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ANALIZA SYGNAŁÓW PSEUDOLOSOWYCH W PAKIETACH 

TESTÓW STATYSTYCZNYCH 

Streszczenie. W tej pracy opisano wykorzystanie niektórych pakietów testów 

statystycznych przeznaczonych do testowania sekwencji pseudolosowych. Dokonano 

opisu trzech popularnych pakietów testów statystycznych. Przedstawiono ich 

podstawowe cechy oraz wady i zalety oraz omówiono sposób interpretacji wyników.  

Słowa kluczowe: testy statystyczne, DIEHARD, NIST STS-2.1.1, ENT, sekwencje pseudolosowe 

ANALYSIS OF THE PSEUDO RANDOM SIGNALS IN THE STATISTICAL 

TEST SUITES 

Summary. This paper describes application of some of the statistical test suites that 

are designed to analyze and test of the pseudo random sequences. Three of the most 

popular statistical test suites are described. Basic features, advantages and disadvantages 

as well as the results’ interpretation method was discussed.  
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1. WPROWADZENIE 

Sekwencje generowane przez generatory z rejestrami przesuwnymi nie są sekwencjami  

w pełni losowymi. Mają one skończoną długość, a przez co są okresowo powtarzalne. Także 

każdy kolejny bit wyjściowy sekwencji generatora zbudowanego na rejestrze przesuwnym 

jest uzyskiwany w pełni deterministyczny sposób, określonym algorytmem generacji 

sekwencji pseudolosowej [8]. 

Sekwencja pseudolosowa może przyjmować bardziej lub mniej dokładnie statystyczne 

cechy sygnału losowego. W celu pomiaru podobieństwa sekwencji pseudolosowej do 

sekwencji losowej stosuje się analizę statystyczną za pomocą różnych narzędzi, takich jak np. 

testy statystyczne lub testy indywidualne, które stwierdzają podobieństwo statystyczne 

sekwencji pseudolosowej do sekwencji losowej [15, 11, 10, 4, 14].  
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Znanych jest wiele metod analizy sygnałów losowych i pseudolosowych. Do 

podstawowych metod zalicza się: 

 Analizę statystyczną w ujęciu klasycznym [4, 5]. 

 Analizę korelacyjną [3, 7, 5]. 

 Metody związane z analizą widmową [9, 13, 7, 14]. 

 Indywidualne testy statystyczne, np. kompresja ciągu [9, 11, 5, 14]. 

 Pakiety testów statystycznych [8, 15, 9, 11]. 

 Procedury testowe, konkurs AES [15] i inne. 

Na rysunku 1 pokazano w formie diagramu metody analizy ciągów pseudolosowych. 

 

 

Rys 1. Metody analizy sekwencji pseudolosowych 

Fig. 1.  Methods of analysis of pseudo-random sequence 

2. TESTY STATYSTYCZNE ORAZ HIPOTEZA H0 

Jedną z metod oceny jakości sekwencji pseudolosowej jest ocena podobieństwa sek-

wencji pseudolosowej do sekwencji w pełni losowej i na tej podstawie określenie, czy stoso-

wany do szyfrowania generator pseudolosowy zapewnia założony poziom bezpieczeństwa. 

Do tego celu wykorzystywane są testy statystyczne, takie jak: DIEHARD, ENT, STS 2.1.1 

oraz inne, np. DIEHARDER lub wybrane testy nieparametryczne [4, 11]. Stwierdzają one  

z pewnym prawdopodobieństwem losowość sekwencji pseudolosowej – nazywane jest to 

testowaniem hipotezy H0 (ang. Null hypothesis) [9]. Celem każdego z tych testów jest stwier-

dzenie, czy badana hipoteza H0 jest spełniona z założonym poziomem istotności. Poziom 

istotności α oznacza prawdopodobieństwo odrzucenia hipotezy H0, jeśli jest ona prawdziwa. 

Poziom istotności α przyjmuje się najczęściej za wartość z zakresu 0,001 do 0,1 [9]. 



Analiza sygnałów pseudolosowych…  91 

 

Błędna interpretacja wyników prowadzi do dwóch błędów w testowaniu [15, 9]: 

1. Błąd I rodzaju – uznaje się hipotezę H0 za fałszywą, gdy jest ona prawdziwa, czyli 

odrzuca się sekwencję losową. 

2. Błąd II rodzaju – uznaje się hipotezę H0 za prawdziwą, gdy jest ona fałszywa, czyli 

uznaje się sekwencję z defektami statystycznymi za sekwencję w pełni losową.  

Z obu wymienionych błędów w testowaniu gorszy w swoich skutkach jest błąd II 

rodzaju. Popełnienie tego błędu skutkuje użyciem generatora o niewłaściwych parametrach 

statystycznych, co zmniejsza bezpieczeństwo systemu wykorzystującego ten generator. 

2.1. Pakiet DIEHARD 

Zestaw testów DIEHARD został opracowany przez George’a Marsagalie’a [1]. Składa 

się on z 18 testów. Dokładny opis testów wraz ze źródłami w języku C można znaleźć na 

stronie internetowej autora [1]. Pakiet DIEHARD działa zarówno w środowisku Windows 

(dostępna jest gotowa aplikacja w formie pliku wykonywalnego), jak i Linux.  

Do podstawowych zalet pakietu DIEHARD zalicza się: 

 dostępne kody źródłowe oraz gotową aplikację dla środowiska Windows, 

 dużą ilość testów statystycznych, 

 dostępną dokładną dokumentację oraz sposób interpretacji wyników, 

 zbiór wyników w formie pliku tekstowego, łatwego do dalszej analizy. 

Do podstawowych wad pakietu DIEHARD zalicza się: 

 utrudnioną analizę porównawczą dwóch zestawów wyników, 

 długi czas testowania (w zależności od długości sekwencji). 

Minimalna długość sekwencji pseudolosowej, która może zostać poddana analizie to 

11MB. Wynikiem działania pakietu DIEHARD jest liczba lub zestaw liczb – tzw. p-wartości. 

Liczby te nazywa się prawdopodobieństwami testowymi  [15, 19]. Oznaczają one prawdo-

podobieństwo popełnienia błędu I rodzaju przy testowaniu hipotezy H0. W pakiecie 

DIEHARD, w zależności od rodzaju testu, zwracana jest pojedyncza p-wartość (wynik testu 

Kołmogorowa Smirnowa na serii p-wartości lub wynik testu χ
2
 na danych uzyskanych 

podczas testu) lub seria p-wartości. Serię p-wartości uzyskuje się w testach, które dzielą 

analizowaną sekwencję na mniejsze podsekwencje i wykonują dany test statystyczny na 

każdej podsekwencji. Jeżeli analizowana sekwencja jest w pełni losowa, to uzyskane 

p-wartości powinny być rozłożone równomiernie na przedziale [0;1]. W przypadku testów 

zwracających jedną p-wartość powinna się ona zawierać pomiędzy wartością α lub 1-α. Przy 

założonym poziomie istotności α sekwencja nie przechodzi testu, jeżeli [15] zachodzi 

nierówność: 

 p-wartość< α lub p-wartość>1-α . (1) 
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Zgodnie z uwagą Autora pakietu DIEHARD, nawet dobre generatory sygnałów 

pseudolosowych mogą dla serii p-wartości nie spełniać relacji określonej wzorem (1). Nie 

oznacza to, że generator ten należy odrzucić. Pakiet DIEHARD podczas testów sekwencji, 

która posiada defekty statystyczne, zwróci wiele p-wartości leżących bardzo blisko krańców 

przedziału [0;1], np. 0,002 lub 0,9971. Na tej podstawie należy odrzucić generator badanej 

sekwencji pseudolosowej, ponieważ rozkład tych wartości nie jest rozkładem równomiernym. 

Pakiet DIEHARD składa się z 18 testów. Wszystkie testy pakietu DIEHARD są testami 

nieparametrycznymi, tzn. użytkownik nie może bez ingerencji w kod źródłowy zmienić 

żadnego z parametrów testów. W tabeli 1 zebrano nazwy. 

Tabela 1 

Nazwy oraz przypisane im numery testów statystycznych pakietu DIEHARD 

Numer testu Nazwa testu Numer testu Nazwa testu 

1 Odstęp między datami urodzin 10 Test Policz "1" w ciągu bajtów 

2 Test nakładających się 5 liczb 11 Test Policz "1" dla wybranych bajtów 

3 Test rzędu macierzy 31x31 12 Test parkowania 

4 Test rzędu macierzy 32x32 13 Test minimalnej odległości 

5 Test rzędu macierzy  6x8 14 Test wypełnienia kulami 

6 Test ciągu bitów 15 Test redukowania 

7 Test OPSO 16 Test zachodzących na siebie sum 

8 Test OQSO 17 Test ilości kierunków ciągów 

9 Test DNA 18 Test gry w kości 

2.2. Pakiet NIST STS-2.1.1 

Kolejnym pakietem testów statystycznych jest pakiet STS-2.1.1 autorstwa National 

Institute of Standard and Technology (NIST). Pakiet ten jest jednym z najważniejszych 

narzędzi do określania bezpieczeństwa informatycznego, dotyczącego generacji ciągów 

losowych i pseudolosowych.  

Do podstawowych zalet pakietu NIST zalicza się: 

 Dostępne kody źródłowe oraz gotową aplikację dla środowiska Windows. 

 Dużą ilość testów statystycznych. 

 Dostępną dokładną dokumentację oraz sposób interpretacji wyników. 

Do podstawowych wad pakietu NIST zalicza się: 

 Utrudnioną analizę porównawczą dwóch zestawów wyników. 

 Sposób zapisu danych wyjściowych pakietu (wynik każdego testu do osobnego pliku). 

 Bardzo długi czas testowania (w zależności od długości sekwencji). 

Pakiet NIST składa się z 15 testów statystycznych. Dostępna jest dokładna dokumentacja 

[9], dotycząca działania pakietu oraz opisu matematycznego zastosowanych testów 
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statystycznych. Również dostępne są źródła pakietu w języku C oraz gotowa aplikacja 

przeznaczona dla użytkowników systemu Windows [6]. Pakiet NIST umożliwia testowanie 

sekwencji zapisanej w pliku dyskowym oraz jednego z 9 zaimplementowanych generatorów. 

Autorzy pakietu NIST zalecają, aby sekwencja wejściowa miała długość mieszczącą się 

pomiędzy 10
3
 a 10

7
 bitów. 

Zestaw testów statystycznych pakietu NIST oraz przypisane im numery testów 

przedstawiono w tabeli 2. 

 Tabela 2 

Testy statystyczne pakietu NIST – STS 2.1.1 

Numer testu Nazwa testu 

1 Test entropii 

2 Blokowy test częstości 

3 Test skumulowanych sum 

4 Test analizy widmowej DFT 

5 Test częstości 

6 Test złożoności liniowej 

7 Test najdłuższej sekwencji 

8 Test niezachodzących na siebie wzorców 

9 Test zachodzących na siebie wzorców 

10 Test losowych wycieczek 

11 Alternatywny test losowych wycieczek 

12 Test rzędu macierzy 

13 Test sekwencji 

14 Test częstości wielobitowych wzorców 

15 Test kompresji 

 

Pakiet NIST wymaga znacznie dłuższego czasu przeznaczonego na analizę takiego 

samego pliku co np. pakiet DIEHARD. Analiza pliku 110 MB na procesorze Intel Core i5 

zajmuje około 5 minut.  

Pakiet testów NIST zwraca wyniki każdego z testów statystycznych jako p-wartości [9, 

15]. Dany test statystyczny uznaje się za zdany, jeżeli p-wartości danego testu statystycznego 

są większe niż poziom istotności testu. W przypadku pakietu NIST w wersji STS-2.1.1 

poziom istotności został ustalony na α=0,01.  

Wyniki wszystkich testów statystycznych zapisywane są do plików tekstowych  

w katalogu pakietu NIST. W celu ich dalszej analizy napisano oprogramowanie, które pobiera 

wszystkie p-wartości zapisane w plikach tekstowych i zwraca je w formie dogodnej do 

importu w arkuszu kalkulacyjnym.  
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2.3. Pakiet ENT 

Kolejnym pakietem testów statystycznych jest pakiet ENT autorstwa Johna Walkera. 

Pakiet ten dostępny jest zarówno na platformę Windows jako wykonywalny plik „exe” oraz 

dostępne są kody źródłowe pakietu w języku C, umożliwiające kompilację pod systemy Unix  

i Linux [2]. 

Pakiet ENT dokonuje analizy statystycznej danych zawartych w pliku dyskowym, 

zawierającym sekwencję pseudolosową. Wynikiem każdego z testów jest liczba, a nie tak jak 

w przypadku pakietu DIEHARD zestaw p-wartości. Wynik każdego z testów nie daje 

jednoznacznej odpowiedzi, czy analizowana sekwencja jest sekwencją w pełni losową czy też 

nie. Pakiet ENT dokonuje pomiarów sekwencji wejściowej oraz zwraca wyniki jej analizy. 

Od konstruktora generatora zależy, czy dany zestaw wyników testów pakietu ENT jest 

zadowalający czy nie [2]. 

Ze względu na znacznie prostszy zestaw testów statystycznych Autor pakietu nie defi-

niuje minimalnej objętości pliku z sekwencją pseudolosową. Dane wyjściowe zobrazowane są 

w oknie działającego programu. Możliwe jest także zapisanie danych wyjściowych pakietu do 

formatu CSV. Pakiet ENT składa się z 6 testów: 

1. Testu entropii. 

2. Próby kompresji ciągu. 

3. Testu χ
2
. 

4. Testu średniej arytmetycznej ciągu. 

5. Testu obliczenia wartości π metodą Monte Carlo. 

6. Wartości współczynnika korelacji. 

Dodatkowo, program umożliwia przez zastosowanie przełączników w linii poleceń: 

1. Pokazanie częstości występowania każdego bajtu lub bitu, co umożliwia łatwe 

tworzenie histogramów analizowanej sekwencji pseudolosowej. 

2. Potraktowanie pliku wejściowego jako pliku zawierającego sekwencję binarną. 

Wtedy każdy z testów wykonuje obliczenia na danych binarnych. Wyniki testów 

również ograniczone są do wartości <0;1> poza testem Monte Carlo dla liczby π 

oraz testem χ
2
. 

3. Wyprowadzenie danych do formatu CSV ułatwiającego dalszą analizę danych.  

Pakiet ENT jest jednym z najszybszych i najwygodniejszych pakietów testów 

statystycznych. Ze względu na ograniczoną liczbę testów oraz brak złożonych testów 

statystycznych jest stosowany do szybkiego prototypowania generatorów sekwencji 

pseudolosowych. Do weryfikacji konstrukcji generatorów pseudolosowych pakiet ENT 

powinien być wsparty analizą przeprowadzoną przez inne pakiety statystyczne, takie jak 

DIEHARD lub pakiet testów NIST.  
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