Testy a zdroje neurèitosti v poèítaèi

magazín

poèítaèová bezpeènost

Dá se náhoda
V oblasti poèítaèové bezpeènosti se velmi èasto setkáváme s náhodnými èísly
a ifrovacími klíèi. Na kvalitì náhodnosti jejich generování pøitom záleí
úplnì stejnì jako na kvalitì pouívaných
ifer. V tomto èlánku vás seznámíme
s nedávným objevem, který umoòuje
mìøit kvalitu náhodnosti daného zdroje. Je to pomìrnì pøesná metoda, její
význam vak sahá daleko za hranice poèítaèové bezpeènosti.
Moná vás u nìjaký program poádal,
abyste chvíli náhodnì ukali do klávesnice nebo pohybovali myí. To jsou okamiky, kdy na náhodnosti záleí natolik, e program odmítá za kvalitu svého
zdroje pøevzít odpovìdnost a obrací se
pøímo na uivatele. Znát míru náhodnos-

mìøit?

nerovaných 128 bitù ifrovacího klíèe má
pouze 40bitovou informaèní hodnotu
(neurèitost, entropii). Generátor tak mùe
snadno degradovat silnou ifru na slabou a dùsledky mohou být znaèné. Tyto
pøípady se u staly  a bohuel urèitì
nikoli naposledy.

Bezpeènost a náhoda
Pøestoe kvalitní zdroj entropie je pøi práci na poèítaèi potøeba dost èasto, s poadavkem vloení náhodného èísla se
v praxi setkáváme málokdy. Pøísluné
programy toti nechtìjí obtìovat uivatele a generují náhodnost samy  jak
umìjí nejlépe. Ve vìtinì pøípadù k tomu
vyuívají pouze náhodnost odvozenou
od systémového èasu, co je ale z hlediska bezpeènosti silnì nedostateèné.
Náhodné ifrovací klíèe musí napøíklad

Obr. 1. Záznam pohybu myi na displeji s rozliením 800 x 600 bodù (799 = 0x031F, 599 = 0x0257)
z levého horního rohu obrazovky (00 00 00 00) do pravého dolního rohu (poslední záznam 57 02 1F 03).
Kadá pozice je zakódována 16 + 16 bity, z nich platných je nejvýe 10 + 10 bitù, ani ty vak nejsou jetì zcela náhodné.

ti pouívaného zdroje je nutné zejména
u bezpeènostních aplikací. Kritické je to
pak pøi generování ifrovacích klíèù. Jestlie generátor náhodných bitù nemá dostateènou kvalitu, mùe se stát, e vyge-

generovat internetový prohlíeè, pokud
se se serverem spojuje zabezpeèeným
spojením prostøednictvím protokolu SSL.
Jak moná víte, starí verze prohlíeèe
Netscape Navigator pouívala slabý generátor náhodných èísel, a ifrovací klíèe tak mìly entropii 47 namísto 128 bitù.
Tím se degradovala kvalita ifrování

a byla z toho ostuda. Od té doby se na
kvalitu náhodných generátorù dbá více.

Komprimace
a náhodnost
Entropie vlastnì urèuje skuteèné mnoství obsaené informace a mìøí se v bitech. Jednoduchým a známým mìøítkem
náhodnosti mohou proto být napø. komprimaèní metody. Pokud nìjaký soubor
dat zkomprimujeme dejme tomu na 40 %
pùvodní délky, mùeme øíci, e 60 % obsahu bylo nadbyteèných a skuteèný informaèní obsah byl 40 %. V jednom
bajtu bylo tedy obsaeno jen 40 %, tj.
8*0,4 = 3,2 bitu skuteèné informaèní
hodnoty (entropie), neboli prùmìrná entropie na jeden bit byla 0,40. A co komprimovaný soubor  bude náhodný? Témìø ano, i kdy na jeho zaèátku mohou
být prvopoèáteèní kusy pùvodního textu
a v jeho tìle nìkteré markantní øetìzce.
V mnoha pøípadech ale komprimace skuteènì velmi pøiblíí soubor dat jeho informaèní hodnotì. Jestlie ale dáme
zkomprimovat soubor náhodných dat,
komprimaèní metody zkolabují. A to
i v pøípadech, e zdrojová data nejsou
zcela náhodná, ale mají entropii napøíklad 0,90. Komprimace by mìla daný
soubor zkrátit na 90 %, ale nestane se
tak, protoe pøísluná metoda prostì nezjistí, o jakou neurèitost vlastnì jde.
Neumí ji zjistit, zmìøit ani odstranit.
V pøípadech náhodných nebo témìø náhodných souborù tedy bìné komprimaèní metody jako mìøítko neurèitosti pouít nelze.

Objev v mìøení entropie
Prùlom v mìøení entropie znamenal objev Ueliho Maurera z roku 1990, který jej
prezentoval na kryptologické konferenci
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CRYPTO´90 [1]. Nalezl velmi jednoduchou funkci, jí dokázal mìøit a pomocí
statistického testu testovat entropii generátoru. Do té doby byla známa øada
dùmyslných testù, které zkoumaly partikulární parametry posloupnosti, jako

vliv to, zda je mìøen v úterý, nebo ve ètvrtek), a koneèná pamì (M) znamená, e
n-tý výstup zdroje závisí maximálnì jen
na koneèném poètu (M) pøedchozích výstupù  napøíklad poloha myi v daném
okamiku závisí maximálnì na tom, kde
byla pøed sekundou, ale u ne na tom,
kde byla pøed deseti sekundami.

Výpoèet
entropie

hodnotu S vydìlit poètem bitù bloku L 
zdroj poskytuje neurèitost H = S/L na
jeden bit. Pokud se nad vzorcem zamyslíme, zjistíme, e je to vlastnì prùmìrná
hodnota jakési funkce g, aplikované na
vzdálenost mezi totonými L-bitovými
bloky v dané posloupnosti. Pøitom prùmìr se poèítá pøes vechny bloky v posloupnosti.
Genialita funkce g je v tom, e uvedenou
vzdálenost blokù pøemìòuje na entropii a navíc výpoèet hodnoty S je velmi
jednoduchý. Coron dokázal, e S z teoretického hlediska vyjadøuje hodnotu
entropie pøesnì  navíc známe její statistické rozdìlení. Umíme tedy entropii
zdroje nejen vypoèítat, ale urèit i tzv. intervaly spolehlivosti, v nich se namìøené hodnoty S mohou pohybovat, má-li
mít zdroj maximální entropii.

Pojïme tedy k výpoètu
entropie S podle Maurerova-Coronova (dále
jen M-C) testu. Nejprve
si zvolíme tøi parametry  konstanty L, Q a K.
Testovanou posloupnost N bitù si dále rozdìlíme na Q + K nepøekrývajících se L-tic
bitù b1, ..., bK+Q, kde bi
je i-tý blok o L bitech
Obr. 2. Pohyb myi  pseudonáhodný zdroj s koneènou pamìtí.
a N = (Q + K)*L.
Kdy pouijeme M-C statistický test na
napøíklad statistické vlastnosti (autoko- Parametr L by mìl být volen v rozmezí zkoumanou posloupnost, obdríme jedrelaèní test, test sérií, frekvenèní test {6, ..., 16}, Q by mìlo být co nejvìtí, nu jedinou hodnotu  tzv. statistiku S.
apod.) nebo sloitostní charakteristiky, minimálnì ovem 10*2 L a K alespoò Tato statistika je ve støední hodnotì rovale výsledky se nedaly kvantitativnì pøe- 1000*2L. Jestlie napø. zvolíme L = 8, na pøímo entropii L-bitového bloku zkouvést na hodnotu entropie. Jinými slovy  zpracováváme posloupnost po bajtech.
maného zdroje, ale zároveò je to náhodvìdìli jsme, e posloupnost dejme tomu Test má dvì fáze  inicializaèní a výpo- ná velièina, která má pravdìpodobnostní
200 pozic myi (mìøených v èasových èetní. V inicializaèní fázi nejprve napl- chování. A tak, i kdy má zdroj dokonamikrointervalech pøi jejím pohybu, viz níme tabulku T[0] ... T[2L -1] indexy prv- lou entropii (napøíklad S = 8 na bajt),
obrázek 2) není náhodná a jaké má ne- ních Q blokù tak, e pro i = 1, ..., Q hodnoty S namìøené na konkrétních podostatky (korelace sousedních pozic, ne- postupnì definujeme T[bi] = i. Jinými slo- sloupnostech se mohou pohybovat v urèirovnomìrný výskyt jednotlivých bajtù), vy: prvních Q blokù pouijeme na to, aby- tých intervalech kolem této dokonalé enale nevìdìli jsme, jak dlouho máme myí chom naplnili tabulku T. Hodnota T[blok] tropie. Tyto intervaly spolehlivosti (IS)
pohybovat, aby posloupnost jejích pozic
u reprezentovala napøíklad 128bitovou
entropii, tj. ekvivalent 128 náhodných
Vzorec pro výpoèet entropie zdroje (S) je geniálnì jednoduchý a pøesný:
bitù. A Maurerùv test právì toto dokázal
Q+K
vypoèítat.
S = (1/K) * 5 g(n - T[bn]),

Hodnocení výsledkù

n=Q+1

Pouitelnost
Maurerova-Coronova
testu
V roce 1999 zpøesnil odhady konstant
Maurerova testu J. S. Coron [2] a poté
navrhl i geniální zmìnu testovací funkce [3]. Nový test tak oproti døívìjímu
mìøí entropii pøímo a pøesnìji. Pro vás,
kteøí byste jej chtìli pøímo pouít, jej dále
popíeme. Test se týká stacionárních
zdrojù s koneènou pamìtí. Pøesné definice a dùkazy tvrzení mùete nalézt
v uvedené literatuøe. Stacionární znamená, e se v èase nemìní charakteristiky zdroje (napøíklad na pohyb myi nemá

i-1

pøièem g(i) = (1/loge2) * 5 1/k,
k=1

kde T[bn] je index posledního výskytu bloku bn v posloupnosti blokù b1 , b2 , ... , bn-1
a S je entropie zdroje na L-bitový blok, tj. S/L je entropie zdroje na jeden emitovaný bit.
Obr. 3. Vzorec pro výpoèet entropie.

je místo, kde se naposledy objevil L-bitový blok s hodnotou blok. Q by mìlo být
tak velké, aby se v inicializaèní fázi korektnì naplnila tabulka T, tj. aby se
v prvních Q blocích posloupnosti alespoò
jednou objevil kadý L-bitový blok.
Hodnotu S urèíme ve výpoèetní fázi podle vzorce na obrázku 3. Hodnota, kterou
obdríme, je rovna entropii L-bitového
bloku. Chceme-li zjistit entropii zdroje na
jeden emitovaný bit, postaèí obdrenou

umíme vypoèítat, nebo S mùeme aproximovat normálním rozdìlením, jeho
parametry naposledy zpøesnil právì J. S.
Coron [3].
K výpoètu IS si nejprve stanovíme pravdìpodobnost r, e M-C testem vyøadíme
nìjakou posloupnost jako patnou (nemající maximální entropii), pøestoe byla
emitována skuteènì náhodným zdrojem;

leden 2000

39

klima.p65

39

3.12.1999, 15:24

