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Sammanfattning 
Abstract 
Slumptalsgeneratorer är bland de viktigaste byggblocken inom dagens säkerhetssystem och 
infrastruktur. Det finns dock en uppsjö av varierande implementeringsmodeller i såväl mjukvara 
som hårdvara. Att konstruera en slumptalsgenerator som har tillträckligt bra egenskaper för att 
användas i säkerhetssystem är inte någon trivial uppgift. 
 
I denna rapport diskuteras de två huvud metoderna att generera slumptal, dels i mjukvara 
(PRNG), dels i hårdvara (TRNG). Olika synvinklar och angreppssätt att generera och testa 
slumptal diskuteras och utvärderas. Dessutom diskuteras för- och nackdelarna med de olika 
generatorerna och hur dessa kan vara sårbara om inte försiktighetsåtgärder vidtas. 
 
Resultatet antyder på att valet av en slumptalsgenerator är högst beroende på den applikation 
dessa slumptal ska användas i. Det rekommenderas dock att man använder en TRNG (hårdvaru-
generator) för att ge ett frö till en PRNG (Pseudo-Random Number Generator) eller att använda sig 
av en TRNG och då kompensera för den skeva sannolikhetsfördelningen som uppstår.  
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Sammanfattning 
 
Slumptalsgeneratorer är bland de viktigaste byggblocken inom dagens säkerhetssystem och 

infrastruktur.  Det finns dock en uppsjö av varierande implementeringsmodeller i såväl 

mjukvara som hårdvara. Att konstruera en slumptalsgenerator som har tillträckligt bra 

egenskaper för att användas i säkerhetssystem är inte någon trivial uppgift. 

 

I denna rapport diskuteras de två huvudmetoderna att generera slumptal, dels i mjukvara 

(PRNG), dels i hårdvara (TRNG). Olika synvinklar och angreppssätt att generera och testa 

slumptal diskuteras och utvärderas. Dessutom diskuteras för- och nackdelarna med de olika 

generatorerna och hur dessa kan vara sårbara om inte försiktighetsåtgärder vidtas. 

 

Resultatet antyder på att valet av en slumptalsgenerator är högst beroende på den applikation 

dessa slumptal ska användas i. Det rekommenderas dock att man använder en TRNG 

(hårdvaru-generator) för att ge ett frö till en PRNG (Pseudo-Random Number Generator) eller 

att använda sig av en TRNG och då kompensera för den skeva sannolikhetsfördelningen som 

uppstår. 
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Förord 
Det finns få saker i livet man använder, talar om och tror sig veta vad det är, men ändå är 

förklaringen och definitionen på dessa fenomen inte självklara i någon mening. Ett av dessa 

fenomen är slumptalen. Det är, enligt min mening, få människor som har tänkt på betydelsen 

och existensen av slumptalen från ett annat perspektiv än det man vanligtvis avser. Jag var en 

av dessa människor. Det som förändrade mina tankegångar och synsätt på det hela var en 

promenad kombinerad med spontan tankeutflykt tillsammans med min inspirerande mentor 

Dr. Staffan Gustafsson. Tankarna utvecklades så småningom till att övergå i häpnad och 

sedan brinnande intresse. När jag sedan bestämde mig för att ge mig in på djupet i 

slumptalens värld, väcktes många frågor som behövde svar. Dessa frågor resulterade i denna 

rapport som egentligen, på grund av begränsad tid, inte omfattar mer en bråkdel av det jag fått 

lära mig. 

 
Jag vill tacka Dr. Gustafsson för den inspiration, entusiasm och det förtroende han försedde 

mig med vilket möjliggjorde mitt arbete. Han var till en mycket stor hjälp. Jag vill även tacka 

min familj (Pappa Edward, Mamma Viktoria och bröderna Johnny, Charly och Edmund) och 

flickvän Elisabeth och sist men inte minst min bäste vän Amir för stödet de alltid gett mig. 

 

 

Toni Nijm 

Linköping, 2002 

�Må slumpen mynna ut i förväntade handlingar� 
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1 Inledning 
 
Avsikten med denna rapport är att utreda möjligheten att konstruera en slumptalsgenerator i 

hårdvara som har tillräckligt goda egenskaper för att kunna integreras i ett säkerhetssystem. 

Vidare ska en jämförelse med en Pseudo-Random Number Generator utföras för att om 

möjligt kunna dra viktiga designbeslut för vidare behandling av slumptalen i mjukvara. 

Uppdraget är utfärdat av Silicon Construction Sweden AB med säte i Linköping. 

1.1 Bakgrund  
Att generera slumptal kan tyckas vara en onödig syssla. Tillämpningarna för dessa slumptal i 

form av �vitt brus� är dock ouppräkneliga. Bland användningsområdena kan nämnas 

datakommunikation i alla dess former, olika krypteringsförfaranden som gör det möjligt att 

lagra och överföra information på säkra vägar, interna test i alla persondatorer, generering av 

kodsekvenser vid fleranvändarsystem (CDMA, TDMA och FDMA), tekniska simulatorer av 

olika slag och sist men inte minst militära tillämpningar. 

  

Att generera dessa slumpmässiga talföljder kan verka som en trivial uppgift, så är dock inte 

fallet. Naturen i sig verkar styras av lagar och man måste söka sig ända in i kvantstadiet för att 

om möjligt hitta �sanna� slumptal. Idag används så kallade �syntetiska� (Pseudo) 

slumptalsgeneratorer som utnyttjar olika algoritmer och operationer vid genereringen. Dessa 

generatorer är både enkla och billiga att implementera vilket i många fall ger sina användare 

tillräckligt med �kvalitet�. Det finns dock en rad andra applikationer inom många områden 

som inte tillåter de brister som pseudo-generatorerna för med sig. Ett av dessa områden är 

informationssäkerhet. För applikationer inom detta område talar man om kryptografiska 

slumptal som bör ha närmast perfekta egenskaper och klara alla de tester som har 

komponerats för att sätta slumptalsgeneratorerna på prov. 

1.2 Problem 
Den största nackdelen med �syntetiska� slumptalsgeneratorer (PRNG � Psuedo Random 

Number Generator) är att de talföljder som genereras är cykliska, upprepar sig efter en viss 

tid. Denna avigsida gör det mycket enklare för en avsiktlig störare eller lyssnare att angripa 

systemet. 
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En annan nackdel är att själva generatorn består av en algoritm och andra operationer 

implementerade i mjukvara. Detta gör att systemets sårbarhet ökar då programkoden finns 

lagrad i exempelvis datorn. Detta gör det möjligt för en avlyssnare att till exempel kunna 

spåra det så kallade fröet (eng. seed).  

 
Å andra sidan, är generatorer implementerade i hårdvara inte felfri. Dessa är bland annat 

känsliga för elektriska apparater i den omgivande miljön som vid oförsiktighet kan överlagra 

deterministiska signaler på slumptalssignalen. Ett annat vanligt fenomen hos dessa 

generatorer är den ojämna sannolikheten man får mellan ettor och nollor, kallat �bias�. Hur 

ska man då göra det svåra valet av en generator? Vilka parametrar är det som spelar in? Hur 

kan man skydda sig mot obehöriga avlyssnare? Vilka tester och krav bör en �bra� generator 

klara av? Dessa och ett flertal andra frågor presenterar sig med det samma när man som 

applikationsingenjör ställs inför beslutet att välja en metod att generera kvalitativa slumptal. 

1.3 Syfte 
Målet med denna studie är att analysera befintliga metoder för att implementera 

slumptalsgeneratorer vars egenskaper kommer så nära en TRNG (True Random Number 

Generator) som möjligt. Huvudpunkterna som kommer att uppta den största delen av 

rapportens innehåll är följande: 

• PRNG � teori, implementering och modeller. 

• TRNG � teori, implementering och modeller. 

• Tester för kvalitetssäkring av slumptal. 

 

1.4 Rapportens struktur 
För att väcka läsarens uppmärksamhet och få igång tankearbetet, diskuteras i första kapitlet 

huruvida definitionen av slumptal existerar eller inte. Därefter presenteras en kort 

introduktion till kryptografins vida värld. Här ligger vikten på att deklarera begreppen och 

klargöra slumptalens betydelse för kryptografiska system. När denna del är avklarad är det då 

lämpligt att titta närmare på PRNG- och TRNG-aspekterna. Här diskuteras teoretiska 

modeller, existerande implementeringar och annat viktigt i sammanhanget. Senare presenteras 

de mest använda testerna vid certifiering av slumptalsgeneratorer. Till sist förs en diskussion 

om de erhållna resultaten och möjliga framtida lösningar vid implementeringen av 

hårdvarugeneratorer. 
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2 Terminologi 
 

PRNG Pseudo Random Number Generator 
  
TRNG True Random Number Generator 
  
DES Digital Encryption Standard 
  
LCG Linear Congruential Generator 
  
FIPS Federal Information Processing Standards 
  
NIST National Institute of Standards and Technology 
  
DSA Digital Standard Algorithm 
  
AKF Autokorrelationsfunktionen 
  
VCO Voltage Controlled Oscillator 
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3 Vad är slump? 
 

Det sägs att en grupp matematiker samlades för många år sedan för att tillsammans beräkna 

fram det bästa slumptalet någonsin. Efter många diskussioner och beräkningar kunde man 

säga att det slumptalet inte kunde vara större en 17, men inte heller mindre än 17. Detta 

tolkade matematikerna som om slumptalet de sökte var just 17. Vill vi tro på detta? 

 

Definitionen av ordet slump missbrukas ofta och används på ett slarvigt sätt. I denna rapport 

använder vi oss av en probabilistisk modell som utgör vår definition. En slumpmässig binär 

sekvens modelleras då av en sekvens oberoende stokastiska variabler likformigt fördelade 

över intervallet [0,1] och med sannolikheten för �ett� och �noll�  lika stor, det vill säga 0,5 

samt variansen 1/12.  
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Nätverkssäkerhet – en översikt 
 

Kryptering har länge betraktats som en militär syssla som använts i krigssituationer för att 

dölja information för fienden. De senaste åren har dock denna vetenskap tagit fart ordentligt 

och blivit en central del av det informationskritiska samhället som vi skapat. IT har blivit en 

term som används av de flesta i alla åldersgrupper och den nya ekonomin och 

samhällsinfrastrukturen vilar tungt på det snabba och enkla informationsutbytet människorna 

fått tillgång till. Beroendet av IT-infrastrukturen har vuxit ohämmat och med det även 

sårbarheten.  

 
Alla de tjänster (e-post, e-handel, Internet, banktransaktioner�) vi idag är mer eller mindre 

beroende kan snabbt slås ut och förlama hela den dagliga rutinen och arbetet. Ett virus, en 

optisk kabel som gått isär och andra problem kan ställa till stora problem för företagens 

välfärd. Den typen av problem har man lärts sig åtgärda på olika sätt. En annan typ av 

problematik som man har svårare att hitta allmänna lösningar till är säkerhetsfrågor vid 

lagring och överföring av information. Detta område har skapat en form av kapplöpning 

mellan parten som vill hålla informationen hemlig och den som vill läsa obehörig 

information. 

 
Kryptering har blivit en viktig ingrediens i nätverksinfrastrukturen för vare sig företag, 

myndigheter eller privatpersoner. Ingen går säker i den virtuella världen. Därför är det av stor 

vikt att läran om kryptering sprids och utvecklas kontinuerligt i takt med att de virtuella 

förbrytarnas försök ökar och blir mer avancerade. 

3.1 Krypteringens grunder 
Anta att A vill skicka ett meddelande till B utan att någon obehörig, till exempel C, kan läsa 

eller på elektronisk väg �höra� detta meddelande. I det kryptografiska språket kallas ett 

meddelande för plantext eller raktext (eng. plaintext). Att transformera meddelandet till en 

annan form av text som är oläslig för obehöriga kallas för kryptering och dess motsats 

dekryptering. Det krypterade meddelande kallas för chiffertext. Kryptering och dekryptering 

utförs med hjälp av en nyckel. Ett meddelande kan dekrypteras antingen med samma eller en 

specifik nyckel som det krypterats med. Det finns två olika klasser (algoritmer) av 

krypteringsförfaranden: symmetrisk (rak, privat) kryptering och asymmetrisk (publik) 

kryptering. Vid symmetrisk kryptering används samma nyckel för kryptering och 
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dekryptering. Å andra sidan, används olika nycklar vid asymmetrisk kryptering samt att 

dekrypteringsnyckeln inte kan härledas ur krypteringsnyckeln. 

 
Symmetriska algoritmer kan delas in i två grupper: strömchiffer och blockchiffer. En ström-

chiffer opererar på enskilda bitar medan en block-chiffer opererar på block (typisk 64-bitar). 

Asymmetriska algoritmer arbetar med två nycklar. Den publika och den privata. Den 

publika nyckeln är öppen för alla, men ett meddelande krypterat med denna nyckel kan endast 

dekrypteras med den privata nyckeln. 

 
Alla insatser inom kryptografin syftar till att hemlighålla ett visst meddelande. Detta kan 

åstadkommas på tre olika sätt: 

1. Autentisiering: att försäkra sig om att den person som mottar meddelandet är en 

behörig person. 

2. Konfidentialitet: att försäkra sig om att ingen obehörig som avlyssnar trafiken kan få 

tillgång till informationen. 

3. Integritet: att försäkra sig om att informationen inte har förändrats på vägen mellan 

sändare och mottagare. 

 

Slumptal är ett fundamentalt krav i ett säkerhetssystem och spelar en stor roll i var och en av 

de tre operationerna ovan. Dessa slumptal används för att skjuta till oförutsägbarhet eller icke-

determinism i de kryptografiska algoritmerna för att göra dataströmmarna icke-repeterbara 

och omöjliga att gissa sig till. 

3.2 Autentisiering 
Vid autentisiering används slumptal för att kunna verifiera att användaren är den rätta 

personen genom att skicka ett informationsblock att processa och returnera. Ett typiskt fall 

kan vara enligt nedan: 

• En klient skickar en förfrågan till en server för att komma åt lösenordskyddad 

information lagrad på denna server. 

• Servern svarar med ett slumptal, möjligtvis i kombination med annan information. 

• Klienten krypterar den mottagna informationen med hjälp av sitt lösenord och 

returnerar den krypterade informationen till servern. 

• Servern krypterar samma information den skickat till klienten med ett lösenord taget 

ur en databas på servern. 
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Resultatet av de båda operationerna jämförs. Om dessa matchar varandra så har klienten 

bevisat sin behörighet för servern utan att behöva skicka sitt lösenord över nätverket. 

3.3 Konfidentialitet 
För att ingen obehörig avlyssnare av ett nätverk ska kunna avläsa överförd information, bör 

man använda sig av ett krypteringssystem. Systemet i sin tur kan använda sig av symmetrisk 

eller asymmetrisk kryptering som beskrivet tidigare. I båda fallen spelar krypteringsnycklarna 

en avgörande roll för systemets säkerhetsnivå och sårbarhet. Nyckelns styrka är starkt 

beroende på antalet bitar nyckeln består av samt den �kvalitet� slumptalen har. 

3.4 Integritet 
Integriteten för ett meddelande kan bevaras genom så kallade digitala signaturer och 

kryptografiska hashing-algoritmer. En digital signatur kan liknas vid ett fingeravtryck och 

består av ett visst antal, för meddelandet, unika bitar som tas fram med hjälp av den privata 

nyckeln. För att försvåra förfalskningsprocessen för en obehörig, används slumptal i många 

av de generatorer som används för digitala signaturer. Kvaliteten på slumptalen har även här 

en direkt påverkan på signaturen. 
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4 PRNG � Pseudo-Random Number Generator 
 

En PRNG är en kryptografisk algoritm, en matematisk formel, som används för att generera 

tal och den ska vara så likvärdig en naturlig slumptalskälla som möjligt. Det vanligaste sättet 

är att man använder en rekursiv, icke-linjär algoritm som beräknar nästa slumptal med hjälp 

av den förra. Det första slumptalet i sekvensen kallas ett frö (eng. seed). I allmänhet, beror en 

algoritm på en uppsättning parametrar och ett frö. Vid ett smart val av dessa kan man få 

PRNG:ns egenskaper att framstå som �äkta�. Alla PRNG har två gemensamma egenskaper 

som försämrar kvaliteten på de genererade slumptalen: 

1. Ett frö krävs för att initiera algoritmen. 

2. Den genererade sekvensen kommer att upprepa sig. 

 
Den andra egenskapen beror på att man genererar tal med begränsat antal decimaler (för att 

rymmas i en dators minnes area). Detta resulterar att sekvensen kommer att upprepa sig så 

fort som något av talen upprepas igen. De modernaste PRNG som finns idag är konstruerade 

att ha en period på 230 till 260. Det är därför av mycket stor vikt att fröet har goda egenskaper 

så att det inte leder till korta perioder. 

 
Vilka egenskaper är det då som är önskvärda hos en PRNG? 

Svaret på den frågan kan ges på många sätt beroende på behovet. Det som intresserar oss är 

en PRNG som skulle kunna kvalificera sig att användas i kryptografiska syften. Punkterna 

nedan sammanfattar några grundläggande och nödvändiga egenskaper hos en PRNG. 

• Okorrelerade sekvenser: slumptalssekvenserna bör vara seriellt okorrelerade, helst 

oberoende. 

• Lång period: perioden för PRNG:n bör vara mycket lång, idealiskt sett ska den aldrig 

upprepa sig. Den är dock datorgenererad och kommer att upprepa sig förr eller senare. 

• Likformighet: slumptalssekvensen bör vara likformig i talrymden inom intervallet 

[0,1]. För denna fördelning bör medelvärdet ligga nära 0.5 och variansen 1/12=0.08 

• Effektivitet: generatorn bör inte generera för mycket �overhead� vid många parallella 

beräkningar. 
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4.1 Linjär-kongruenta Generatorer 
Bland de mest använda PRN-generatorer kan nämnas de så kallade LC-generatorerna (Linear 

Congruential). Den allmänna formen på dessa kan matematiskt beskrivas enligt nedan: 

 
caXX nn +=+1  (mod m)      (1) 

 
Nästa slumptal, Xn+1, genereras med hjälp av det föregående slumptalet, Xn, parametrarna (a 

och c) samt modulo talet m. För att få igång denna generator behövs ett frö (eng. seed) som 

tillkommer från någon tillförlitlig källa. Observera att nästa slumptal i sekvensen endast beror 

på talet innan, LC(a,c,m,X0). Detta innebär ett minskat lagringsutrymme, dock även en 

restriktion för perioden. När Xn sedan har bestämts så bildar man det reella talet Rn enligt 

 

)(mfloat
X

R n
n =      (2) 

 
vilket ger en fördelning på det intervallet [0,1). Vi eftersträvar här att få likformighet så att 

alla Rn är lika sannolika och medelvärdet ligger nära 0,5. Som ett exempel på en sådan LC-

generator använder vi LC(5,1,16,1). Detta motsvarar a=5, c=1, m=16 och X0=1. Den sekvens 

av slumptal som genereras med denna LCG är: 

1,6,15,12,13,2,11,8,9,14,7,4,5,10,3,0,1,6,15,12,13,2,11,8,9,14� 

För sekvensen vi erhöll ovan, ser vi att den upprepar sig efter exakt 16 rundor, alltså i 

storleksordningen av m. Detta innebär att för m=16 får sekvensen en lång period eftersom den 

utnyttjar hela det givna utrymmet. Man kan även observera alla tal mellan 0 och 16 återfinns i 

varje period vilket gör att vi får den eftersökta likformigheten. Problemet med denna 

generator är att talen är korrelerade sinsemellan. Bland annat är vart annat tal udda och vart 

annat jämnt. Om vi däremot genererar en ny sekvens med hjälp av (2), försvinner denna 

oönskade egenskap och talen kan användas i en del applikationer. 

 

Tabellen nedan sammanställer de första femton värdena (kolumn 1 i tabellen är endast en 

uppräkning av värdena) genererade med hjälp av ekvation (1) (kolumn 2 i tabellen) och 

ekvation (2) (kolumn 3 i tabellen) samt ett medelvärde och varians för de reella slumptalen. 

Dessa två värden ligger någorlunda acceptabelt nära de idealiska, önskvärda värdena (0,5 och 

1/12). En bra PRNG bör dock ha ett medelvärde kring 1,05,0 ±  samt en varians kring 

1,0083,0 ± . Vid en närmare analys kan man observera att byte av fröet till ett annat värde 

endast skulle skifta starten på sekvensen. 
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N Heltal - Xn Reella Xn 

0 1 0.0625 

1 6 0.3750 

2 15 0.9375 

3 12 0.7500 

4 13 0.8125 

5 2 0.1250 

6 11 0.6875 

7 8 0.5000 

8 9 0.5625 

9 14 0.8750 

10 7 0.4375 

11 4 0.2500 

12 5 0.3125 

13 10 0.6250 

14 3 0.1875 

15 0 0.0000 

Medelvärde  0.4688 

Varians  0.0830 

 

4.2 Multiplikativ-kongruenta Generatorer 
Om vi i (1) sätter c=0, fås MC(5,0,16,1), den familj av generatorer som är rent multiplikativa. 

Den allmänna formen blir då 

 
Xn+1 = aXn (mod m)     (3) 
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Tabellen nedan visar de värdena som genereras av (3) och dess reella motsvarighet. 

N Heltal - Xn Reella Xn 

0 1 0.0625 

1 5 0.3125 

2 9 0.5625 

3 13 0.8125 

Medelvärde  0.4375 

Varians  0.0781 

 

Vi kan se här att talen är korrelerade då differensen mellan dem alltid är fyra. En annan detalj 

man bör ta hänsyn till är datorernas ändliga precision vid representation av heltal och flyttal 

vilket många gånger resulterar i felaktig avrundning. 

4.3 R250 Generatorn 
En annan typ av PRNG är den så kallade R250 som använder sig av skiftregister. Den 

allmänna formen för denna är: 

2mod... 112211 pkpkpkkk IIcIcIcI −+−−−− ++++=  

Bland egenskaperna för denna PRNG är: 

• Max period: 2p-1 

• Periodlängden är oberoende av antalet bitar i skiftregistret som PRNG:n använder sig 

av. 

• Mycket snabbare än en LCG 

 
För den vidare analysen sätts p=250. Om alla utom två ci-koefficienterna sätts till noll fås 

formen 

pkqkk III −− +=  

Om q=103 fås nästa slumptal i sekvensen genom att addera den 103:e och den 250:e biten. 

För att få ett slumptal bestående av 16 eller 32 bitar utförs addition ovan för varje bit i det 

önskvärda talet. Eftersom exklusiv addition är den samma som bitvis addition, kan alla 

additioner utföras parallellt. Det är denna egenskap som gör att PRNG:n i det här fallet blir 

snabb. 
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4.4 ANSI X9.17 Generatorn 
Generatorn ANSI X9.17 har använts som en mekanism för att generera nycklar till DES 

algoritmen som är en vedertagen krypteringsalgoritm. Den används bland annat i digitala 

bankaffärer. 

• K är en hemlig nyckel som genererats någon gång under initialiseringen. Den är 

slumpmässig och används endast för denna PRNG. 

• Varje gång ett slumptal ska genereras, utförs nedanstående: 

o Ti = EK (nuvarande tidsstämpel) 

o out[i] = ( )][iseedTE iK ⊕  

o ( )][]1[ ioutTEiseed iK ⊕=+  

4.5 DSA Generatorn 
DSA (Digital Signature Algorithm) är en känd algoritm för generering av digitala signaturer. 

En viktig del av denna mekanism är en PRNG som genererar slumpmässiga parametrar till 

DSA algoritmen. Denna PRNG tillåter inmatning (Wi) av användarinformation under tiden 

den genererar nycklar. Processen för DSA PRNG:n följer stegen nedan: 

• PRNG:n bevarar ett tillstånd, Xi, som förändras hela tiden. 

• PRNG:n accepterar en inmatning Wi. Detta kan sättas till noll om inte givet. 

• Resultatet från PRNG:n ges enligt: 

o ( )1602mod][ ii XWhashiout +=  

o [ ] ( )160
1 2mod1++=+ ioutXX ii  

4.6 RSAREF Generatorn 
Generatorn RSAREF är uppbyggd kring två huvudsakliga operationer: MD5 hashning och 

addition modulo 2128. RSAREF består av följande: 

• en 128-bits räknare, Ci 

• En mekanism för behandling av indata. För att processa indatat Xi, utförs följande: 

o ( )iii XMDCC 51 +=+   modulo 2128 

• En mekanism för processing av utdata. För att processa utdatat out[i], utförs följande: 

o out[i] = MD5(Ci) modulo 2128 

o Ci+1 = Ci +1 modulo 2128 

4.7 Attacker mot PRNG 
En PRNG kan utsättas för externa attacker och �hacker� försök på ett flertal sätt. Dessa 

metoder har identifierats och klassificerats. En sammanställning av dessa följer nedan. 
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4.7.1 De olika klasserna 
De olika angreppsmetoderna kan delas in i tre huvudklasser: 

• Direct Cryptanalytic Attack: när attackeraren, på ett direkt sätt, kan särskilja PRNG tal 

och slumptal. Denna typ av attack kan appliceras på de flesta PRNG, dock inte om 

attackeraren inte kan se utdata från PRNG:n. 

• Input Based Attack: när attackeraren kan använda information om PRNG:ns indata för 

att analysera PRNG:n. Denna typ av attack kan delas in i tre olika subklasser: 

o Known Input: när indatat till PRNG:n, som är designade att inte vara lätta att 

gissa sig till, visar sig vara lagrat på lättåtkomligt ställe. 

o Chosen Input: detta är effektivt mot smartcards och applikationer som 

använder sig av användarnamn/lösenord. 

o Replayed Input: liknar den valbara typen (chosen) ovan, dock kräver inte lika 

sofistikerad attackerare. 

• State Compromise Extension Attacks: när en attackerare kan använda sig av en 

tidigare säkerhetsläcka. Vunnen kunskap från tidigare attack utvidgas. Här finns fyra 

olika kategorier: 

o Backtracking attacks: använder sig av ett upptäckt tillstånd, S, hos PRNG:n 

för att studera tidigare utdata.  

o Permanent compromise attack: när tillståndet S har identifierats, är tidigare 

och kommande data sårbart. 

o Iterative guessing attack: använder sig av tillståndet S som identifierats vid 

tiden t för att, med hjälp av utdatat, beräkna S vid t + ε. 

o Meet-in-the-middle attack: denna typ är en kombination av �backtracking� 
och �iterative guessing� typerna. 

4.7.2 Attacktålighet 
Nedan följer en kort sammanfattning av analysresultaten gjorda i referens[17] där man utgått 

från attackmodellerna enligt ovan. 

 
ANSI X9.17 

Denna PRNG verkar klara de flesta attackerna på ett acceptabelt sätt så länge dessa inte 

innebär stopp av timern eller avslöjande av den interna nyckeln. En metod för att undvika 

denna typ av attacker är att, då och då, använda det nuvarande X9.17 tillståndet för att 

generera ett helt nytt X9.17 tillstånd, inklusive nya värden på K och startvärdet seed[0]. 



Slumptalsgeneratorer i säkerhetssystem 

 16

 
DSA 

DSA generator verkar vara någorlunda säker när den används för sitt ursprungliga syfte: att 

generera parametrar för DSA signaturer. Däremot, är denna generator inte fullt tillräcklig att 

använda för andra säkerhets applikationer då den hanterar indatat på ett ogodtagbart sätt samt 

har lång återhämtningstid i de fall ett tillstånd har blivit identifierat. Man kan dock åtgärda de 

flesta av dessa problem genom följande åtgärder: 

• Hasha alla PRNG:ns ingångsdata innan det används. 

• Uppdatera X genom följande formel: 

( )iii WiouthashXX ++=+ ][1  modulo 2160 

 
RSAREF 2.0 

RSAREF 2.0 generatorn är sårbar för �chosen-input�-attacker som kan förkorta perioden, 

�chosen-input� timing attacker som kan avslöja det hemliga tillståndet samt �iterative 

guessing�- och �backtracking�-attacker som kan ge attackeraren möjligheten att utvidga sin 

kunskap om gamla och framtida värden på det hemliga tillståndet. Det finns dock några 

rekommendationer för att minimera risken av dessa attacker (referens [17]): 

• Var försiktig vid användandet av PRNG:n i situationer då timing information är 

lätt åtkomlig. 

• Bifoga en tidsstämpel och/eller en räknare till alla ingångar av PRNG:n för att 

eliminera order-oberoendet mellan dessa ingångar. 
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5 TRNG � True Random Number Generator 
 
För att ha förståelse för resten av kapitlet bör vi introducera några begrepp och processer som 

är tämligen välkända inom signalteorin. Dessa kommer att utgöra grunden för den vidare 

analysen. 

5.1 Termiskt brus 
Det termiska bruset är en vida använd term inom många områden, men var har detta brus sitt 

ursprung? 

Ledningselektronernas värmerörelse i ett motstånd ger upphov till en fluktuerande spänning 

över detta. Dessa rörelser orsakar i sin tur mycket korta strömimpulser varav den 

sammanlagda effekten bildar det termiska bruset. Upp till mycket höga frekvenser motsvarar 

detta brus en Gauss process med medelvärdet noll och en spektraltäthet som är konstant. 

Spänningen som induceras till följd av det termiska bruset kan mätas genom att ansluta 

motståndet till en kapacitans eller en induktans. Därefter beräknar man medelenergin i dessa 

vid statistisk jämvikt. Enligt termodynamikens lagar bör denna energi uppgå till kT/2. Där k är 

Boltzmanns konstant och T betecknar temperaturen i Kelvin i motståndet. Härur kan vi 

härleda ett uttryck för spänningens varians enligt: 

 

{ } { }
C
kTVEkTVEC

CC =⇒= 22

22
    

 

I normala fall kan termiskt brus betraktas som en normalfördelad stokastisk process med 

konstant spektraltäthet och med täthetsfunktionen  

( )
2

2
1

2
1 






−

= σ

σπ

x

exf  

där x är brusspänningen. 

5.2 Vitt brus 
En stokastisk process som har en konstant spektraltäthet och som ger en gaussprocess efter 

passage av ett linjärt filter kallas vitt brus. 
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5.3 Direkt brussamplande RNG 
Alla elektroniska komponenter påverkas av en ändlig bandbredd, 1/f-brus och andra icke-

slumpmässiga fenomen. Därför går det i praktiken inte att generera perfekta slumptal. Det 

mest direkta och populäraste metoden att generera vitt brus är att använda sig av det på ett 

motstånd inducerade termiska bruset. Detta brus förstärks och samplas med konstant 

samplingsfrekvens. 

 
Figur 1: sampling av brus för att erhålla slumpmässiga sekvenser. 

 
Förstärkaren och andra komponenter ger upphov till oönskade effekter som begränsad 

bandbredd, 1/f-brus och brus från matningsspänningen. Hur påverkas utsekvensernas 

slumpmässighet av dessa faktorer? 

För att kunna omvandla dessa effekter till tekniska designspecifikationer bör vi analysera 

följande egenskaper: 

 

• Systemets snabbhet att generera slumptal givet en viss bandbredd. 

• Tillåten 1/f-brusnivå innan systemet uppvisar icke-slumpmässigt uppförande. 

• Signalperioden innan bitgenereringen kan anses vara icke-slumpmässig. 

 

För att kunna uttala sig om några resultat, behöver vi ett kvantitativt sätt att �mäta� 

slumpen. 

En metod att studera en sekvens, X(n) (med längden N), slumpegenskaper är att 

bestämma dess normerade autokorrelationsfunktion enligt: 
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( )
( ) ( )

( )∑

∑
−

=

−

=

−
= 1

0

2

1

N

n

N

n
x

nx

nxnx
R τ

τ
τ  

Vi studerar korrelationen mellan två på varandra följande sampel, det vill säga ( )1xR . För 

stora värden på N och oberoende sekvenser gäller det att ( )1xR  är approximativt 

normalfördelad med väntevärdet noll och variansen 2
Rσ  där 2

Rσ =1/N enligt centrala 

gränsvärdesatsen (referens[1]). För icke-perfekta slumpsekvenser, kommer väntevärdet att 

vara nollskilt. Om vi nu antar att vi har en brussignal x(t) och bildar  

( ) ( )snTxnX =  

via sampling av x(t) med sTT = . Avvikelsen från de riktlinjer som gavs tidigare för 

slumpmässighet kan kvantitativt studeras om man betraktar den tidskontinuerliga 

autokorrelationsfunktionen 

( )
( ) ( )

( )∫

∫
∞

∞−

∞

∞−

+
=

dttx

dttxtx
rx

2

τ
τ  

 

 
Figur 2: autokorrelationsfunktionerna för en TRNG respektive en PRNG. 

 

För stora N och under antagandet att x(t) är ergodisk (referens[1]) kommer ( )1xR  att vara 

ett estimat för 

( )sx Tr  eller  



Slumptalsgeneratorer i säkerhetssystem 

 20

( )( ) ( )TrRE xx =1  

Detta betyder att slumpmässigheten hos en sekvens kan predekteras ur 

autokorrelationsfunktionen för den förstärkta signalen ur vilken sekvensen genererades. 

Eftersom a.k.f och spektraltätheten X(f) bildar ett fouriertransformpar, kan det 

slumpmässiga uppförandet av en sekvens samplad från termiskt brus, estimeras ur brusets 

spektraltäthet. 

När man ska testa en viss sekvens med den föreslagna teststorheten ( )1xR , 

måstesystemdesignern ansätta ett tröskelvärde som ska föreställa gränsen för 

slumpmässigheten. Ett sätt att göra detta är att dra en linje passRR =  på 

distributionskurvorna enligt nedan: 

 
Figur 3: Fördelningsfunktionen för ( )1xR  för en TRNG resp. 

en PRNG. 
 

Sekvenser till vänster om passR  accepteras som tillräckligt slumpmässiga (sanna) och dessa 

till vänster om linjen som otillräckliga (falska). Area A betecknar då sannolikheten att 

avvisa en �sann� sekvens och area B sannolikheten att avvisa en �falsk� sekvens. Eftersom 

dessa areor överlappar så bildar vi differensen B-A som då representerar sannolikheten att 
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en �falsk� sekvens genereras ur bruskällan. För givna värden på en viss applikation kan u 

beräknas enligt: 

( ) RBA zz σµ −− −= 111  

där Az −1  och Bz −1  betecknar funktionsvärdena på normalkurvan som motsvarar 1-A 

respektive 1-B. Vi konstruerar nu ett exempel som kommer att följa med i den fortsatta 

analysen. Vi antar att de statistiska kraven på en viss applikation ger följande värden: 

• A=0.01 

• B=0.025 

• N=10000 sampel 

 
Ovanstående värden ger 

( ) ( )( ) 32
14

1 10*67.310960.1327.2 −−
=−=< µτxr  

 

5.3.1 Begränsad bandbredd 
När brussignalen passerar genom förstärkaren, kommer den att bandbegränsas tillföljd av en 

enkel pol som förstärkaren introducerar. Spektraltätheten blir  

( ) 2

0

2

1 







+

=

f
f

KfSx  

där K betecknar förstärkningsfaktorn. Autokorrelationsfunktionen kan då beräknas enligt 

( ) ( ){ }
( ){ }

.02

0

1

1
τπ

τ

τ f

x

x
x e

fS
fSr −

=

−

−

=
ℑ
ℑ

=  

För att beräkna den förväntade autokorrelationensfunktionen så evalueras ovanstående uttryck 

vid samplingsfrekvensen 
s

s Tf 1= : 

( ){ } ( ) sf
f

sxx eTrRE
02

1
π−

==  

Nu kan vi skatta en övre gräns för samplingsfrekvensen enligt 

( ) ( ) ( )

1

0

111

2

111

ln
2

0

µ
π

σµσµ
π

ff

zzezzTr
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f
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Detta uttryck bildar en gräns för hur snabbt man kan sampla brussignalen givet vissa 

statistiska krav på slumpmässigheten. För vårt specifika exempel får vi följande samband: 

012.1 ffs <  

5.3.2 Sampling med 1/f-brus 
Nu kan man bygga vidare på modellen ovan och inkludera inverkan av 1/f-bruset. Detta 

skulle då resultera i en spektraltäthet enligt: 

( )
f
fK

f
f

KfS c
x

2

2

0

2

1

+









+

=  

där cf  anger hörnfrekvensen (i Hertz) för 1/f-bruset. 

Trots att 1/f-bruset inte är ergodiskt, kan vi utföra den fortsatta analysen under 

approximationen att detta brus är en stationär process med en nästan konstant 

autokorrelationsfunktion. Beräknar vi den normaliserade autokorrelationsfunktionen enligt 

tidigare fås: 

( )

u

ö
c

u

ö
c

f

x

f
fff

f
ffef

r
ln

2

ln
2

0

2
0

0

+
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=

−

π

π

τ

τπ

 

där öf  och uf  anger övre respektive undre integrationsgränsen för 1/f-brusets spektraltäthet. 

Här har polen som begränsar bandbredden placerats i 05.0 ff π= . För att lättare kunna 

åskådliggöra sambandet mellan samplingsfrekvensen och autokorrelationsfunktionen, kan 

följande antaganden vara lämpliga. Dels att vi samplar i en tillräckligt långsam takt att 

korrelationen, som induceras på grund av begränsad bandbredd, kan försummas, dels att 

0ffc << , vilket är ett nödvändigt antagande för att få någorlunda acceptabla slumptal. Sätter 

vi sedan 05.0 ffö π= samt 0
11 fNfNf su
−− ≈=  vid sampling nära systemet bandbredd får vi 

följande enkla uttryck på autokorrelationsfunktionen: 

( )
02

2
ln

f

Nf
r

c

x π

π

τ








≈  

vilket, som tidigare, ger 
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och värden tagna från det konstruerade exemplet ger 

0
410*0.5 ffc
−<  

5.3.3 Sampling vid extern påverkan 
Nu bygger vi ut modellen till att inkludera en extern deterministisk signal som påverkar 

systemet. Om vi låter en sinussignal modellera till exempel störningar från 

matningsspänningen så kan man visa att worst-case korrelationen blir  

( ) 2

2

2 n
sx E

ATr ≈  

där A är sinussignalensamplitud och E är rms för brussignalen. Värden från vårt exempel ger 
sambandet nEA 086.0< . 

5.3.4 Diskussion 
Här har metoden med direkt sampling av termiskt brus diskuterats. Denna metod är enkel att 

implementera dock uppvisar den flera brister när det gäller kvaliteten hos slumpsekvenserna. 

Dessa brister beror dels på de oundvikliga begränsningarna som elektroniksystem har i sin 

natur, dels på den omgivande miljön. Bland annat är slumpmässigheten hos den utkommande 

signalen starkt beroende av 1/f-bruset samt deterministiska störningar som finns i samma 

omgivning. Kvaliteten försämras avsevärt vid för höga samplingsfrekvenser. 

5.4 Oscillator-baserad RNG 
En annan metod för att skapa TRNG-kretsar är den som använder så kallat �jitter� från 

CMOS-ringoscillatorer för att skapa slumpsekvenser. Jitter är ett fenomen som uppstår på 

grund av termiskt brus i transistorerna som bygger upp ringoscillatorn. 

5.4.1 Grundprincipen 
Metoden bygger på att två, eller fler, ringoscillatorer, en lågfrekvent och en högfrekvent, 

utgör insignal respektive klocksignal till en D-vippa (se figur 4). Den lågfrekventa oscillatorn 

kommer då att klocka den högfrekventa, enligt ett visst mönster, för att generera 

slumpsekvenser. Studier och simuleringar av olika slag har antytt att jitterfenomenet i en 

ringoscillator  självt inte kan generera sekvenser med de statistiska egenskaperna man ofta 

ställer. Till följd av detta försöker man tillföra mer jitter i oscillatorerna exempelvis genom att 

använda andra bruskällor såsom termiskt brus inducerat över ett motstånd (se analysen ovan). 
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Figur 4 : Grundprincipen för oscillatormetoden. 

 
 
Oscillatormetoden kan analyseras med hänsyn tagen till följande punkter: 

• Vilken frekvensseparation, för de båda oscillatorerna, ger bäst resultat? 

• Hur känslig är metoden för externa störningar? 

• Hur påverkas resultatet av 1/f-bruset? 

5.4.2 Modellering 
En oscillatormodell som omvandlar spänning till frekvens, så kallad VCO (Voltage 

Controlled Oscillator), kan tänkas bestå av följande block: 

 
Figur 5: Ett blockschema för att modellera driften i en ringoscillator. 

 
Det första blocket beskriver den bruskälla (termiskt brus) som ska fungera som insignal till 

oscillatorena. Till denna insignal kan man addera en störsignal (en sinus till exempel) med 

varierande amplitud och frekvens för att modellera externa deterministiska störsignaler. Det 
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andra blocket modellerar de begränsningar som uppkommer i fysiska system, då signalen 

förstärks, såsom begränsad bandbredd, 1/f-bruset och förstärkningsfaktorn. Det tredjeblocket 

beskriver den spänning-frekvens transformation som sker i enVCO. Här har ett linjärt 

samband ansatts men man kan lika gärna addera flera termer till uttrycket ovan för att får ett 

olinjärt beteende. Till sist bildas inversen av varje frekvensvärde för att få sekvenser med 

värden slumpmässigt fördelade runt oscillatorns periodmedelvärde 
0

1
f . 

5.4.3 Simuleringar 
Simuleringar (i Labview) har gjorts med hjälp av ovanbeskrivna modell (figur 5) och 

oscillatorparametrarna satta till värden typiska för enkla CMOS kretsar för att testa intressanta 

egenskaper hos oscillatormodellen. En kort sammanfattning följer nedan: 

 

• En brusförstärkning på omkring 60dB tycktes ge acceptabla värden på sekvensernas 

statistiska egenskaper. 

• Frekvensseparationen mellan de två oscillatorerna är en viktig parameter. En större 

separation ger bättre slumpegenskaper då sannolikheten att sampla en etta eller nolla 

blir jämnare. En intressant detalj är att om sambandet 
2
low

high
fmf =  (m är ett heltal) 

gäller så är egenskaperna sämst. Dessa värden skall alltså undvikas. 

• Metodens robusthet mot externa deterministiska störsignalen testades genom att en 

sinussignal adderades till bruskällan. Det visade sig att oscillatormetoden är helt 

oberoende av dessa externa störsignaler vilken är en storfördel i de fall där kretsen 

omges av annan elektronik som tillför störsignaler via till exempel klocksignalerna. 

En annan stor fördel är att oscillatortekniken visade sig vara oberoende av 1/f-bruset vilket 

gör valet av förstärkare av mindre vikt. 

5.5 Intel metoden 
Intel Corporation har utvecklat och patenterat en TRNG baserad på den ovan beskrivna 

oscillatortekniken. 
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Figur 6: Blockschema för Intels TRNG 

 
Förstärkaren i figuren ovan är en differentiell förstärkare. Insignalerna till denna består av  

termiskt brus inducerat över två motstånd (av typen n-Well) med värden runt 50 Kohm. 

VCO:n har en medelfrekvens runt 450 KHz och den högfrekventa oscillatorn har en frekvens 

runt 600 MHz. En digital korrektor är inkopplad som ser till att ettor och nollor samplas med 

lika stor sannolikhet. Denna korrektor är en så kallad von Neumann korrektor som omvandlar 

bitpar till bitar ut. Ett par ettor eller nollor ger ingen utsignal. Kombinationen 1,0 ger 0 ut och 

0,1 ger 1 ut. 

Intels patent (01-06-1998) innefattar bland annat: 

1. En RNG omfattande: 

• En bruskälla. 

• En första oscillator med en känd medelfrekvens. Denna frekvens varieras 

sedan via bruskällan. 

• En andra oscillator som har en högre frekvens än den första. 

• En samplande krets som samplar utsignal från den första oscillatorn under 

kontroll av den första. 

2. Den andra oscillatorns frekvens är åtminstone 10 gånger högre än den första. 

3. Den samplande enheten har en intern krets som gör att sampling av ettor och nollor 

sker med lika stor sannolikhet. 

4. Bruskällan är en n-Well resistor. 

Två separata bruskällor kopplade till en (differentiell) förstärkare vilken i sin tur är kopplad 

till den första oscillatorn. 
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5.6 Bell Labs metoden 
AT & T Bell Laboratories har utvecklat (och patenterat 03-02-1987) en annan TRNG även 

den baserad på oscillatortekniken. Två oscillatorer, en snabb och en långsam, fem bits 

räknare, fem tvåingångars AND-grindar, fem XOR-grindar och fem skiftregister bygger upp 

denna TRNG. Tanken är att använda en så kallad �scrambler� på utsignalen från D-vippan. 

Denna �scrambler� byggs upp av AND- och XOR-grindarna och annan lämplig logik enligt 

figuren nedan. 

 

 
Figur 7: Bell Labs TRNG modell. 

5.7 Diskussion 
I den inledande analysen såg vi att oscillatortekniken ger mycket bättre prestanda jämfört med 

direkt sampling av termiskt brus. Oberoendet av 1/f-bruset och externa störsignaler är av stor 

betydelse för applikationer där omgivande elektroniska kretsar föreligger, till exempel i 

datorer. 

 
Oscillatorbaserade TRNG-kretsar har visat sig ge tillräckligt god prestanda för dagens 

applikationer. Att endast förlita sig till jittret i ringoscillatorerna ger inte acceptabla statistiska 

egenskaper. Därför är det viktigt att andra metoder används i kombination med oscillatorerna 
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för att förbättra dessa egenskaper. Två metoder har diskuterats ovan. Den ena är Bell Labs 

�scrambler� metod där man använder återkopplade skiftregister och annan logik för att mixa 

bitarna. Den andra är Intels metod som använder sig av resistorinducerat termiskt brus för att 

tillföra mera jitter i systemet samtidigt som man använder en digital korrektor som ser till att 

sannolikheten att sampla en etta respektive en nolla blir lika stor. Intels metod verkar vara den 

som ger de bästa statistiska egenskaperna men även den snabbaste av dessa två.  

 
De båda metoderna är patenterade sedan några år tillbaka. En notis är att dessa metoder 

bygger på oscillatortekniken vilket implicerar att denna teknik omöjligen kan omfattas av 

något patent. Detta innebär att man kan utveckla en egen oscillator-baserad TRNG som 

använder sig av en mixer-krets utan att stöta på några juridiska hinder. 

5.8 Sammanfattning 
Två metoder för att implementera RNG i hårdvara har diskuterats. Den första metoden, direkt 

sampling av termiskt brus, är mycket enkel att implementera, dock uppvisar stora brister till 

exempel vid allt för höga frekvenser. Dels är den mycket känslig för externa deterministiska 

störningar och dels mot 1/f-bruset. Kraven på applikationen i fråga och dess statistiska 

egenskaper får avgöra i vilken mån denna metod är att föredra. 

 

Den andra metoden, oscillatormetoden, har länge varit känd i olika applikationer. Den 

uppvisar goda egenskaper vad gäller externa störningar och 1/f-brus och är inte heller speciellt 

svår att implementera. Intel Corporation och Bell Laboratories har realiserat två TRNG-

kretsar i CMOS-teknologi som bygger på oscillatortekniken. Skillnaden mellan deras kretsar 

har inte varit annat än logiken man adderat i syfte att tillföra mer �slump� och minska 

korrelationen mellan bitarna. Bell Labs har använt sig av skiftregister, XOR-grindar och 

annan logik som skulle fungera som en �scramble�. Denna metod patenterades 1987. Intel, å 

andra sidan, har använt sig av termiskt brus inducerat över ett motstånd för att tillföra mer 

�jitter� i systemet samt en krets som jämnar sannolikheten att sampla en etta respektive en 

nolla. Metoden patenterades 1998. Oscillatormetoden kan omöjligen vara patenterad i sig, 

dock tillsammans med den tillhörande logiken som förbättrar dess prestanda. Detta inses då 

fler kretsar finns patenterade som alla bygger på oscillatormetoden. 

 

Slutsatsen blir att så länge man inte begränsar sig till ett visst applikationsområde i en speciell 

miljö, kan man använda sig av metoder enligt de vi diskuterat ovan eller liknande. Förslaget 
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blir en kort studie om vilka statistiska egenskaper och krav som ställs på TRNG:n för att 

sedan avgränsa behovet. Kombinationer av olika metoder är kanske det smartaste valet för att 

öka prestandan eller en viss metod kombinerad med smart logik man utvecklat själv. 

Hursomhelst borde simuleringar av olika metod- och parameterkombinationer fortgå under 

hela utvecklingsprocessen. Simuleringsverktyg som SPICE, MATLAB och LABVIEW 

erbjuder bra möjligheter för detta ändamål. 



Slumptalsgeneratorer i säkerhetssystem 

 30

6 RNG tester 
Ett av de viktigaste stegen i utvecklingsstadiet av en slumptalsgenerator är verifieringssteget. 

Det är av stor vikt att man på lämpligt sätt kan arrangera en testuppsättning som erbjuder 

prestanda tester och som utsätter RNG:n för stränga prov. En viktig mätparameter som är 

frekvent använd i dessa sammanhang är χ2-testet. Definitionen av det återfinns längre fram i 

kapitlet. 

 
Vad gäller generella tester, är Diehard- och FIPS-testen de mest använda och även de är 

sammanfattas i detta kapitel. För implementering� 

6.1 Χ2-testet 
Chi är en grekisk bokstav som betecknas med symbolen χ. Denna bokstav har sedan långt 

tillbaka i tiden gett namn åt en statistisk fördelning, χ-fördelningen. Denna fördelning, Chi-

square (χ2) testet, utgör ett bra mått för olika statistisk tester vid undersökningar av 

slumptalsgeneratorer. Det är ett vedertaget mått av de statistiska egenskaperna hos en RNG 

och låter sig jämföras på olika sätt. Hur definieras detta test och vilken matematik är det som 

ligger bakom? 

 
Betrakta ett experiment med k stycken möjliga utslag, utfört n gånger, i vilka Y1, Y2, �, Yk är 

antalet experiment som resulterat i varje möjligt utslag, med sannolikheterna p1, p2, �, pk . χ2 

testet definieras få enligt nedan: 

( )∑
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−
=
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np
npY
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2χ  

χ2 testet genererar ett resultat som är större ju mer de observerade resultaten avviker från de 

förväntade av slumpen. Sannolikheten att ett χ2 �värd, för ett experiment med d frihetsgrader, 

är ett resultat av slumpen är 
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där gamma är 
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Q kan tyvärr inte beräknas analytiskt och man måste därför ta till numeriska metoder. 
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6.2 Diehard 
Diehard är den serie tester som har fått mest uppmärksamhet vad gäller utvärdering av 

slumptalsgeneratorer, främst PRNG. Dessa tester är konstruerade av Professor Georges 

Marsaglia från Florida State University. Diehard har använts för att testa ett flertal PRNGs 

och TRNGs och man har kunnat påvisa att ett flertal kända slumptalsgeneratorer har 

uppenbara brister och därför inte är lämpliga att användas i säkerhetssystem. 

 
Diehard testserien är mest effektivt för att upptäcka fel i PRNGs. Det finns dock bättre och 

säkrare tester att använda sig av vid utvärdering av TRNGs. Dessa tar då mer hänsyn till 

hårdvaru-specifika problem. Den mest frekventa problemet med TRNGs är den så kallade 

�bias�, vilket innebär att sannolikheten för ettor och nollor inte är densamma. Detta problem 

kan upptäckas vid Diehard testerna om man använder sig av tillräckligt långa sekvenser. Det 

är dock snabbare och enklare att ta till andra metoder såsom frekvensanlays och 

autokorrelationskalkyl. 

 
Diehard består av 18 olika och statistiskt oberoende tester. Resultatet mäts oftast med ett så 

kallat �p-värde�. Detta värde ska ligga mellan 0 och 1. När p närmar sig 1, innebär detta att 

det aktuella testet uppvisar dåliga resultat. Nedan följer en mycket kort och översiktlig 

sammanställning av deltesterna i Diehard-serien. Översikten syftar till att endast ge en 

uppfattning över testernas utformning och är inte någon komplett guide.  

 
• The birthday spacings test:  

o Välj ett år med n=224 dagar. 

o Välj m=29 födelsedagar ur n. 

o Låt l utgöra en lista över skillnaden mellan födelsedagarna. 

o Låt j vara antalet värden som förekommer mer än en gång i l. 

o För stora n(>218), är j Poissonfördelat med medelvärdet m3/4n. 

o Vi får Poissonfördelning med λ=227/226=2. 

o Välj ut 500 j-värden. 

o Applicera ett �chi-square� test. Testet genererar ett p-värde. 

o Första testet appliceras på bitarna 1-24, det andra på 2-25 och så vidare till 9-

32. Varje test genererar ett p-värde.  

• The overlapping 5-permutation test: 

o Betrakta en sekvens bestående av 1,000,000 32-bitars heltals slumptal. 
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o Varje uppsättning av fem konsekutiva heltal kan befinna sig i 5! = 120 

tillstånd. 

o Observera tillståndsövergångarna och notera hur många gånger ett visst 

tillstånd förekommer. 

o Bilda den kvadratiska 120x120 kovariansmatrisen. 

o Upprepa testet för 1,000,000 slumptal två gånger. 

• The binary test för 31x31 matriser: 

o Ur en testsekvens väljs 31 heltal. 

o Bilda en 31x31 matris med de första 31 bitarna i varje heltal. 

o Berstäm matrisens rang 

o Rang mindre än 28 är ovanliga och grupperas därför med rang 28. 

o Beräkna rangen för 40000 sådana matrisen och applicera ett chi-square test 

för de olika rangen. 

• The binary rank test för 32x32 matriser: 

o Bilda en 32x32 (varje rad består av en 32-bitars heltal) binärmatris ur en 

slumptalssekvens. 

o Bestäm matrisens rang. 

o Rangen kan vara 0-32. Den är dock sällan under 29 och rang av den storleken 

grupperas därför med rang 29. 

o Gör om proceduren för 40,000 matriser. 

o Utför ett chi-square test för de olika rang grupperna.  

• The binary rank test för 6x8 matriser:  

o Välj ut sex 32-bitars heltal från generatorn under test och bilda en 6x8 matris. 

o Bestäm matrisens rang (intervallet 0-6). 

o Rang 0,1,2,3 grupperas ihop med rang 4. 

o Gör om proceduren för 100,000 matriser. 

o Utför ett chi-square test för de olika rang grupperna (4,5,6). 

• The bitstream test: 

o Betrakta testfilen som en ström av bitar b1,b2�. 

o Betrakta ett alfabet med två bokstäver, 0 och 1. 

o Betrakta strömmen som en följd av 20-bokstävers överlappande ord. 

o Första ordet blir då: b1,b2,�b20 

o Andra ordet blir då: b2,b3,�b21 osv 
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o Räkna antalet 20-bokstävers ord som saknas i en sekvens av 221 överlappande 

ord. 

o Det finns 220 möjliga sådana ord. 

o För en �godkänd� generator: I en sekvens på 221+19 bitar bör antalet saknade 

ord, j,  vara normalfördelad med medelvärdet 141,909 och standardavvikelsen 

428. 

o Upprepa testet 20 gånger. 

• The OPSO test:  

o OPSO: Overlapping-Pairs-Sparse-Occupancy 

o Betrakta 2-bokstävers ord ur ett 1024-ords alfabet. 

o Varje bokstav bestäms ur 10 specifika bitar av ett heltal i testsekvensen. 

o Generera 221 överlappande 2-bokstävers ord. 

o Räkna antalet saknade ord, j. 

o j bör vara normalfördelad med medelvärdet 141,909 och avvikelsen 290. 

• The OQSO test:  

o OQSO: Overlapping-Quadruples-Sparse-Occupancy 

o Liknande OPSO, men betrakta 4-bokstävers ord ur ett 32-ords alfabet. 

o Medelvärde: 141909, avvikelse:295 

• The DNA test:  

o Betrakta ett 4-bokstävers alfabet: C,G,A,T 

o Betrakta 10-bokstävers ord så att, som i OPSO och OQSO, det finns 220 

möjliga ord i en sekvens av 221 ord. 

o Medelvärde: 141909, avvikelse:339 

• The count-the-1’s test, on a stream of bytes: 

o Betrakta testfilen som en ström av bytes. 

o Varje byte kan innehålla 0-8 ettor med sannolikheterna 1,8,28,56,70,56,28,8,1 

över 256. 

o Låt byte-strömmen generera en sekvens bestående av överlappande 5-

bokstävers ord där varje bokstav är tagen ur värdeuppsättningen A,B,C,D,E 

o Dessa värden antas beroende på antalet ettor i byten. 

o 0,1,2 ettor ger A 

o 3 ettor ger B 

o 4 ettor ger C 
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o 5 ettor ger D 

o 6,7,8 ettor ger E 

o Det finns 55 möjliga 5-bokstävers ord. 

o Ur en sekvens på 256000 ord, beräkna frekvensen av varje ord. 

o Utför ett chi-square test. 

• The count-the-1’s test, for specific bytes: 

o Betrakta filen som en ström av 32-bitars heltal. 

o Ur varje heltal välj ut en soecifik byte, till exempel den längst till vänster 

o Varje byte kan innehålla 0-8 ettor. 

o Fortsätt som i testet innan. 

• The parking lot test: 

o I en kvadrat med sidan 100, parkera en bil slumpmässigt, en cirkel med radie 

1. 

o Försök sedan parkera en andra bilen, tredje bilen� 

o Om ett försök att parkera en bil misslyckas på grund av att en annan bil står 

på plats, gör ett nytt försök på en ny slumpmässig plats. 

o Plottar man antalet försök mot antalet lyckade parkeringar, borde beteendet 

uppvisa egenskaper av en perfekt slumptalsgenerator.  

• The minimum distance test:  

o Upprepa nedanstående 100 gånger 

o Välj 8000 slumpmässiga punkter inuti en kvadrat med sidan 10000 

o Hitta d, det minsta avståndet mellan ett punktpar n2-n/2 

o Om punkterna är helt oberoende, bör d2 vara exponentiellt fördelad med 

medelvärdet 0.995 

• The 3D-spheres test: 

o Välj 4000 punkter I en kub med sidan 1000. 

o Omkring varje punkt ritas en sfär stor nog att nå ut till den närmaste punkten. 

o Då bör volymen av den minsta sfären vara exponentiellt fördelad med 

medelvärdet 120π/3 

• The sqeeze test:  

o Slumptal omvandlas till flyttal på intervallet [0,1]. 

o Starta med k=2147483647 
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o Finn j, antalet iterationer som krävs för att reducera k till 1 genom att 

applicera: k=ceiling(k*U), där U är ett flyttal taget ur testfilen. 

o Finn j 100,000 och undersök antalet träffar inom intervallet [6,48] 

o Utför ett chi-square test. 

• The overlapping sums test:  

o Slumptal omvandlas till flyttal på intervallet [0,1]. 

o Bilda överlappande summor enligt: S(1)=U(1)+�U(100), 

S(2)=U(2)+�+U(101) 

o Linjärtransformera summorna ovan till oberoende, normala sekvenser som 

sedan konverteras till rektangulära variabler för ett KSTEST. 

• The runs test: 

o Slumptal i sekvenser om 10,000 omvandlas till flyttal på intervallet [0,1]. 

o Räkna antalet �runs-up� och �runs-down� 

o Runs-up: en sekvens av tal i ökande vis: 0.123, 0.357, 0.789 

o Runs-down: en sekvens av tal i minskande vis: 0.456, 0.421, 231 

o Beräkna kovarians matriserna för runs-up och runs-down 

o Utför ett chi-square test. 

o Upprepa 10 gånger. 

•  The craps test: 

o Spela Craps 200,000 gånger 

o Räkna antalet vinster och kast som krävs för att avsluta spelet. 

o Antalet vinster bör vara mycket nära normalfördelning med medelvärdet 

200000p och variansen 200000p(1-p) 

o Antalet kast räknas mellan ett och oändligheten. Men tal större än 21 

grupperas med talet 21 

Utför ett chi-square test. 
 

6.3 FIPS 140-2 
FIPS, Federal Information Processing Standards, testserien är stiftad av amerikanska NIST 

(National Institute of Standards and Technology) som är den organisation som ansvarar för 

utvecklingen av tekniska standarder och riktlinjer för säkerhet kring informationshantering. 
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Varje test i serien ska appliceras på 20,000 konsekutiva bitar från en RNG. Om någon av 

testerna skulle fallera så bör RNG:n övergå till ett feltillstånd. Nedan är en beskrivning av 

FIPS 140-2 testserien. 

 
Monobit testet 

1. Räkna antalet ettor i en bitströmmen (20,000). Kalla denna kvantitet för X. 

2. Testet är godkänt om 9,725< X < 10,275. 

 
Poker testet 

1. Dela upp bitströmmen i 5000 konsekutiva 4-bits segment. I varje sådant segment 

kommer då att finnas 16 bit kombinationer. Antalet förekommande fall av de olika 

kombinationerna räknas och sparas i en vektor f. Resultatet blir f(i), där intervallet på i 

är 1 < i < 15. 

2. Evaluera uttrycket nedan: 

( )[ ] 5000*
5000
16 15

0

2 −= ∑
=i

ifX  

3. Testet är godkänt då 2,16< X < 46,17. 

 
Körnings testet – (The runs test) 

1. En �run� definieras som den längsta sekvensen av konsekutiva bitar av antingen ettor 

eller nollor i en sekvens bestående av 20,000 bitar. Antalet konsekutiva sekvenser (av 

ettor eller nollor) räknas och sammanställs. 

2. För att detta test ska bli godkänt krävs det att de framräknade sekvenserna för 

konsekutiva bitar med längd 1-6 följer intervallen enligt tabellen nedan. Sekvenser 

som är längre än 6 grupperas ihop med 6-sekvenserna. 

 

Sekvenslängden Kritiska intervall 

1 2,315 � 2,685 

2 1,114 � 1,386 

3 527 � 723 

4 240 � 384 

5 103 � 209 

6+ 103 � 209 
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Långtidstestet - (The long runs test) 

1. En sekvens anses vara lång om den består av 26 (eller mer) konsekutiva ettor eller 

nollor. 

2. Testet är godkänt om sådana sekvenser saknas i bitströmmen på 20,000 bitar. 
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7 Slutsatser och diskussion 
I denna rapport diskuterades tre viktiga block som relaterar till slumptal och 

slumptalsgeneratorer. Dessa är: 

 
• PRNG 
• TRNG 
• Tester för slumptalsgeneratorer 

 
I vissa fall var analysen mer ingående (till exempel för TRNG, eftersom tyngdpunkten låg på 

denna typ av generatorer) och i andra gavs endast en översikt för att identifiera problem, 

möjligheter samt visa på några vedertagna metoder. Kapitlet som ägnades åt tester av 

slumptalen var mer en introduktion och syftet med detta är egentligen att påpeka existensen 

av tester som tyvärr inte kan anses tillräckligt kompletta för att kunna dra generella och säkra 

slutsatser.  

 

Några grundläggande analyser av PRN-generatorer gjordes i syfte att visa för- och nackdelar 

samt egenskaper och metoder för datorgenererade slumptal. Några exempel på olika 

existerande PRN-generatorer behandlades mycket kort för att peka på olika 

algoritmförfaranden. Några exempel på olika attacker en PRNG kan utsättas för diskuterades 

för att ge en uppfattning om sårbarheten hos den typen av generatorer. Som diskuterades i 

tidigare kapitel, finns det ett flertal metoder lämpade för slumptalsgenerering baserade på 

fysikaliska källor. Även om många av de hårdvarubaserade generatorerna utnyttjar det 

termiska bruset som en slumpkälla, finns det en del generatorer som bygger på andra mer eller 

mindre originella metoder. Några exempel på dessa är radioaktivitet, matematiska algoritmer 

realiserade i hårdvara, lavalampor, väderfenomen etc. Problemet med dessa metoder är 

portabiliteten. 

 

TRN-generatorer utvecklas enligt helt andra metoder (fysikaliska sådana allt som oftast) och 

har andra egenskaper som eftersträvas i många applikationer och som inte PRN-generatorerna 

har. Det är dock inte säkert att de tester man tillämpar på PRNG går att använda för att 

utvärdera TRNG och vice versa. Resultatet kan i många fall bli långt ifrån det förväntade och 

ödesdigert för den aktuella applikationen. 

 

När man söker efter en slumptalsgenerator bör man noga analysera applikationsområdet för 

denna generator för att överhuvudtaget kunna ha en chans att gå vidare. Det går oftast att 
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förfina generatorerna för att få dem att prestera mycket nära de �äkta� slumptalen. Det är dock 

oftast flera faktorer som påverkar valet av generatorn. Allt från utvecklingstid, portabilitet, 

kvalitet, snabbhet och sist men inte minst kostnad. För många (kanske de flesta) applikationer 

räcker det oftast med en PRNG med välvald algoritm och parameteruppsättning för att 

uppfylla de krav som applikationen ställer. Vidare, finns det ett antal applikationsområden där 

dessa PRN-generatorer inte kan prestera tillfredställande resultat och man måste då ta till 

TRN generatorer för att öka säkerhetsmarginalen. Lotterier, säkerhets- och krypteringssystem 

samt kritisk informationslagring är exempel på sådana applikationer där man oftast överväger 

att använda TRNG. 

 

Det finns dock andra aspekter (se ovan!) som inverkar vid valet av en RNG. Kostnaden är 

oftast en viktig faktor och skillnaden mellan en PRNG och en TRNG kan vara enorm 

beroende på de krav som ställs på generatorn. VLSI teknologin har förvisso avancerat 

ohämmat de senaste åren men kostnaderna för datorbaserade generatorer kan ändå inte 

jämföras med de för en TRNG på långa vägar. 

 

En annan tänkbar lösning på generator valet kan vara kombinationen av PRNG och TRNG. 

Om man kombinerar dessa två varianter kan resultatet bli betydligt bättre än om endast den 

ena används ensam. Detta beror på att kombinationen eliminerar brister hos de båda typerna 

och förstärker fördelarna. Detta kan även innebära att om kombinations förfarandet inte görs 

välavvägt, kan resultatet bli det motsatta och en sämre RNG erhålls. 
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