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Rozdział. 1

Wstęp

1.1 Liczby losowe w informatyce
Generatory liczb wykorzystywane w informatyce mają długę historię. Za-

równo algorytmiczne, jak i sprzętowe metody generowania liczb losowych
były omawiane juz na przełomie lat 40. i 50. przez von Neumanna; postu-
lował on wykorzystanie generatorów algorytmicznych, jako nadających się
do testowania ze względu na swoją powtarzalnośó. Zaproponował on metodę
określaną jako middle-square |7). Przez kolejne dekady rozwijane były coraz
to nowsze generatory liczb, znacząco poplawiając jakość uzyskiwanych z nich
liczb, dość nisĘ w przypadku metody przedstawionej przez von l\eumanna.

Jednocześnie ciągle rosła liczba dziedzin w których znajdowały zastosovra-
nie liczby losowe, produkowane przy pomocy tychże generatorów: począwszy
od gier komputerowych, poprzez symulacje Monte Carlo i algorytmy sztts,cz-

nej inteligencji, aż do kryptografii i hazardu on-line |2, 3, 4, 5].

Niektóre z tych dziedzin wymagaję tylko dobrych wartości statystycznych
dla liczb losowych. Na przykład w symulacjach Monte Carlo nieprzewidywal-
nośó kolejnej liczby nie ma znaczenia dla jakości osiąganych wyników. Jednak
w innych dziedzinach, takich jak kryptografi.a czy gry hazardowe, nieprzewi-
dywalność jest absolutnie kluczowa. Jeśli mozliwe jest przewidzenie kolejnej
Itczby która zostanie zwrócona pTZeZ generator wykorzystywany w algoryt-
mie kryptograficznym, moze to zagrozić całej komunikacji która jest przy
jego pomocy zabezpieczona; podobnie w przypadku gier hazardowych, jeśli
gracz będzie miał możliwość przewidzenia przyszłych stanów gry, bez trudu
zdołają wygrać.

Generatory algorytmiczne stają się przewidywalne dla kazdego, kto zdoła
poznać ich stan wewnętrzny w określonym punkcie czasu. Wystarczy zasto-
sowaó ten sam algorytm do tego stanu wewnętrznego generatora, aby uzyskać



pono\Mnie ten sam ciąg Iiczb - generatory algorytmiczne muszą bowiem, ze
swej natury, być deterministyczne. Determiniztn ten' wskazywany pTzez von
Neumanna, który skupiał się na liczbach losorvych jako narzędzhl wykorzy-
stywanym w metodach statystycznych, jako zaleta generatorów algorytmicz-
nych, staje się wtedy obciązeniem.

Do tej pory najczęściej stosowanym rozwiązaniem tego problemu było wy-
korzystywanie generatorów, które unienrożliwiają poznanie stanu wewnętrz-
nego na podstawie wytworzonych liczb, w szczegóIności generatorów okre-
ślanyclr jako bezpieczne kryptograficznie. W ostatnich lataclr rozkwit prze-
zywa jednak inne tozwiązanie: zastosowanie sprzętowych generatorów liczb
losowych, które zamiast na algorytmach, opierają się na nieprzewidywalnych
zjawiskach fizycznych. W tej grupie można wyróznić dwa główrre trendy:
generatory oparte na zjawiskach kiasycznych, takich jak szum termiczny re-
zystora 16,7), oraz te oparte na zjawiskach kwantowych [8].

I.2 Kwantowe generatory liczb
Generatory liczb prawdziwie losowych oparte na zjawiskach kwantowvch

wykorzystują fundamentalne zjawiska fizyki kwantowej, które, według naszej
najlepszej wiedzy, są prawdziwie losowe na najbardziej podstawowym po-
ziomie. Nie da się odpowiedzieć na pytanie' w którynr momencie rozpadnie
się dane jądro radioaktywnego izotopu; nie istnieje zadna informacja na ten
temat, dopóki rozpad rzeczyu,iście nie nastąpi. oznacza to ze gerrerowanie
liczb losowych przy zastosowaniu takich zjawisk jest fundamentalnie nieprze-
widywalne: idealny generator oparty na nich nie dawałby zadnej możIiwości
przewidzenia jaka będzie następna liczbajaką w5ltworzy, niezaleznie od tego
jak duzo jak dokładnych informacji posiada ten, kto próbuje tego dokonać.

Problemem jest ocz1,.wiście fakt' że zadna rzeczywista realizacja takiego
generatora nie jest' oczywiście, idealna. Typowym przykładem jest tu je-
den z najprostszych modeli generatora opartego na zjawiskach kwantowych:
generator wykorzystuj4cy jednofotonowe źródł.o światła' płytkę półprzepusz-
czaIną i dwa detektory jednofotonowe w celu zbadania którą ścieżkę wybrał
foton [9]. Wyidealizowany model takiego generatora produkuje bity idealnie
losowe z częstotliwością za\eżną tylko od źródła, Jednak rzeczywiste reali.
zacje tego modelu cierpią z porvodu niedoskonałości zarówno płytek pół-
pIzepxszczalnych (które nie mają dokładnie rówrrego prawdopodobieństrva
pIzepxszczenia i odbicia fotonu), jak i detektorów (które mogę dawaó wyniki
fałszywie pozytywne lub fałszywie negatywne, a takze mają niezerowy cZaS
potrzebny na powrót do stanu w którym mogą wykryć kolejny fotolr, ograni-
czając tym samym maksymalną częstotliwość pracy generatora). Co więcej,



dwa różne detektory wykorzystywane w tym samym generatorze mogą mieó
różne charakterystyki, co jeszcze bardziej zabutzajego działanie. Co więcej,
frzyczne obiekty składające się na kwantowy generator liczb mogą Z czasem
zmieniać swoje charakterystyki, na skutek z,ażycia lub starzenia się, a także
ulec uszkodzeniu czy awarii.

Mozliwe jest ograniczenie wpływu tych problemów; jednym ze sposobów
na osiągnięcie tego celu jest zintegrowanie testów - na ogół w postaci odpo-
wiedniego oprogramowania - które w sposób ciągły badają |iczby produkowa-
ne ptzezkazdy egzemplałz generatora i podnoszę alarm kiedy nie spełniają
one statystycznych oczekiwań' Testy takie stanowią szczególnie dobre zabez-
pieczenie przed trudnymi do wykrycia w inny sposób subtelnymi awariami
i zmianami charakterystyk poszczególnych elementów generatora. Niestety
jednak nie są one w stanie wykryć problemów Z samym projektem generato-
ra; mogą co najwyżej wskazać że wszystkie (lub d,aza część) egzemplarzy nie
spełnia pokładanych w nich oczekiwań. Aby dokładnie określić jakość projek-
tu i margines bezpieczeństwa generatora, konieczne jest określenie jak duzo
entropii ma do dyspozycji generator przy pomocy jego modelu statystycznego
li0l.

Istnienie dobrego modelu statystycznego generatora pozwala równiez na
bezpieczniejsze manipulowanie jego charakterystykami, wpływaj ącymi na ja-
kość uzyskiwanych liczb losowych i ich ilośó. Poprzez określenie dostępnej
entropii możemy wyznaczyó wartości graniczne dla szybkości uzyskiwania
liczb, powyżej których brak entropii uniemożIiwi uzyskanie prawdziwej loso-
wości'



Rozdział. 2

Mo delowanie sto chastyc zrte
generatorów |iczb

2.L Modele stochastyczne
Kiedy mowa o generatorach liczb, mianem modelu stochastycznego gene-

ratora określamy konstrukt matematyczny, który określa rodzinę rozkładów
prawdopodobieństwa która zawiera wszystkie możliwe rozkłady wygenero-

wanych liczb losowych [11]. Zazwyczai model taki jest realizowany poplzez
przedst awie nte zw iqzku p omiędzy nieprzewid}'walnym zj awiskiem wykorzy-
styvanym jako źródło losowości w generatorze azmianami wartości sekwencji

wynikowej generatora.
Model stochastyczny generatora liczb moze byó wykorzystany do okreśIe-

nia entropii dostępnej w układzie - a co za tym idzie, nieprzewidywaIności
liczb wy'twarzanych przez genelator' Dokładniejsze omówienie zagadnienia
entropii w informatyce znajduje się w rozdzia\e 2.2.

Przedstawienie modelu stochastycznego generatora liczb jest kluczowe dla
procesu certyfikacji generatora do wykorzystania go w plocesach wymagają-
cych bezpieczeństwa, ze względu na jego zastosowanie do oceny nieprzewidy-
walności generatora. Modele stochastyczne mogą być jednak wykorzystylva-
ne nie tylko w fazie projektowane i certyfikacji projektu generatora. Mozliwe
jest takze zastosowanie ich jako bieżącego ogniwa w łańcuchu bezpieczen-
stwa, zapewniającym Sprawne działanie generatora. Zaimplementowany w
ten sposób model stochastyczny może na bieżąco analizowaó działanie ge-

neratora i szacować dostępną entropię, aby podnieśó alarm jeśli ze względu
na wpływ czynników zewnętrznych na generator jego możliwość zapewnienia
nieprzewid1,walności spadnie poniżej okreśIonego progu.

Tworzenie modeli stochastycznych dla generatorów liczb, niezależnie od



tego czy oparte są one zjawiskach kwantowych czy klasycznych, stanowi trud-
ny problem. Konieczna jest uwazna analiza projektu generatora, zaś zbiór
dotychczasowych badań dotykających tego tematu jest na tyle niewielki, że
trudne jest odniesienie się do wcześniejszych prac dotyczących tego tematu.
Co więcej. po stworzeniu takiego modelu konieczna jest uważna weryfikacja
przyjętych zał'ożeń, a także przetestowanie gotowego modelu. Jak wskazu-
je Fischer [10], niektóre spośród modeli stochastycznych prezentowanych w
różnych pracach opiera się na nierealistycznych zał.ozenianh, co podważa ich
użyteczność, a co za tym idzie - sprawia ze oparte na nich testy generatora
nie mogą zagwarantować jego bezpieczeństwa. Co więcej, w niektórych przy-
padkach pewne załozenia mog4 być bardzo trudne w weryfikacji; omawiany
przez Fischera model generatora opartego na oscylatorach pierścieniowych na
przykład zakłada, że szum zegara można modelować jako jednowymiarowe
ruchy Browna, a|e zał'ozenie to nie zostało do tej pory zweryfikowane.

2.2 Entropia liczb losowych
Entropia to matematyczna miara zaskoczenia - jak bardzo niespodzie-

wana jest jakŃ wartość. W informatyce znanych jest wiele definicji entropii,
wykorzystywanych w różnych okolicznościach. Ważną rodziną definicji entro-
pii są entropie Rónyi [12]. Definicja entropii Rónyi jest następująca:

'l

H"(X): f; los2 t Px(r)*,
reA

(2.1)

nre:

g(rzrc..

a to stopień, dla CI € 11, oo);

X to zmienna losowa;
Py to rozkład prawdopodobieństwa zmiennej X;
Px(r) to prawdopodobieństwo uzyskania wyniku r na|ezryego do zbio-

ru .4.

Wartości tej entropii dla każdego rozkładu spełniaję następujące równa-

H.(X) ż HB(X), (2.2)

oileaś0.
Dwie szczególnie istotne w informatyce definicje entropii są szczególnymi

realizacjami entropii Rónyi. Sę to entropia Shannona [13] i entropia minimal-
na. Entropia Shannona H(X) to realizacja entropii Rónyi dla o --' 1, którą
możemy zapisać następująco:



H(X): - t Px(r)tog2Py(r), (2 3)
łeA

z oznaczeniami jak w równaniu 2.1.

Entropia Shannona to średnia liczba bitów informacji jakie mozemy wy-
ekstrahować z pojedynczego wyniku. Dla zbioru wyników o liczbie kardynal-
nej 'A/ : l,4| i jednostajnego rozkładu prawdopodobieństwa, wszystkie wyniki
są jednakowo praw.dopodobne i możemy je opisać wykorzystując log21/ bi-
tów. Jest to najmniej konserwaty'vt'na z entropii Rónyi.

Jednak dla opisu generatorów iiczb losowych bardziej przydatna jest en-

tropia minimalna H-(X), która jest reaIizacjq entropii Rónyi dla o _' oo, a
więc jest najbardziej konserwatywn4Z tej rodziny entropii. Mozna ją alter-
natyvnie zapisać przy pomocy następującego równania:

H,-(X) : - loSz[T.T P" (")], (2 Ą\

z ozlaczerliami jak w równaniu 2.1.

Entropia minimalna to wartość obrazująca prawdopodobieństwo odgad.
nięcia wyniku pochodzęcego ze zmiennej X przy optymalnym zgadyvaniu;
prawdopodobieństwo takie mozna zapisaó jako 2_H-(x). Jest to tez ilość bi-
tów jednostajnie losowych które mogą być wyekstrahowane z określonego
rozkładu. W szczególności, modele stochastyczne używane w celu opisania
generatorów liczb losowych powinny mieć na celu wyznaczenie entropii mini-
malnej układu, poniewaz to ona jest kluczowq wartością, zwłaszcza w pTZy-

padku w którym liczby wytwarzane pTzez generator będą wykorzyst;'wane w
zastosowaniach kryptogra,fi cznych.

2.3 Modelowanie generatorów |iczb

2.3.L Generatory algorytrniczne
Ponieważ modele stochastyczne stanowią metodę opisu matematycznego

fizycznego lrządzenia, mają sens tylko w odniesieniu do sprzętowych gene-

ratorów liczb prawdziwie losowych - niezaleznie od tego czy są to generatory
klasyczne, czy kwantowe. Nie mozna jednak zastosowaó takiego sposobu ana-
lizy do generatorów liczb pseudolosowych. Generatory takie, poniewaz są po
prostu algorytmami, nie mogą wytworzyć entropii; cała zawarta w nich en-

tropia musi być dostarczona z zewnątrz, w postaci wartości początkowej,
nazywanej ziarnem. Dlatego też generatory liczb pseudolosowych wykorzy-
stywane w kryptografii korzystająz zewnętrznych źródeł. entropii, takich jak
pomiaru czasu nadejścia przerwań sprzętowych czy też momentów interakcji



uż5,'tkownika z systemem, i są ponownie zasilane nowymi wartościamipocząt-
kowymi po wykorzystaniu określonej ilości liczb losowych.

oczywiście, sam fakt że skonstruowanie modeli stochastycznych dla gene-

ratorów algorytmicznych nie jest możliwe, wcale nie wyklucza prowadzenia
innych badań zmierzających do ich opisania. Sam fakt że opisanie losowości

ciągu liczb jest mozliwe w zasadzie tylko na gruncie statystyki sprawia, ze

badania w tej dziedzinie opierały się głównie na metodach statystycznych,
przygotowujęc podstawy pod późnejsze badania nad generatorami sprzęto-
wymi' W szczególności metody empirycznego testowania generatorów iiczb
pseudolosow y ch, z wykorzystaniem zestawów testów szukaj ących nieprawi-
dłowości w wygenerowanych ciągach liczbowych, stanowią obecnie podstawę
badania jakości generatorów kazdego typu, mimo ze pocz4tkowo zestawy te-

stów opracow)rwane były z myślą o generatorach algorytmicznych.

2.3.2 Generatory Sprzętowe oparte na zjawiskach kla-
sycznych

Zanim popularność zaczęły zyskiwaó generatora oparte na zjawiskaclr

kwantowych, pojawiały się propozycje i realizacje generatorów liczb pr-awdzi.

wie iosowych oparte na zjawiskach klasycznych. Generatory takie korzystają
ze zjawisk łatwiejszych w pomiarze, ze względu na swoją większą amplitudę,
niz większość zjawisk krvantowych, na przyktad z szumu termicznego rezy_

stora [6], czy też Z Szumu diod Zenera |Ia).Ze względu nafakt ze generatory
sprzętowe co do zasady opieraję się na tej samej filozofii, polegajęcej na eks-

trakcji entropii ze zjawiska fizycznego Za pomocą pervnych urządzeń, badania
związane z ich modeIowaniem stochastycznym jedynie w niewielkim stop-
ni zd'eżą od tego, czy wykorzystywane zjawisko fizyczne jest klasyczne) czy
kwantowe. Dzięki temu badania nad nrodelami stochastycznymi generatorów

wykorzystujących zjawiska klasyczne, datujące się co najmniej od wczesnych

Iat 2000 [15], przekładają się na badania nad generatorami kwantowymi.

2.3.3 Generatory Sprzętowe oparte na zjawiskach kwan.
towych

W ostatnich dekadac]r rozwój procesów produkcji układów scalonych,

wspierany postępami w innych dziedzinacli nauki i techniki' umoziiwił prak_

tyczne realizacje układów generujących liczby losorve przy pomocy zjawisk
kwantowych. Wprawdzie propozycje, a nawet prototypowe realizacje takich
układów pojawiały się juz w latach 70' [16]' ale były to propozycje któ-
re nigdy nie wyszły poza fazę prototypu. opierały się one na generowaniu



liczb losowych w za\eżności od czasu rozpadu jądra radioaktywnego w prób-

ce o znanej wielkości. Jest to tozwiązaltte dośó skomplikowane, a co rvięcej,

wymaga zastosowania materiałów radioaktywnych i ma bardzo ograniczoną
przepustowość, poniewaz jest ona funkcją radioaktywności źródła.

Kolejnę generacją generatorów opartych na zjawiskach kwantowyclr sta-

ły się generatory t'ykorzystujące rozmaite zjawiska optyczne. Pierr,vsze pra-

ce teoretyczne poluszające ten temat pojawiły się w latach 80. [17]' ale na

praktyczne realizacje trzebabył'o zaczekać az do lat 2000 [9' 18]. W przeci-

wieństwie to generatorów wykorzystuj ących zjawisko rozpadu radioaktywne-
go, które jest stosunkowo łatwe w ponriarze, ze względt na z:wiązane z nirn

stosunkowo duze energie, są to zjawiska których pomiar wymaga bardziej

Zaawansowanych układów i jest stosunkowo skomplikowany' Tym bardziej

zwiększa to potrzebę powstawania modeli stochastycznYch takich gerrerato-

rów, pozwalających na weryfikację projektów i upewnienie się ze wykorzy.
sty't,vane generatory zapewniaj ą zadowaiaj ący poziom bezpieczeństwa.

Generatory oparte na zjawiskach optycznych są najpopularniejszą obec-

nie gałęzią generatorów kwantowych [19, 20, 2I,22]' jednak nie jest to je-

dyny rodzaj generatorów kwantowych które są obecnie badane i rozwijane;

prowadzone są tez badania nad innymi zjawiskami kwantowymi które mogą

byó wykorzystane w tym celu, i badacze Zaploponowali juz projekty geIlera-

torów oparte między innymi na tunelowaniu kwantowym [23], fluktuacjaclr
kwarrtowych kolekty.r,vnego spinu metali alkalicznych l24] czy pomiarze sta-

nów spułapkowanych jonów [25]. Zjawiska te wymagają często innych urzą-

dzei i inrrego podejście przy projektowaniu ich niz w przypadku generatorów

optycznyclr, ale modele stochastyczne w ich przvpadku są nie mniej wazne

rtiz przy innych generatorach kwantowych.

2.3.4 Stan badań
Badania prowadzone nad modelami stochastycznymi kwantowych genera-

torów liczb losowych, clroć istotne jeśli mają one staó się powszechne w zasto-

sor,vaniach kryptograficznych, są obecnie mało zaawansowane. Jak wskazuje

Fischer [10], jedynie niewielka część prac zawierających propozycje nowyclr

sprzętowych generatorów liczb zawiera opisy modeii stochastycznych tych
projektów Zaploponowale przez autorów. Ponieważ zaś llczba nowych pro-

jektów generatorów liczb jest bardzo duża, badaczebardzo rzadko zajmują się
pIoponowaniem modeli stochasty czny ch dla gerreratorów zaprezentorvanych

przez inne zespoły. Jeśli sami autorzy nie opiszą modelu swojego generatora'

szansa ze taki model się pojawi jest niewielka. Są oczywiście wyjętki od tej

reguły, takie jak pTaca Schind]era [i5] na temat generatora Zaproponowanego

przez Tkacika [26], stanowią one jednak rzadkość'



Nieco bardziej Zaawansowane Są badania nad modelami stoclrastycznynri
generatorów liczb losowych wykorzystujęcych zjawiska klasyczne. Szczególnie

popularne są badania związane z modelami generatorów opartyclr na oscy.

latorach pierścieniowych' Bardzo szerokie i ciekawe badania zostały plzepro-

wadzone przez zespół Lubicza [27]. Autorzy przedstawiają w swojej placy
nie tylko dwa mozliwe modele stochastyczne generatora opartego o oscyla-

tor pierścieniowy, ale też wskazują na mozliwość oceny paranetrów takiego
generatora, proponują test umozliwiający wykrycie problemów generatora z

czułością o wiele większą niz standardowe testy przystosowane do zastosowa-

nia ogólnego' a takze pokazująjak uzyskać dostęp do parametrów oscylatora
w przypadku rriedostatecznie zabezpieczonej konfiguracji, wskazując nie tyl-
ko na istnienie niebezpieczeństwa, ale takze na jego potencjalną realizację.

Inną pracę na temat takich generatorów napisał zespół Ma. Lin i Jing [28]'

przedstawiając w rriej model stochastyczny generatota, a także symulacyjne
potwierdzenie przewidywań zv,liązanyclr z tym modelem i projekt platformy

sprzętowej wykorzystujęcej ich testy, uzy'tej do potwierdzenia przewidywań

modelu.
Niski poziom zaawansowania prac nad modelami stochastycznymi nowych

generatorów wynika z tego, ze w ostatnich latach rozwój tego kierunku ba-

dań był bardzo szybki, aliczba pojawiających się nowych projektów bardzo
duża. Wiele Z proponowanych w ostatnich latach generatorów najprawdopo-
dobniej nigdy nie wyjdzie poza fazę wczesnego prototypu, a w tej sytuacji
czas i wysiłek poświęcony na tworzenie modelu stochastycznego mógłby oka-

zać się Zmalnowany. Jest to problenr tynr poważniejszy, ze tworzenie modeli

stoclrastycznych jest trudne i pracochłonne. Wraz Z losnQcą dojrzałością tej

dziedziny wiedzy jakość poszczegóInych projektów stanie się lepiej określona,

i z cał.ą pewnością te spośród nich które staną się wiodącymi przedstawi-

cielami tej grupy generatorów doczekają się swoich modeli analitycznych.
Wskazuje na to zarówno popularnośó badań nad generatorami opartymi rra

oscylatorach pierścierriowych, które stały się bardzo ciekawą grupą generato-

rów sprzętowych opaltYch na zjawiskach k}asycznych,jak i pierwsze pojawia-
jące się prace nad modelami stochastycznymi generatorów kwantowych, takie
jak praca glupy Tomasiego [29], opisująca genelator kwantowy korzystający
z macierzy e]ementów światłoczułych generujących liczby losowe na podsta-

wie czasów przybycia fotolru. Podobne projekty były przedstawiane wcześniej

przez rózne glupy badaczy, w tym Stuckiego et aI. [30], która to praca była
inspiracją dla grupy Tomasiego. W swojej placy autorzy opisali propozycję

ulepszenia generatoraZaploponowanego wcześniej przezzespół Stuckiego, ale

tez przedstawili model stochastyczny takiego generatora. W pracach przed-

stawiających modyfikacje istniejęcych już wcześniej projektów naturalne jest

pogłębienie badań rrad przedstawionymi generatorami' w przeciwieństwie do



pionierskich prac nad zupełnie 19\^'ymi projektami, które często rezygnują z
pogłębionycil badań rrarzecz szybszego przedstawienia szerokiej perspekty.wy

towarzyszącej nowemu odkryciu'
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Rozdział. 3

Parametryzacia
. I 2 . .a _ , _t - . .

3 aKoscrowo. rloscrowa cr4gow
losowych

3.1 Jakość losowości

Kiedy mowa o ciągach liczb losowych i pseudolosowych, mianem jakości

takiego ciągu na ogół określa się to, jak dalece właściwości takiego ciągu

są zblizone do cięgu liczb prawdziwie losowych. W szczególności dotyczy to

własciwości statystycznych takich ciągów'
Ważny spostrzeżeniem jest to, ze nie możemy powiedzieó niczego o loso-

wości pojedynczej liczby. Jeśli rzucimy monetą, i uzyskamy jako wynik orła,
to nie mozemy powiedzieć czy wynik ten jest losowy; pojedynczy rezultat
nie powie nam nic na temat jakości źródŁa losowości. Jeśli jednak rzucimy tą
Samą monetą 1000 razy, i za każdym Iazem wypadnie na niej orzeł, mamy

dobre powody zeby podejrze,łłać ze niejest to uczciwa moneta; podobnie je-

śli rzucimy monetą tysiąc razy i uzyskamy 498 orłów i 502 reszki, możemy

domniemylvać ze moneta jest, w rZeCZy samej' uczciwa.
Aby móc w sposób matematycznie dokładny określió losowośó ciągu liczb,

potrzebowalibyśmy ciągu o nieskończonej długości (i co za tym idzie, nie-

skończenie duzej mocy obliczeniowej lub nieskończenie długiego czasu na ob-

liczenia). W praktyce oceny tej dokonujemy, dysponując skończoną liczbą
wyników, a więc tylko z przyblizeniem.

Kluczowym staje się w tej sytuacji pytanie, co dokładnie porównujemy
pomiędzy badanym ciągiem, a ciągiem prawdziwie losowym. Niestety, ze

względu na naturę losowości, nie możemy powiedzieć ze jeśli badany ciąg

ma określoną własciwość, jest to ciąg nieodróznialny od losowego; możliwe
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jest jedynie przedstawienie przeciwnego lozumowania, w którym wskazujemy
na określone właściwości które pokazuj4, ze ciąg który ma te właściwości nie
jest ciągiem losowym.

Praktyką współczesnego badania jakości losowości jest weryfikacja gene-

ratorów Iiczb przy pomocy metod statystycznych, zebranych w zestawach
testów takich jak TestU01 [31] czy PractRand [32]. Metody te zostały rc:zwi-
nięte głównie w celu badania generatorów liczb pseudolosowych, ale spraw-
dzają się bardzo dobrze równiez w badaniu sprzętowych generatorów iiczb
prawdziwie losowych, w tym takich które oparte SQ na zjawiskach kwanto-
wych.

Zestawy testów losowości, choć bardzo dokładne i potrafiące wykryć du-
ząLiczbę problemów pojawiających się w danych wyjściowych z generatorów

liczb, mają dtze zapotrzebowanie na moc obliczeniową i pamięć, a takze
wykorzystuj ą bardzo dużo danych. Z tych powodów iclr zastosowanie jest
ograniczone do badania generatorów w czasie, kiedy nie Są one uzywane. W
szczególności możliwe jest przetestowanie projektu generatora pIZy pomocy
pojedynczej jego realizacji, co pozwala na wykrycie niedoskonałości Samego

projektu. Było to w zupełności wystarczające w przypadku generatorów aI-

gorytmicznych, które mogą być sprawdzone w jednym miejscu, a następnie -
poprzez skopiowanie algorytmu - przeniesione w dowoine inne miejsce na pla-
necie i zastosowane bez obawy o spadek ich jakości czy zmianę właścirvości.
Tego samego nie mozna powiedzieć o sprzętowych generatorach liczb. Nawet
najdoskonalszy projekt nie zapewni jakości produktu końcowego' która moze
za\eżeć od procesu produkcji, jakości użytych komponentów, a takze nlzycia
i uszkodzeń fizycznej realizacji generatora.

Problemy z zestawami testów losowości plzeztaczonyrni do badania ge.

neratorów algorytmicznych sporvodowały, ze lv celu badania jakości genela-

torów sprzętowych konieczne było stworzenie nowej klasy testów. Sę to testy
przez:Laczone do biez4cego badania jakości liczb generowanych w procesach

fizycznych.Ich zadaniem jest wykryć utratę losowości, która może wynikaó
na przykład z awarii sprzętu, aIe tez z ingerencji osób trzeciclr w środowisko
lub jeszcze innych przyczyrv. i natychmiast ostrzec użytkownika ze generator
przestał produkować liczby losowe o zadowalającej jakości. Z tego powodu
muSZą być one bardzo szybkie, ale poniewaz ich zadaniem nie jest dokładna
anaLizajakości badanych liczb, nie ]nuSZą być tak dokładne jak testy loso-

wości ogóinego przeznaczenia. Co więcej, możliwe jest dostosowanie ich do
konkretnego projektu generatora - poniewaz muszą być orre zintegrowane
z jego fizyczną realizacją, zeby dobtze spełniać swoje zadanie. Dzięki temu
mozna wykonywaó testy które wykryją wzoTy pojawiające się w przypadku
najbardziej prawdopodobnych problemów w okreśIonym modelu generato-

ra, a pominąć implementację takich' które byłyby w przypadku okreśIonego
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modelu niepotrzebne.

3.2 Wydajność generatorów |iczb
Pod'stawową miarą ilościową w przypadku generatorórv liczb jest iclr wy-

dajność, na ogół określana w bitach na sekundę, zarówno w przypadku gene-

ratorów zwracających strumień bitów, jak i dla generatorów które zwracając
ciągi liczb; te ostatnie mozna traktovlać jako zwracające ciągi bitów poddane
grupowaniu, na przykład w grupy po 32 (w wypadku generatorów zwracają-
cych liczbl' 32-bitowe).

Wydajność w przypadku generatorów iiczb pseudolosowych zaiezna jest

zarówno od zastosorvanego aigorytmu, jak i od rvydajności procesola w kom-

puterze, na którym Są generowane. Poniewaz najczęściej zdarza się ze liczby
losowe Są generowane i konsumowane rra tej samej maszynie' sprawia to ze te

same algorytmy generuj ące\iczby pseudolosowe mogą pozostawać wystarcza-
jąco wydajne ptzez długie okresy czasu' pomimo wzrostu mocy obliczeniowej

komputerów i przepustowości sieci' które wpłwvają na wzrost zapotrzebowa-
nia na liczby losolve, ten sam przyrost mocy obliczeniowej który zwiększa
pop}'t na liczb losowe' zwiększa też tch podaż, umozliwiając takim Samym

algorytmom generowanie większej ilości liczb losowyc}r w tej samej jednost-

ce czasu. obecnie większość generatorów liczb pseudolosowych nieprzezla-
czonyclr do stosowania w kryptografii osiqga wydajność kilku gigabitów na
sekundę w przypadku wykorzystania ich na komputerach konsumenckich'

Generatory sprzętowe' w przeciwieństwie do algorytmicznyclr, nie wyko-

rzystują mocy obliczeniowej komputera, do którego są podłączone, w związku
Z czym ich rvydajność pozostaje niezależna od tego, gdzie i do czego się je

stosuje. Z jednej strony sprawia to że nie obctązaj4 one dodatkowymi ob-

liczeniami komputera, który potrzebuje liczb losowych' ale z drugiej strony
mogą się o wiele szybciej starzeć, kiedy ich wydajność staje się niewystar-
czająca wTaZ Z zapotrzebowarriem na liczby losowe. Dlatego też możIiwość

zmiany parametrów ilościowych w przypadku generatorów sprzętowych staje
się ważniejsza, niz w przypadku generatorów algorytmicznvch. Aby genera.

tory sprzętowe mogły osiągnąć popularność, musza być w stanie konkurorvaó

pod względem plzepustowości z generatorami algorytmicznymi, a więc mieć

wydajnośó na poziomie gigabitów na Sekundę. od kliku iat powstają juz pro-

pozycje generatorów osiqgających podobne wydajności [14]. W poł.ączenit z

coraz lepszą jakością losowości zapewnianą przez takie źródł.a, dalszy rozwój
tej dziedzin5l badań jest w zasadzs.e pewny.
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3.3 Parametryzacja generatorów kwantowych
Nlożliwości parametryzacji generatorórv sprzętowych - podobnie jak w

przypadku generatorów algorytmicznych - zaIezą od konkretnego projektu
generatora. Niektóre z nich przystosowane Są do tego, zeby oferowaó szeroki
zakres moziiwości' jeśli chodzi o zmiany w wewnętrznym działaniu generato-
ra, które rvpływają na jakość i ilość oferowanych liczb, ale wiele z nich prak-
tycznie nie przewiduje takiej mozliwości. W przypadku algorytmów za'wsze

mozliwe jest zmodyfikowanie kodu źródłowego, tak aby uzyskać podobny ge.

nerator o nieco inrrych własciwościach - sposób często stosowany pTzy rozsze-
rzaniu generatorów 32-bitowych w celu działania na maszynach 64-bitowych
- ale generatory sprzętowe nie dają takich możliwości, tym bardziej ze roz-
wój zmierza w kierunku stworzenia generatorów które będą wytwarzane jako
część układu scalonego, co całkowicie usunie moz]iwość ich modyfikacji w
celu zmiany parametrów jakościowyclr lub ilościowych'

Projekty generatorów oferujęcyclr mozliwości parametryzacji najczęściej
oferują pojedynczy punkt modyfikujący zachowanie generatora. Typowym
przykładem są tutaj generatory które wykorzystują konwertery analogowo-
cyfrowe w celu przekształcenia sygnału wywoływanego przez zjawiska kwan-
towe i mierzonego .lv sposób analogowy na gotowe Iiczby losowe. Konwertery
stosowane w takich generatorach na ogół wartości wyjściowe skrvantyfikowane
na wiele bitów, zaś generatoly w celu poprawy losowości wykorzystują tyl-
ko niektóre bity (na ogół najmniej znaczące), pomijajqc pozostałe, Poprzez
zmianę Iiczby bitów wykorzystywanych w procesie generacji mozna r'vpływaó

na poplawę wydajności generatora, jednak Za cenę potencjalnego obniżenia
jakości losowości, jeśli do wyników dostaną się zbyt wysokie bity. Na przy-
kład w warunkach zbyt małej arrrplitudy mierzonego zjawiska, wysokie bity
w wynikach konwertera częściej niz w przypadku generatora josowego będę
ustawione na wartośó zeto. Przykładem projektu generatora który oferuje
takie mozliwości jest układ Zaproponowany przez Shena et al. [21]. Jest to
generator próbkujący próznię kwantorvą Za pomocą lasera rozszczepianego
na płytce półprzepuszczalnej i detektora homodynowego, którego odczy'ty są
konwertorł'ane na liczby losowe Za pomocą konwertera anaiogowo-cyfrowego.
Niestety, rvobec braku modelu stochastycznego zaproponowanego generato-

ra, okreśIenie jak wiele bitów wynikowych z konwertera nadaje się do ge-

nerowania liczb losowych moze być dokonane jedynie na podstawie testów
empirycznych. W tej sytuacji kazda zmiana parametrów wi4że się z ryzy-
kiem zlaczQcego pogorszenia jakości, a co gorsza1 Znacząco utrudnione jest

wskazanie momentu w któryn się to stanie.
Niektóre projekty oferują możliwości związane z parametryzacją genera-

tora jeszcze na etapie przed jego fizycznąrealtzacją' w pewnym sensie analo.
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giczne do modyfikacji algorytmów rvykorzystywanych przez geneTatory liczb
pseudolosowych. Typowym przykładem sq tutaj generatory opierające się
na macierzach elementów światłoczułych, takie jak propozycja Tisy et aI.

[33]. Zespół ten przedstawił projekt generatora rvykorzystujący macierz jed.

nofotonowych fotodiod lawinowych, zrealizowaną w postaci układu CMOS.
Realizacja przedstawiona \M pracy wykorzystywał.a 1024 takie fotodiody, ale
w celu stworzenia generatora o większej przepustowości mozliwa jest realiza-
cja wykorzystujęca o wie]e większą Iiczbę takich elementów, z których kazdy
odpowiada Za genelowanie sygnału wykorzystywanego następnie do wytwa-
rzania liczb losowych.

3.3.1 Parametryzacja generatorów sprzętowych w opro-
grarnowaniu

B ardzo int eresuj ąc ą moż liwości ą zvłiązalą z parametr y zacj ą generat orów
sprzętowych jest wykorzystanie faktu' ze generatory sprzętowe wykorzystują
róznorodne algorytmy ekstrakcyjne. Są to algorytmy mające na celu ekstrak-
cję entropii za.warŁej w ciągu bitów wytwarzanym wewnętrz generatora do
postaci która może być wykorzystana. Ekstraktory entropii skracają ciąg n
bitów, w którym zawarte jest m bitów entropii, do postaci która zawiera co

najwyżej m bitów, ale całkowicie losowych.
Wydajność ekstraktorów losowości mozna opisać jako stosunek m6 do m",

gdzie m6 to liczba bitów losowych w sekwencji wynikorvej ) a mc to liczba bi-
tów entropii zawartych w sekwencji początkowej. Klasycznym przykładem
bardzo prostego ekstraktora jest funkcja zaproponowana przez von Neuman-
na [t]: jeśli dwa kolejne bity są w postaci 11 lub 00, odrzucamy je. Jeśli
są w postaci 10, wartością wynikową jest 1. JeśIi w postaci 01, to r,varto.

ścią wynikową jest 0. Ekstraktor taki pozwala na uzyskanie bitów o dobrych
własciu'ościach statystycznych narvet ze źródł.a które wykazuje bardzo silne
odchylenia od losowości, jednak jego wydajność jest bardzo niska. Łatwo za-

lwazyć, ze w przypadku uczciwej nonety połowa bitów zostanie odrzucona,
zaś z pozostałej połowy odzyskamy tylko jeden bit na palę.

Rozwój generatorów sprzętowych wiązał. się jednak równiez z rór,vnole-

głym rozwojem funkcji słuzących do ekstrakcji losowości z ci4gów liczb. Funk-
cje takie, a także związane z nimi funkcje pełniące podobne role, znajduję
zastosowanie nie tylko w generowaniu liczb, ale takze w innych zastosowa-
niach.

Dwa najpopularniejsze algorytmy służące ekstrakcji losowości' które są
obecnie stosowane w sprzętowych generatorach liczb, to ekstraktor Trevi-
sana |34l oraz uniwersalne funkcje skrótu wykorzystujęce binarne macierze



Toeplitza |35' 36]. obydwa algor5,tmy te nalezą do rodziny ekstraktorów z

ziarnem, wykorzystują bowienr niewielką ilośó dobrej jakości losowości w ce-

lu wydajnej ekstrakcji losowości z długich ciągów bitowych o stosunkowo

niskiej entropii' Ich popularność wynika w duzym stopniu właśnie z dtzej
wydajności' pozwalającej przy pomocy stosunkowo niewielkich zasobów mo.

cy obliczeniowej i dodatkowej losowości dokonać ekstrakcji entropii z bardzo
duzej ilości danych. Mimo to jednak, koszt ich wykorzystania jest niezerowy'

Jeśii algorytmy te zostaną zaimplementowane w generatorach w sposób po-

zv,łalający na ich modyfikację, lub przynajmniej dobór parametrów, umożliwi
to parametryzację generowanych liczb losowych.

Ekstraktor Trevisana wykorzystuje ziarno o stosunkowo małej wielkości

w stosunku do ilości przetwarzanych danych, ale jego praktyczne implemen.
tacje są stosunkowo mało wyda jne, ze względu na skomplikowane obliczenia

które muszą być wykonane aby tzyskać wyniki. Zko\ei uniwersalne funkcje

skrótu bazujące na macierzach Toeplitza wykorzystują ziarno o wielkości po-

równywalnej z przetwarzanym blokiem danych' aIe ze względu na ich naturę

ziarno to może być wykorzystywane wielokrotnie. W niektórychurządzeniach
macierz słuzącajako ziarno jego dystrybuowana wTaZ z urządzeniem, jednak

nie jest to wymóg konieczny; wazne jest' zeby losowość lzyta w celu uzy-

skania tego ziarna była bardzo dobrej jakości. Tego typu uniwersalne funkcje

skrótu są stosunkowo szybkie, umożliwiając poplawę wydajności w stosunku

do ekstraktora Trevisan a, ale wciąz pozostaj ą stosunkowo zł.ozone obliczenio-
wo i zwłasz Cza w przypadku ultraszybkich generatorów liczb losowych mogą

ograniczaó ich wydajność.
Dzięki szerokim możliwościom implementacji r'znych funkcji ekstrak-

cyjnych' a także innych funkcji służ4cyclr ptzetwarzaniu danych wygenero.

wanych w procesach kwantowych, m'ozliwa jest parametryzacja jakościowo.

ilościowa liczb generowanych pIZy pomocy generatorów korzysta jących z ta-

kich rozwiązań.W najprostszym przypadku możemy wyobrazić sobie genera-

tor, który umożliwia włączanie lub wył4czanie ekstraktora losowości; działa-
jąc w warunkach włęczonego ekstraktora, zapewnia on ]iczb losowe o lepszej
jakości, a\e z przepustowością ograniczoną przez wydajność ekstraktora, zaś

kiedy jest on wyłączony, getrerator produkuje liczby losorve szybciej, ale nie

gwarantując równie wysokiej iclr jakości. Innę mozliwością jest zaimplemento-
wanie więcej niz jednego ekstraktora, które będą miały rózne charakterystyki,
w celu umożliwienia użytkownikowi doboru odpowiednich parametrów.

Wydajna ekstrakcja losowości z ciągów generowanych ptzez kwantowe ge-

neratory Iiczb wci4z pozostaje otwartym problemem, pomimo istnienia pew-

nych wykorzysty'wanych w praktyce implementacji. Potencjalne pojawienie

się nowych ekstraktorów losowości' a takze innych algorytmów związanych z

przetwarzaniem ciągów liczb powstających w procesach kwantowych, z pew-
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nością wpłyrrie rórvniez na mozliwości parametryzacji generatorów liczb ko-

rzystającyclr z nowych algorytmów.
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Rozdział. 4

Podsumowanie

Tworzenie modeli stochastycznych sprzętowyclr generatorów iiczb loso-

wych stanowi wazny eiement badań nad generatorami liczb w ogóle. Nieste-

ty, mimo że kwantowe generatory liczb prawdziwie losowych stają się coraz

popularniejszym obiektem badań, a nawet zaczynają pojawiać się komer-

cyjnie dostępne implenrentacje, dla wielu z nich w ogóle nie istnieją takie
modele. Dzieje się tak pomimo faktu' że jedno z lajwńniejszych zastoso-

wań liczb iosowych, które może szczeglIrie skorzystać na szerokiej dostępno-

ści naprawdę nieprzewidywalnych liczb losowych pozyskiwanych w procesach

kwantowych, a więc kryptografia) wylnaga powstawania takich modeli w ce-

lu z agwarant owania b ezpieczeństwa st osow ania p oszczególnych generat orów.

Główną pTZycZyrL4 tej sytuacji wydaje się być fakt, ze powstajęce bardzo
szybko nowe podejścia i projekty generatorów sprawiają, ze tworzone mo-

dele mogę okazać się być niepotrzebne jeszcze przed opublikowaniem, kiedy
opisy'wane przez nie projekty generatorów zostatrą zastąpione przez kolejne

generacje urz4dzeln. W z:wiązku z tym mozna domniemywać, ze badarria te

staną się popularniejsze kiedy pierwsze pokolenie kwantowych generatorów

Iiczb zacznie dojrzewać, i niektóre projekty staną się wiodącymi, lub przy-

najmniej bardziej popularnymi. Potwierdza to powstawanie modeli stocha-

stycznych dla popularnych wariantów generatorów opartych na zjawiskach
klasycznych, takicli jak modele generatorów korzystających z oscylatorów
pierścieniowych, a także pojawiające się pierwsze artykuły omawiające mo-

dele stochastyczne generatorów kwantowych; skupiają się one na ulepszonych
wariantac}r generatorów które po raz pierwszy pojawiły się przed kilku Ia-

ty i ich jakość została potwierdzorLa przez kolejne badania i pojawiające się

propozycje ulepszeń ich projektów.
Parametry jakościowe i ilościowe dotyczące generatorów liczb dotycząza-

równo generatorów aigorytmicznych, jak i sprzętowych; w rzeczywistości zaś

mozna powiedzieć, że dotycząciągów liczb w1'twarzanych przez te generatory.
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Dzięki temu wyniki badań które zostały poświęcone opisowi jakości losowości

Iiczb powstających w procesach algorytmicznych dotycz4 również generato-

rów sprzętowych; rozpowszechnienie się jednak nowych rodzajów generatorów

liczb pozyt1tvnie wpływa na badania nad jakości4 losowości. Mozliwości para-

metryzacji obecnie istniejących generatorów są stosunkowo niewielkie, jednak

istnieje kilka perspektywicznych dróg rozwoju, które, jeśIi zostaną zrealizo.

wane' zagwarantuję większe możliwości doboru parametrów generatora do

konkretnego zastosowania.
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