bìnì se volí r = 0,01 nebo r = 0,001.
Pokud vypoètená hodnota S padne do
uvedeného intervalu spolehlivosti, pøijmeme hypotézu, e daná posloupnost
má maximální entropii. Pokud S padne

pøipomeòme, e pro L = 16 test vyaduje minimálnì 65 MB zdrojových dat, zatímco pro L = 8 staèí jen 256 KB.
V prvních ètyøech experimentech jsme
pouili krátké texty, v pátém jeden dlouhý text. Pøesto na nich test nefunguje ani
zdaleka tak dobøe jako bìnì dostupný

Tabulka 1. Intervaly spolehlivosti a dalí parametry.

Poznámka 1:
K je pevně voleno jako 1000*(2L)
a interval spolehlivosti se vypočítá podle vztahu
(t1, t2) = ( L - y*s, L + y*s ),
kde s je dáno v tabulce a y se vypočítá z r prostřednictvím vztahu N(-y) = r,
kde N je distribuční funkce normálního rozdělení, tj.
x

N(x) = (1/2p)1/2 * ò e-x*x/2 dx,
-µ

L je délka bloku a s je dáno tabulkou.
Poznámka 2:
Intervaly spolehlivosti pro L = 8 a L = 16, vztažené na 1 bit (údaje v tabulce, dělené L):
L = 8: <0,9992737, 1,0007262> a <0,9990725, 1,0009275>
L = 16: <0,9999768, 1,0000231> a <0,9999706, 1,0000293>

mimo nìj, hypotézu zamítneme. V tom
pøípadì ji ale zamítneme správnì, nebo
tak èiníme s pravdìpodobností 1 - r, tj.
témìø s jistotou. Pro obì obvykle volené
hodnoty r jsou pøísluné IS uvedeny
v tabulce 1, stejnì jako obecný vzorec.
Pokud tedy napøíklad pro L = 8 obdríme S = 7,995, mùeme pøijmout hypotézu, e se jedná o náhodný zdroj s maximální entropií. Obdríme-li S = 4,002,
hypotézu odmítneme, ale pokud bylo
zdrojových dat velké mnoství, mùeme
uèinit závìr, e kadých 8 bitù produkované posloupnosti obsahuje v prùmìru
cca 4 bity neurèitosti.
Pro ilustraci pouitelnosti a schopností
M-C testu jsme udìlali nìkolik experimentù, jejich výsledky uvádí tabulka 2.
Samozøejmì je vdy lepí data testovat
s vìtím rozliením testu (pøi L = 16 je
test mnohem pøesnìjí ne pøi L = 8), ale

komprimaèní program WinZip. Proè?
Text toti není pro M-C test vhodný. Text
má hluboké závislosti, které zakladatel
teorie informace C. E. Shannon ve svých
raných pracích odhadoval (v angliètinì)
i pøi zjednodueném modelu minimálnì
na pìt znakù (jinými slovy, výskyt písmene èitelného textu závisí a na pìti
pøedchozích písmenech). Museli bychom
proto mìøit entropii pro L = 5*8 = 40
bitù, co by vyadovalo text o délce pøes
1000*240 znakù, tj. 1000 terabajtù. I tak
bychom ale nezaregistrovali takové zákonitosti a opakování textu, jaké zachytí i bìný komprimaèní program. Jeho
okno toti bývá nikoli pìt, ale a 8000
znakù.
Z experimentù 6 a 8 je vidìt, e L = 16
poskytuje pøesnìjí mìøení ne L = 8,
a M-C test se blíí výsledkùm WinZipu.
Je to víceménì náhodný výsledek, protoe uvedené formáty vlastní zdroj dat
samy zásadnì upravují a pøetváøejí ve

velmi velkých blocích, take se jedná
o zdroje dat znaènì umìlé. Zjiovat
u nich míru entropie by vyadovalo studovat jejich systém kódování vstupních
dat do výsledného formátu a odliit skuteèné vstupy od pøídavných rámcù nebo
formátovacích sekvencí. Mìøit u nich
entropii M-C testem je proto nesmyslné.
V dalích dvou experimentech jsme pro
zajímavost zmìøili entropii pohybu myi
ze vzorku jejích poloh, poøízených asi za
10 sekund (experiment 9), pokud jsme jí
zámìrnì pohybovali, a za jednu hodinu
bìné práce u PC (experiment 10), tj. vèetnì doby, kdy se pouívá více klávesnice
a obèas my, tj. kdy se vìtinu èasu nepohybuje. WinZip je zde lepí, protoe
poloha myi se zapisuje prostøednictvím
32 bitù, které M-C test s L = 8 a 16 nemùe tak dobøe vyhodnotit.
Následující experimenty u jdou M-C testu k duhu. Abychom mohli vyhodnotit
úèinnost testu na velkém mnoství dat,
zvolili jsme zdroj dat s entropií 1,000000,
tj. zcela náhodný zdroj dat, poté binární
zdroj s entropií 0,937500 na bit (15 bitù
ze 16 je náhodných, poslední bit je dopoèítán jako paritní) a potom binární zdroj
s entropií 0,875000 na bit (14 bitù z 16
je náhodných, 15. bit je paritní bit za
pøedchozí liché bity a 16. bit je paritní
za pøedchozí sudé bity). Na tìchto souborech WinZip zcela odmítl komprimovat, nebo je povaoval za náhodné a nedosáhl ádné komprimace. To by bylo
v poøádku u skuteènì náhodných souborù v experimentech 11 a 14, ale ne u
u ostatních, kde mìl komprimovat na cca
93 % a 87 %. WinZip tam ale neodhalil
ádnou zákonitost, zatímco M-C test zapracoval fantasticky pøesnì. Tøeba v experimentech 14 a 16 jím zjitìné entropie 1,000000, 0,937511 a 0,875008
jsou a neuvìøitelnì blízko skuteèným
entropiím mìøených zdrojù. Tyto výsledky také ukazují, e na pøirozených náhodných zdrojích je M-C test velmi pøesný, a èím mení pamì zdroj má (nejlépe
kdy následné hodnoty jsou zcela nezávislé), tím je pøesnìjí.
Dále se zde ukazuje dalí moné pouití
M-C testu. Pokud data mají nìjakou závislost v oknì délky N bitù, M-C test to
nezjistí pro parametr L < N, ale pøi L = N
a vìtí ano (srv. testy 11 a 16 pro L = 8
a L = 16). Jestlie máme podezøení, e
pøedloená data takovou zákonitost skrývají, lze ji odhalit provedením vech tes-
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Trocha filozofie
tù pro L = 4, 5, 6, ..., N, N+1, ... Pokud
obdrené hodnoty S budou vykazovat
v bodì L = N zásadní zlom, máme u jistotu, e N-bitové vzorky nìjakou neznámou zákonitost obsahují, a mùeme se
pokusit ji odhalit. To je dalí výsledek,
který je hodnotný sám o sobì.

Maurerùv-Coronùv test je úèinný na testy fyzikálních a svým charakterem pøírodních (originálních) zdrojù informace.
Není vhodný na mìøení entropie umìlých
generátorù, napøíklad kongruentních
nebo kryptografických posloupností. Vysvìtlíme si to na pøíkladu. Mìjme tøeba
zdroj, který má entropii 0,5 na jeden bit
výstupu. Dále uvaujme, e máme tajnou

Tabulka 2. Výsledky experimentù.

substituèní tabulku (8 bitù na 8 bitù),
kterou aplikujeme na kadý bajt originální posloupnosti. Pokud pouijeme M-C
test s délkou bloku L = 8, pak entropie
pùvodní i modifikované posloupnosti
budou naprosto totoné!
Sebetajnìjí substituce výsledek neovlivní, nebo test nezajímají konkrétní hodnoty znakù, ale jejich vztahy, ale ty se
substitucí nemìní. Kdybychom pouili
128bitovou substituci (napø. blokovou
ifru), museli bychom u M-C testu volit
také 128bitové bloky (tj. L = 128), abychom její vliv eliminovali. M-C test by
v tomto pøípadì vyadoval zpracování
1000*2128 blokù, co je ale výpoèetnì nezvládnutelné. Jinými slovy, pokud výstupní posloupnost nemá dostateènou
entropii, nemá cenu ji umìle doupravovat a pak mìøit entropii upravené posloupnosti M-C testem. Je ale moné volit obrácený postup. Ze zdroje, který má
M-C testem zjitìnou urèitou entropii,
nejprve generujeme posloupnost, a dosáhneme poadované entropie, a teprve
poté tuto posloupnost mùeme upravovat, abychom získanou entropii vyuili.

Závìr
Maurerùv-Coronùv test je univerzální test
náhodnosti, který je schopen detekovat
irokou kálu statistických defektù. Na
jejich odhalení není pak nutné pouívat
dalí speciální statistické testy. Kromì
toho test pøímo poskytuje èíselný odhad
entropie daného zdroje. Mùe být vyuit
k mìøení entropie pøirozených zdrojù, kde
je nutná záruka kvality nebo znalost míry
jejich náhodnosti, nehodí se ale k testování umìlých zdrojù ani tam, kde jsou
tyto zdroje umìle upravovány.
VLASTIMIL KLÍMA (V.KLIMA@DECROS.CZ)
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