûci – navrhli
v první fiadû strukturovaná vstupní data pro
zkoumané funkce, aby se na jejich v˘stupu
mohli odhalit nechtûné závislosti, a v druhé
fiadû zpÛsob zpracování odpovídajících v˘stupních dat. Suma sumárum (kromû zmínûn˘ch nûkolika zvlá‰tních testÛ) v‰ak jejich
v˘sledkem byla vÏdy nûjaká posloupnost
binárních dat. K jejímu testování se jim pak
hodila standardizovaná sada NISTu.
Pochopitelnû, na internetu je moÏné najít i konkurenãní sady, napfi. SW balík Diehard. I kdyÏ se zdá, Ïe na statistick˘ch testech není nic zvlá‰tního, neboÈ statistika je
dost stará matematická vûda, tyto balíky
testÛ nejsou triviální a pfiíroda nás v otázce
náhodnosti stále vodí za nos. Na testovacím
standardu NIST pracovali podle oãekávání
‰piãkoví ameriãtí matematici i statistici,
a pfiesto v nich byla nalezena fiada drobn˘ch
chyb, a dokonce jedna závaÏnûj‰í. Test rychlé Fourierovy transformace musel b˘t dokonce z tohoto dÛvodu z balíku vyfiazen. PÛ-
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vodní standard z roku 2001 byl tak pfied
nûkolika mûsíci nahrazen novou verzí [1],
s kterou se nyní seznámíme.

Pozor na klasickou chybu
při vyhodnocování
Je‰tû si neodpustíme malou realizaãní poznámku. Pokud máte jeden test a dostanete
milion testov˘ch hodnot, jak se rozhodnete,
Ïe daná posloupnost je náhodná nebo ne?
Prostû porovnáte obdrÏené hodnoty (resp. jejich rozdûlení) s hodnotami, které byste oãekávali, Ïe dostanete pfii zkoumání kvalitní
náhodné funkce. Toto jsme tedy zvládli
a v rámci jednoho testu to umíme udûlat. Pokud máme nûkolik testÛ (N), témûfi jistû budou tyto testy nûjak závislé. To se projeví
tak, Ïe pokud nevyjde jeden test, z dÛvodu
závislosti nevyjde i nûjak˘ dal‰í. Typicky
pokud nevyjde test rozdûlení jedniãek a nul,
„vybouchnou“ velice pravdûpodobnû i jemnûj‰í testy, tfieba rozdûlení dvojic bitÛ. Proto
není teoreticky správné aplikovat na jednu
posloupnost v‰echny testy najednou. A pfiesto je to naprosto bûÏná vûc a chyba, kterou
se dopou‰tí 99 % v˘zkumníkÛ. âasto si lámou hlavu nad tím, Ïe jim nevychází testy
dokonalé náhodné posloupnosti, protoÏe
souãet v‰ech pfiekroãení limitních hodnot
u v‰ech testÛ je vy‰‰í, neÏ by mûl b˘t. Není
to tím, Ïe by jejich funkce byly ‰patné, ale
v tom, Ïe testy jsou závislé a jedno „vybouchnutí“ je zapoãteno vlastnû nûkolikrát.
Pfiitom postaãí jednodu‰e (ov‰em N-krát pomaleji) aplikovat kaÏd˘ z testÛ na jinou (nezávislou) posloupnost.

Sada NIST
Tato sada obsahuje 15 základních testÛ,
z nichÏ nûkteré mají je‰tû tzv. podtesty. Napfiíklad test, v nûmÏ se vyhledává urãit˘
vzorov˘ fietûzec (template) ve zkoumané posloupnosti, má mnoho doporuãen˘ch hodnot vzoru, ãili pro kaÏdou hodnotu tohoto
fietûzce dostáváme tzv. podtest. Testovací
sadu mÛÏeme pouÏít na binární posloupnost jakékoliv délky a pocházející z kryptografického hardwarového nebo softwarového zdroje náhodnosti. Pochopitelnû je mÛÏeme pouÏít i pro nekryptografické úãely!
Sada testÛ je totiÏ velmi dobfie popsána
a zpracována a po deseti letech existence
snad i bez chyb. K minulé sadû existoval
odkaz, kde se na stránkách NIST dal stáhnout cel˘ SW balík, dnes je velice ne‰Èastnû zastrãen na webu NISTu na linku
http://csrc.nist.gov/groups/ST/toolkit/rng
/batteries_stats_test.html..
KaÏd˘ z testÛ je ve standardu [1] podrobnû popsán jak na vy‰‰í úrovni, tak na
detailní technické úrovni ve zvlá‰tní kapitole.

Parametry
NIST upozorÀuje, Ïe nejprve by mûl b˘t provádûn test rozdûlení ãetností jedniãek a nul,
neboÈ kdyÏ nevyhoví, pravdûpodobnost, Ïe
nevyhoví ostatní testy, je vysoká. Dále se
uvádí, Ïe ãasovû nejnároãnûj‰í je test lineární sloÏitosti. V tomto pfiípadû se doporuãuje nastavit si nízké parametry testu a zmûfiit
dobu skuteãného bûhu v konkrétním v˘poãetním prostfiedí a na základû ãasové kalkulace zadat parametry vy‰‰í. Ostatnû nasta-

Obr. 1 Normované normální rozdělení

Obr. 2 Hodnota testu chí-kvadrát

vování a v˘znamu parametrÛ je ve standardu vûnována celá kapitola.
Naproti tomu uÏivatelé nebudou muset
vûnovat pfiíli‰ velkou pozornost teorii, neboÈ velká vût‰ina testÛ konãí tím, Ïe daná
veliãina daná vzorcem a realizovaná v daném SW má normované normální rozdûlení. Pokud se jedná o málo diskrétních hodnot, jsou vût‰inou roztfiídûny do intervalÛ
a je na nû aplikován test chí-kvadrát, coÏ je
druhé a poslední rozdûlení, se kter˘m se
uÏivatel setká.
Je‰tû poslední poznámka pfiedtím, neÏ
se na testy vrhnete, je k délce zkoumané
posloupnosti. I kdyÏ v teoretické ãásti jsou
pouÏity pfiíklady pro poãet bitÛ napfi.
n = 10, pamatujte, Ïe dobré v˘sledky dostanete pro velmi dlouhé posloupnosti (megabajty, gigabajty apod.). Doporuãené délky
jsou vÏdy u kaÏdého testu popsány jako doporuãovaná velikost hodnoty volitelného
parametru (n) a je dobré je respektovat. Pfii
niÏ‰ích hodnotách se totiÏ neprojeví Zákon
velk˘ch ãísel tak dokonale, jak nám ho pfiíroda mÛÏe poskytnout.
Vlastimil Klíma,
vlastimil.klima@knzsro.cz
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