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Streszczenie 
 

W pracy przedstawiono wyniki badań generatora losowego łączonego, 
zbudowanego z generatorów wykorzystujących generatory pierścieniowe. 
Wykazano, że po zaimplementowaniu generatora w układzie Virtex-5 
ciągi wyjściowe spełniają wszystkie testy statystyczne z pakietu NIST 
800-22. Rozważono trzy sposoby realizacji opóźnienia występującego 
w generatorze pierścieniowym: w postaci kaskady negatorów, kaskady 
przerzutników oraz za pomocą linii opóźniającej wbudowanej w układ 
Virtex-5. Przedstawiono ograniczenia wykorzystania proponowanego 
generatora w kryptografii.  
 
Słowa kluczowe: generator losowy, generator pierścieniowy, generator 
łączony, testy statystyczne, kryptografia. 
 

Generation of binary random sequences  
in Virtex-5 

 
Abstract 

 
One of the simplest sources of purely digital true random bit sequences is  
a  ring oscillator with output sampled by a signal from the low-frequency 
quartz oscillator (Fig. 1). The frequency fH is normally at least several 
times greater than the frequency fL. The same idea was used in the experiment 
conducted but there was assumed that the ring oscillators had frequencies 

,H k
f , 1, 2, ...,k K  close to fL but not smaller than fL. The signal of frequency 

fL, common for all source generators, was produced by the quartz oscillator 
built into evaluation board ML505 containing Virtex-5 (Fig. 2). There was 

assumed that 250MHz
L

f  . The frequencies 
,H k

f  satisfy the condition 

,
250MHz< 350MHz

H k
f  . Generators that failed to satisfy this condition 

were reconstructed to meet this requirement, e.g., by changing the location 
of elements in the FPGA structure. Tables 1, 3, and 5 lists the results of 
NIST statistical testing for the realised generator composed of 40 source 
generators. The all tests were satisfactory independently of the hardware 
solution of the delay . In experiments there were considered three  
constructions for : a chain of inverters, a chain of latches and the delay 
line built into Virtex-5. The practical RNG demonstrates that the idea of 
combining modulo 2 of a finite number of source streams can be used to 
construct entirely digital, high-speed RNGs that pass all NIST statistical 
tests. The application of this type of generator to cryptography, considered 
in the last paragraph of this paper, although possible, requires further 
research. 
 
Keywords: random number generator, ring oscillator, combined generator, 
statistical tests, cryptography. 
 
1. Wstęp 
 

Reprogramowalne układy cyfrowe są obecnie wykorzystywane 
praktycznie we wszystkich gałęziach nowoczesnej telekomunika-
cji, automatyki czy informatyki. Szczególne korzyści oferują 
w zastosowaniach kryptograficznych, gdyż osoba postronna nie 
ma dostępu do wewnętrznej realizacji systemu kryptograficznego, 
co mogłoby ułatwić skuteczne ataki na system nawet dla długich 
kluczy kryptograficznych. Podstawowym elementem każdego 
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systemu kryptograficznego jest generator losowy. Zadaniem gene-
ratora losowego jest wytwarzanie ciągów prawdziwie losowych. 
Są to ciągi losowe, których elementów nie można przewidzieć na 
podstawie elementów już wygenerowanych. Takie ciągi są po-
trzebne protokołom kryptograficznym np. do uwierzytelniania 
nadawcy. Dostarczają także wartości początkowej dla generato-
rów pseudolosowych. Do wytwarzania ciągów losowych wyko-
rzystywano w przeszłości różne zjawiska fizyczne np. szum diod, 
procesy rozpadu promieniotwórczego itp. Obecnie największe 
znaczenie mają zjawiska, które występują w układach cyfrowych, 
gdyż wtedy generator losowy można wbudować w układ repro-
gramowalny. Proponuje się wykorzystanie losowości w dostępie 
do pamięci, stany metastabilne układów cyfrowych czy też szyb-
kozmienne fluktuacje fazy (ang. jitter) generatorów konstruowa-
nych z elementów układu reprogramowalnego [1]. Obecnie naj-
większe znaczenie praktyczne mają koncepcje wykorzystujące 
generatory pierścieniowe (ang. Ring Oscillators) oraz generatory 
pierścieniowe Galois (ang. Galois Ring Oscillators). W obu przy-
padkach źródłem losowości są szybkozmienne fluktuacje fazy 
wytwarzanych przebiegów [2]. Binarny sygnał losowy jest otrzy-
mywany w wyniku próbkowania sygnału generatora pierścienio-
wego o częstotliwości fH przez generator o częstotliwości fL. Za-
kłada się przy tym, że fH>>fL. Na wyjściu otrzymujemy ciągi, 
których właściwości statystyczne odbiegają od oczekiwanych, 
dlatego stosowane są dodatkowe algorytmy przetwarzania tzw. 
post-processing. Rezultatem jest znaczące zredukowanie szybko-
ści wytwarzania ciągu, obecnie do pojedynczych Mbit/s. W grud-
niu 2008 Wold i Tan zaproponowali, aby strumienie binarne 
wytwarzane przez K niezależnych generatorów prawdziwie loso-
wych połączyć w jeden strumień za pomocą operacji EX-OR [3]. 
Kosztem większej złożoności układowej wyeliminowali w ten 
sposób potrzebę stosowania dodatkowego przetwarzania. Szyb-
kość wytwarzania ciągu binarnego wzrosła do 100 Mbit/s. Utrzy-

mano nadal zasadę, że 
,H k

f , 1, 2, ...,k K  jest znacząco większe 

od fL. W proponowanej pracy pokazujemy, że tą samą metodą 
można otrzymać ciągi spełniające wszystkie testy statystyczne 

nawet wtedy, gdy 
,H k

f  jest tylko nieznacznie większe od fL. Do-

wodzimy także, że w układzie Virtex-5 ten rezultat nie zależy od 
sposobu realizacji opóźnienia w generatorze pierścieniowym. 
Rozważamy trzy realizacje opóźnienia: na bramkach, na przerzut-
nikach oraz za pomocą linii opóźniającej wbudowanej w układ 
Virtex-5. Szybkość wytwarzania ciągów binarnych wynosi  

250 Mbit/s, co odpowiada 250 MHz
L

f  . W pracy zamieszcza-

my wyniki testów NIST-22 potwierdzające doskonałe właściwości 
statystyczne wytwarzanych ciągów. Wskazujemy także na ograni-
czenia stosowania generatora łączonego w kryptografii.  
 
2. Binarny łączony generator losowy 
 

Podstawowym elementem konstrukcji zaproponowanej przez 
Wolda i Tana jest generator losowy, w którym sygnał wyjściowy 
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generatora pierścieniowego jest próbkowany przez sygnał innego 
generatora, o istotnie mniejszej częstotliwości (rys. 1). 

 

 
 
Rys. 1.  Próbkowanie sygnału wyjściowego generatora pierścieniowego  

jako metoda wytwarzania bitów losowych;   - opóźnienie  
Fig. 1.    Jitter oscillator sampling as a method of producing random bits;  

  - a delay  

 
Na rysunku 1 zakładamy, że generator pierścieniowy wytwarza 

sygnał o częstotliwości fH i dużych szybkozmiennych fluktuacjach 
fazy. Ich wartość zależy od parametrów negatora oraz od jakości 
linii opóźniającej o wartości nominalnej opóźnienia wynoszącej τ. 
Fluktuacje fazy sygnału generatora pierścieniowego są akumulo-
wane w czasie. Oczekuje się, że w chwili próbkowania wyznaczo-
nej zboczem sygnału o częstotliwości fL ich wartość nie jest 
mniejsza od 1 /H HT f . Na wartość szybkozmiennych fluktuacji 

fazy widzianych w chwilach próbkowania ma wpływ wartość 
fluktuacji fazy sygnału wyjściowego generatora pierścieniowego 
oraz czas akumulacji. Im większe fluktuacje na wyjściu generatora 
tym szybciej zakumulowane fluktuacje będą większe od HT .  

W rezultacie częstotliwość fL będzie mogła być większa, co da 
większą szybkość wytwarzania ciągu bitowego. W rzeczywistości 
nawet dla fH>>fL ciąg wyjściowy nie spełnia wszystkich testów 
statystycznych i konieczne są dodatkowe operacje, które to za-
pewnią. Kosztem jest znacząco mniejsza szybkość wytwarzania 
ciągu wyjściowego. Rozwiązaniem, które usuwa tę wadę jest 
łączenie bitowe za pomocą funkcji EX-OR ciągów wytwarzanych 
przez wiele generatorów składowych [3] (rys. 2). Wszystkie testy 
statystyczne mogą być spełnione już dla około 25 generatorów, 
które będziemy dalej nazywali generatorami źródłowymi. Genera-
tor z rysunku 2 zaimplementowaliśmy w układzie Virtex-5 
(XL5VLX50T). Opóźnienie τ wykonano za pomocą elementów 
dostępnych w strukturze Virtex-5. Rozważono trzy przypadki: 
linia opóźniająca zbudowana z negatorów, przerzutników oraz 
z wykorzystaniem elementów wewnętrznej linii opóźniającej 
układu Virtex-5. Generatory źródłowe konstruowano w taki spo-

sób, aby częstotliwości 
,H k

f  mieściły się w przedziale od 

250MHz do 350MHz. Ponieważ tego procesu nie można zautoma-
tyzować potrzebna była ręczna modyfikacja połączeń, aby otrzy-
mane częstotliwości mieściły się w zadanym zakresie. 
 

 
 
Rys. 2.  Generator łączony złożony z K generatorów z rysunku 1 
Fig. 2.  Combined generator composed of K generators from Figure 1  

 
Jakość otrzymanych ciągów oceniano za pomocą testów staty-

stycznych. Dotychczas opracowano kilka ogólnodostępnych pa-
kietów testów statystycznych. Zadaniem testów jest wykrycie 

nielosowych zachowań ciągów wyjściowych układów determini-
stycznych oraz niedeterministycznych. Innym, nie mniej ważnym 
zadaniem jest umożliwienie porównywania właściwości generato-
rów losowych i pseudolosowych proponowanych przez różne 
zespoły badawcze. Obecnie największe znaczenie ma pakiet przy-
gotowany w Narodowym Instytucie Standardów i Technologii 
NIST (ang. National Institute of Standards and Technology). 
Pakiet jest znany pod nazwą NIST 800-22 i stanowi nieformalny 
standard w badaniu właściwości ciągów losowych i pseudoloso-
wych [4]. Po wykonaniu programu zostaje utworzony plik wyni-
kowy zawierający statystyki pośrednie i tak zwane P-wartości 
(ang. P-value). Każda P-wartość jest prawdopodobieństwem, że 
statystyka wybranego testu przybierze wartości równe wartościom 
statystyki testu obserwowanego lub mniejsze. Jeżeli P-wartość jest 
równa poziomowi istotności testu β lub większa, to hipoteza ze-
rowa jest akceptowana. Jeżeli jest mniejsza, to hipoteza zerowa 
jest odrzucana. W pakiecie NIST 800-22 standardowy poziom 
istotności wynosi 0,01  .  

Interpretacja otrzymanych P-wartości może być przeprowadzo-
na na wiele sposobów. W pracy zastosowano interpretację zapro-
ponowaną w pakiecie NIST 800-22. Pierwsza z nich polega na 

określeniu proporcji tR  ciągów, które przechodzą dany test. 

Zakres akceptowalnych proporcji określa wzór [4]: 
 

(1 )
(1 ) 3tR

R

  
   ,        (1) 

 
w którym β jest poziomem istotności testu, a R jest liczbą testowa-
nych ciągów. Przyjmuje się, że R jest równe co najmniej 10/β. Na 
przykład dla 0,01   procedurze testowej powinno podlegać co 

najmniej 1000 ciągów. W pracy przyjęto 0,01   oraz 2000R   
tzn.  

0.0099
0,99 3 0,99 0,00667457

2000tR     .        (2) 

 
Wynik (2) oznacza, że dla proporcji większej od 

min 0,98332542R   dany test jest spełniony.  

Drugie podejście polega na sprawdzeniu, czy rozkład  
P-wartości otrzymanych dla różnych ciągów jest rozkładem rów-
nomiernym w przedziale [0, 1]. W tym celu przedział jest dzielony 
na dziesięć podprzedziałów. Otrzymane P-wartości są zaliczane 
do odpowiedniego podprzedziału. Następnie jest wykonywany test 

2  Pearsona. Dla testu jest obliczana P-wartość, oznaczana jako 

PT . Jeżeli 0,0001
T

P  , to uznajemy, że dany test jest zaliczony. 

W pracy, podobnie jak w pakiecie NIST 800-22, zakładamy, że 
ciąg empiryczny podzielony na R podciągów zalicza dany test 
statystyczny na poziomie istotności 0,01   wtedy i tylko wte-

dy, gdy jednocześnie 0,98332542tR   oraz 0,0001
T

P  .  

W tabelach 1, 3 oraz 5 przedstawiamy wyniki testów NIST dla 
generatora złożonego z 40K   generatorów źródłowych dla 
trzech wykonań opóźnienia τ. Symbol „*” oznacza, że test składa 
się z kilku testów szczegółowych, a w tabeli pokazano wynik 
najgorszy. Zapis „**” wskazuje, że najmniejsza wartość po-
trzebna do zaliczenia tego testu, złożonego z kilku testów szcze-
gółowych, wynosi 0,9815 (w tabeli pokazano wynik najgorszy). 
We wszystkich przypadkach są spełnione wszystkie testy z pakie-
tu NIST 800-22. W tabelach 2, 4, oraz 6 zamieszczono wartości 
częstotliwości generatorów pierścieniowych, zmierzone często-
ściomierzem HP 53132.  

 
A. Linia opóźniająca zbudowana z inwerterów 

 
Do uzyskania częstotliwości wyjściowej generatora w okolicy 

300MHz zastosowano dwa inwertery, które pracowały w roli linii 
opóźniającej. Wadą tego rozwiązania jest potrzeba stosowania 
parzystej liczby inwerterów tak, aby sygnał nie był odwrócony 
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w fazie. Częstotliwość z przedziału 250MHz – 350MHz otrzy-
mywano przez odpowiednie oddalenie inwerterów względem 
siebie, tj. poprzez modyfikowanie długości połączeń.  
 
Tab. 1.  Wyniki testów statystycznych NIST 800-22 dla generatora łączonego  

z linią opóźniającą zbudowaną na dwóch inwerterach. 
Tab. 1.  The results of NIST 800-22 statistical tests with delay lines composed  

of two inverters 
 

Rodzaj testu PT Rt 

Test częstości 0,34484 0,9905 

Blokowy test częstości 0,28754 0,9895 

Test skumulowanych sum*  0,05483 0,9895 

Test ciągów 0,93682 0,9910 

Test na najdłuższy ciąg jedynek w bloku  0,05769 0,9895 

Test stopnia macierzy binarnej 0,01496 0,9905 

Test spektralny DFT 0,00561 0,9885 

Test dopasowania nienakładających się wzorców* 0,00361 0,9835 

Test dopasowania nakładających się wzorców 0,15290 0,9910 

Test uniwersalny Maurera  0,85553 0,9890 

Test przybliżonej entropii 0,53919 0,9870 

Test błądzenia losowego* 0,10714 0,9844 

Test wariancji błądzenia losowego** 0,02308 0,9896 

Test serii* 0,06543 0,9885 

Test złożoności liniowej 0,24738 0,9890 

 
Tab. 2.  Częstotliwości generatorów pierścieniowych z linią opóźniającą τ  

zbudowaną na dwóch inwerterach 
Tab. 2.  The frequencies of ring oscillators with delay line τ composed  

of two inverters 
 

k fH,k [MHz] k fH,k [MHz] k fH,k [MHz] k fH,k [MHz] 

1 310,91 11 309,13 21 256,27 31 274,92 

2 323,99 12 320,69 22 257,17 32 305,33 

3 308,04 13 271,79 23 257,09 33 304,73 

4 274,51 14 323,38 24 307,27 34 303,84 

5 272,51 15 325,03 25 306,57 35 274,39 

6 344,71 16 307,04 26 305,31 36 274,44 

7 342,36 17 341,17 27 276,73 37 303,02 

8 310,13 18 339,65 28 267,71 38 274,41 

9 322,37 19 256,45 29 303,66 39 274,82 

10 320,87 20 255,82 30 276,83 40 275,28 

 
B. Linia opóźniająca zbudowana z przerzutników typu latch  

 
Aby spełnić warunek 

,
(250 , 350 )

H k
f MHz MHz  wystarczą 

dwa przerzutniki typu latch. Dokładniejsze ustawienie częstotli-
wości wyjściowej generatorów wymagało ręcznego wydłużania 
połączeń między elementami latch. 
 
Tab. 3.  Wyniki testów statystycznych NIST 800-22 dla generatora łączonego  

z linią opóźniającą zbudowaną z dwóch przerzutnikach typu latch 
Tab. 3.  The results of NIST 800-22 statistical tests with delay line composed  

of two latches 
 

Rodzaj testu PT Rt 

Test częstości 0,57079 0,9885 

Blokowy test częstości 0,49733 0,9920 

Test skumulowanych sum*  0,27777 0,9885 

Test ciągów 0,34725 0,9905 

Test na najdłuższy ciąg jedynek w bloku  0,36193 0,9905 

Test stopnia macierzy binarnej 0,88090 0,9915 

Test spektralny DFT 0,73791 0,9875 

Test dopasowania nienakładających się wzorców* 0,00731 0,9840 

Test dopasowania nakładających się wzorców 0,93846 0,9860 

Test uniwersalny Maurera  0,93846 0,9860 

Test przybliżonej entropii 0,98141 0,9895 

Test błądzenia losowego* 0,08687 0,9834 

Test wariancji błądzenia losowego** 0,17558 0,9842 

Test serii* 0,66313 0,9835 

Test złożoności liniowej 0,22423 0,9875 

 

Tab. 4.  Częstotliwości generatorów pierścieniowych z linią opóźniającą τ  
zbudowaną z dwóch przerzutników typu latch 

Tab. 4.  The frequencies of ring oscillators with delay line τ composed  
of two latches 

 
k fH,k [MHz] k fH,k [MHz] k fH,k [MHz] k fH,k [MHz] 

1 338,27 11 321,95 21 336,73 31 322,21 

2 318,95 12 326,01 22 313,33 32 324,27 

3 318,63 13 322,61 23 321,32 33 322,03 

4 319,07 14 321,69 24 316,42 34 311,69 

5 316,17 15 325,67 25 322,21 35 313,89 

6 314,15 16 324,92 26 309,94 36 314,26 

7 322,98 17 323,41 27 313,41 37 315,73 

8 303,71 18 322,38 28 316,09 38 312,69 

9 324,94 19 320,61 29 314,98 39 312,19 

10 324,06 20 325,01 30 319,95 40 313,05 

 
C.  Linia opóźniająca zbudowana z elementów opóźniających 

dostępnych w Virtex-5  
 
Linia opóźniająca z układu Virtex-5 pozwala na ustawienie 

opóźnienia w zakresie do około 5ns z krokiem około 75ps [5]. 
Można zatem dość dokładnie ustawić opóźnienie bez dokonywa-
nia zmian w strukturze układu. Wadą jest uzależnienie od archi-
tektury zastosowanego układu FPGA, duże opóźnienie statyczne 
(minimalne) wynikające ze sposobu łączenia z elementem opóź-
niającym, co skutkuje dużym opóźnieniem tego połączenia. 
 
Tab. 5.  Wyniki testów statystycznych NIST 800-22 dla generatora łączonego z linią 

opóźniającą zbudowaną z elementów opóźniających dostępnych w Virtex-5 
Tab. 5.  The results of NIST 800-22 statistical tests with internal delay line available 

in Virtex-5 
 

Rodzaj testu PT Rt 

Test częstości 0,91531 0,9940 

Blokowy test częstości 0,62462 0,9900 

Test skumulowanych sum*  0,18606 0,9910 

Test ciągów 0,35291 0,9890 

Test na najdłuższy ciąg jedynek w bloku  0,40827 0,9890 

Test stopnia macierzy binarnej 0,34565 0,9890 

Test spektralny DFT 0,13886 0,9885 

Test dopasowania nienakładających się wzorców* 0,02676 0,9835 

Test dopasowania nakładających się wzorców 0,63711 0,9895 

Test uniwersalny Maurera  0,35291 0,9900 

Test przybliżonej entropii 0,03744 0,9890 

Test błądzenia losowego* 0,06505 0,9863 

Test wariancji błądzenia losowego** 0,04401 0,9895 

Test serii* 0,04184 0,9900 

Test złożoności liniowej 0,45782 0,9900 

 
Tab. 6.  Częstotliwości generatorów pierścieniowych z linią opóźniającą τ  

zbudowaną z elementów opóźniających dostępnych w układzie Virtex-5 
Tab. 6.  The frequencies of ring oscillators with internal delay line available  

in Virtex-5 
 

k fH,k [MHz] k fH,k [MHz] k fH,k [MHz] k fH,k [MHz] 

1 280,32 11 275,81 21 275,21 31 274,07 

2 280,31 12 276,92 22 275,00 32 272,35 

3 277,81 13 279,47 23 274,95 33 275,05 

4 276,06 14 274,80 24 272,96 34 273,68 

5 277,58 15 277,66 25 273,77 35 275,03 

6 277,07 16 276,26 26 273,72 36 271,58 

7 275,19 17 274,11 27 273,96 37 273,10 

8 275,15 18 274,99 28 273,21 38 267,58 

9 275,66 19 271,78 29 269,98 39 273,38 

10 273,91 20 276,65 30 273,60 40 274,59 

 
Przeprowadzając wielokrotnie testy statystyczne zauważyliśmy, 

że liczba K generatorów źródłowych, dla których są spełnione 
wszystkie testy statystyczne może się istotnie zmieniać, zależnie od 
warunków środowiska oraz od egzemplarza układu FPGA. Na 
przykład zaraz po włączeniu układu, tj. przed ustaleniem się warun-
ków termicznych, testy były spełnione dla mniejszej liczby genera-
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torów źródłowych. Wynosiła ona ok. 25 generatorów. Po ustaleniu 
się warunków termicznych liczba ta wzrosła do około 35. Można to 
objaśnić większymi fluktuacjami fazy wytwarzanymi przez genera-
tory pierścieniowe w czasie ustalania się warunków termicznych 
oraz drobnymi różnicami w wykonaniu różnych układów FPGA. 
Dla dużej liczby generatorów źródłowych na wynik nie miał istot-
nego wpływu ani sposób realizacji opóźnienia ani częstotliwości 
generatorów pierścieniowych, o ile nie były one mniejsze od często-
tliwości próbkowania fL. Z przeprowadzonych badań wynika także, 
że użycie większej liczby generatorów pierścieniowych, np. 50 lub 
100, nie zmienia istotnie wyników testów statystycznych.  
 
3. Zastosowania w kryptografii 
 

Pakiet NIST 800-22 został opracowany na potrzeby procedury 
wyboru zaawansowanego standardu szyfrowania AES (ang.  
Advanced Encryption Standard). Jest obecnie najbardziej efek-
tywnym narzędziem oceny odstępstw właściwości ciągu empi-
rycznego od tych, których oczekujemy od ciągu losowego. Nie 
potrafi jednak, jak każdy inny pakiet lub test, wskazać mechani-
zmu wytwarzania ciągu, tj. czy jest to mechanizm deterministycz-
ny czy niedeterministyczny. W zastosowaniach kryptograficznych 
taka wiedza jest niezbędna. Chodzi o to, aby przeciwnik nie mógł 
przewidzieć, ze znaczącym prawdopodobieństwem, następnych 
bitów, gdy zna bity wygenerowane. Wytwarzanie ciągu z wyko-
rzystaniem systemów deterministycznych, które można opisać 
równaniami matematycznym daje zawsze, przynajmniej teore-
tycznie, taką możliwość. Dlatego w ostatnich latach w generato-
rach losowych proponowanych na potrzeby kryptografii przez 
różnych autorów poszukuje się różnego rodzaju zachowań, które 
można by sklasyfikować jako deterministyczne. W artykułach na 
ten temat mówi się często o ilości pseudolosowości w losowości, 
co z formalnego punktu widzenia nie jest prawidłowe, lecz bardzo 
dobrze oddaje ideę poszukiwań. W roku 2007 Dichtl i Golić poka-
zali, że generator losowy z rysunku 1 zaraz po włączeniu zacho-
wuje się bardziej jak generator pseudolosowy niż losowy. Aby to 
stwierdzić zastosowali procedurę wielokrotnego restartu generato-
ra z tymi samymi warunkami początkowymi. Jest to łatwe do 
wykonania, gdyż negator z rysunku 1 można zastąpić bramką 
NAND, do której dołączamy sygnał wyzwalający [2]. Autorzy 
badali sygnał wyjściowy generatora pierścieniowego dla wielu 
restartów. Następnie obliczali odchylenie standardowe, a wynik 
przedstawiali w funkcji czasu, jaki upłynął od chwili restartu. Dla 
znaczących wartości odchylenia standardowego można przyjąć, że 
próbkujemy sygnał losowy. W przypadku pojedynczego generatora 
zachowania losowe były obserwowane dopiero po kilku tysiącach 
okresów sygnału generatora pierścieniowego [2]. W grudniu 2009 
Bochard wraz ze współpracownikami opublikowała wyniki badań 
symulacyjnych generatora łączonego Wolda i Tana, z których wy-
nika, że generator łączony może spełnić wszystkie testy statystyczne 
nawet wtedy, gdy generatory pierścieniowe oraz generator sygnału 
próbkującego nie są skażone szybkozmiennymi fluktuacjami fazy 
[6]. Ta cecha generatora losowego, przydatna w bardzo wielu dzie-
dzinach, jest poważną wadą w zastosowaniach w kryptografii.  

W pracy dla oceny ilości pseudolosowości w losowości wyko-
rzystaliśmy metodę prostszą od opisanej przez Dichtla i Golića. 
U podstaw metody leży spostrzeżenie, że dla systemu determini-
stycznego kolejne restarty z tymi samymi warunkami początko-
wymi powinny dać w ustalonej chwili obserwacji zawsze ten sam 
bit. Z kolei dla systemu niedeterministycznego kolejne obserwacje 
bitu wyjściowego generatora, prowadzone w tej samej odległości 
czasowej od chwili restartu, powinny dać ciąg losowy. Jeżeli 
w tym ciągu prawdopodobieństwo otrzymania „1” różni się istot-
nie od prawdopodobieństwa otrzymania „0”, to hipotezę o loso-
wości ciągu odrzucamy. Podkreślmy, że w ten sposób nie można 
dowieść losowości. Dla zbliżonych prawdopodobieństw zera 
i jedynki możemy jedynie stwierdzić, że nie ma podstaw do od-
rzucenia hipotezy o równomiernym rozkładzie elementów ciągu. 
Weryfikację hipotezy można przeprowadzić za pomocą testu 2 
Pearsona. Hipotezą bezpośrednio sprawdzaną (hipotezą zerową) 
jest hipoteza, że otrzymany rozkład empiryczny jest rozkładem 
równomiernym. Błąd pierwszego rodzaju polega na odrzuceniu 

hipotezy, która w rzeczywistości jest prawdziwa, a błąd drugiego 
rodzaju – na przyjęciu hipotezy fałszywej. Prawdopodobieństwo 
popełnienia błędu pierwszego rodzaju ustaliliśmy na 0,01   

(identycznie jak w testach NIST). Wartość statystyki 2 obliczano 
ze wzoru: 

 2

2
n

i

i i

i

N N P

N P
 

 
 ,        (3) 

 
gdzie n jest liczbą rozłącznych przedziałów (klas), w których po-
grupowane są wyniki próby. Liczba iN  jest liczebnością i-tej klasy, 

a iN P  jest liczebnością teoretyczną tej samej klasy. Symbol iP  

oznacza prawdopodobieństwo znalezienia się próbki w i-tej klasie. 
Wartość statystyki 2 otrzymanej ze wzoru (3) porównywano  

z wartością krytyczną 2

c  otrzymaną z tabeli rozkładu 2 dla 

1n r   stopni swobody. W teście nie oszacowywano wartości 
parametrów rozkładu, dlatego r było równe zeru. W przypadku 
ciągu binarnego mamy 2n   oraz jeden stopień swobody. Wartość 

krytyczna statystyki wynosi 2 6,635
c

  . Wartości mniejsze od 

krytycznej obserwowano dopiero po upływie około 100 okresów 
przebiegu próbkującego. Ta liczba zmieniała się w zakresie 30%, 
zależnie od sposobu realizacji opóźnienia τ. Wyciągamy stąd wnio-
sek, że użycie w kryptografii generatora łączonego złożonego  
z 40K   generatorów źródłowych może być rozważone dopiero 
wtedy, gdy wykorzystamy, co najmniej, co setny bit ciągu wyjścio-
wego. Dla przepływności binarnej 250 Mbit/s odpowiada to prze-
pływności wynikowej 2,5 Mbit/s lub mniejszej. Jest to liczba po-
równywalna z przepływnościami deklarowanym przez różnych 
autorów, którzy przeprowadzili rygorystyczne badania pod kątem 
wytwarzania ciągu binarnego na potrzeby kryptografii [1].  
 
4. Wnioski 
 

Podstawowym rezultatem pracy jest stwierdzenie, że układ  
Virtex-5 można wykorzystać do efektywnego wytwarzania binar-
nych ciągów losowych o dużej przepływności, które spełniają 
wszystkie testy statystyczne z pakietu NIST 800-22. To stwier-
dzenie jest niezależne od sposobu realizacji opóźnienia w genera-
torze pierścieniowym oraz od częstotliwości generatorów źródło-
wych. Musi być jednak spełniony warunek, że są one większe od 
częstotliwości próbkowania. Zastosowanie proponowanego gene-
ratora w kryptografii podlega dodatkowym ograniczeniom. Ten 
problem powinien być przedmiotem dalszych badań.  
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