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УДК 003.26: 512.742              к.т.н. Чевардін В.Є. (ВІТІ НТУУ „КПІ”) 
 

МЕТОД ГЕНЕРАЦІЇ ПСЕВДОВИПАДКОВИХ ПОСЛІДОВНОСТЕЙ НА ОСНОВІ 
ТЕОРЕТИЧНО-СКЛАДНОЇ ЗАДАЧІ 

 

Представлені результати аналізу сучасних генераторів ПВП на основі теоретично-складних задач 

математики. Визначені переваги та недоліки генераторів ПВП на основі еліптичних кривих. Вперше 

запропонований метод генерації ПВП на основі множини ізоморфних трансформацій еліптичної кривої у 

канонічній формі. Запропонований метод генерації відрізняється від існуючого збільшенням стійкості до 

відтворення пропорційно характеристиці поля Галуа. 

Чевардин В.Е. Метод генерации псевдослучайных последовательностей на основе теоретико-

сложностной задачи. Представлены результаты анализа современных генераторов ПСП на основе 

теоретически-сложных задач математики. Определены достоинства и недостатки генераторов ПСП на 

основе эллиптических кривых. Впервые предложен метод генерации ПСП на основе множества изоморфных 

трансформаций эллиптической кривой в канонической форме. Предложенный метод генерации ПСП 

отличается от известного увеличением стойкости генератора к восстановлению пропорционально 

характеристике поля Галуа. 

V.Chevardin The method of pseudorandom sequences generation based on number theoretic problem. The 

analyze results of random bit generators based on number theoretic problem are shown. The generator defects are 

determined. The method of random bit generating based on set of elliptic curve transformations in canonical form is 

shown for the first time. This method gives increase in prediction resistance of generators on elliptic curve, which is 

directly proportional to the field characteristic. 

Ключеві слова: генератор псевдовипадкових послідовностей, еліптична крива, ізоморфні трансформації 

еліптичної кривої. 

1. Формулювання задачі 
Сучасна військово-політична ситуація в світі, досвід останніх конфліктів  показують, 

що вирішальним фактором у сучасній війні є інформаційна перевага. Однією з необхідних 

умов досягнення інформаційної переваги є забезпечення безпеки інформації, яка циркулює у 

телекомунікаційних системах та мережах.  

Враховуючи зростаючу роль систем забезпечення безпеки інформацій, розвиток 

сучасних телекомунікаційних технологій, забезпечення безпеки інформаційних ресурсів  

[1 – 2] є однією з головних задач сучасного управління військами. 

Як відомо, не одна сучасна система безпеки не проектується без механізмів 

криптографічного захисту інформації. Особливе місце серед механізмів криптографічного 

захисту інформації займають генератори псевдовипадкових послідовностей на основі 

теоретико-складних задач математики, яким присвячена ця робота. 

2. Аналіз існуючих робіт та постановка задачі дослідження 
Результати останніх досягнень в області генерації ПВП лягли в основу рекомендацій 

NIST Special Publication 800-90 Recommendation for Random Number Generation Using 

Deterministic Random Bit Generators (DRBG) [9]. Способи генерації ПВП основані на 

механизмі DRBG. У рекомендаціях представлені способи генерації ПВП на основі геш-

функцій, блочно-симетричних алгоритмів шифрування. Особливе місце серед усіх 

алгоритмів займають генератори на основі теоретико-складної задачі математики – 

дискретному логарифмуванні в групі точок еліптичної кривої (ЕК) (рис. 1). 

У роботах [4 – 7] розглянуті підходи до побудови генераторів на основі дискретного 

логарифму в групі точок ЕК, які дозволяють довести еквівалентність криптографічної 

стійкості генератора складності визначення дискретного логарифму в групі точок ЕК. 

Використання таких генераторів дозволяє скоротити розрядність 1024-бітних чисел [9] до 

160 – бітних. 

Для оцінки стійкості генераторів ПВП згідно [9] введені показники: 

– стійкість до відтворення (backtracking resistance) – гарантування того, що вихідна 

послідовність не буде відрізнятись від ідеальної випадкової послідовності для нападника, 

який зламує DRBG у майбутньому, вище криптографічної стійкості DRBG, що вимагається. 
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Наприклад, DRBG, який надав нападнику відбиток від робочого стану для генерації 

попередніх вихідних біт, не володіє стійкістю до відтворення; 

])*[( PtXφ )(rextrbi =
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Рис. 1. Функціональна модель генератора Dual_EC_DRBG 
 

– стійкість до передбачення (prediction resistance) – ступінь гарантування того, що 

розкриття внутрішнього стану DRBG не подіє на безпеку наступних виходів DRBG. Це 

означає, що зловмисник, який отримує доступ до всієї вихідної послідовності після зламу, не 

відрізнить її від випадкової; якщо нападник знає тільки частину майбутньої вихідної 

послідовності, він не зможе передбачити будь-який біт майбутньої вихідної послідовності, 

який він ще не бачив. Ступінь гарантування називається стійкістю до передбачення; 

– криптографічна стійкість (security strength) – число, поєднане з об’ємом роботи 

(числом операцій), які необхідні для зламу криптосистеми. Криптографічна стійкість 

вимірюється в бітах – це число з множини (112, 128, 192, 256) для рекомендацій [9]. 

Необхідний об’єм роботи визначається 2security_strength 
 операцій. 

Для генератора Dual_EC_DRBG усі три типу стійкості еквівалентні складності 

дискретного логарифмування в групі точок кривої. Це задовольняє вимогам сучасних 

стандартів, заснованих на криптоперетвореннях в групі точок ЕК.  

Особливістю побудови генератора (рис. 1) є використання двох скалярних добутків 

точки P  та точки Q . Число різноманітних значень Pt *  визначає потужність простору 

вхідних значень для другого добутку Qs * , впливає на стійкість до передбачення генератора 

ПВП. В існуючих схемах це значення визначається порядком базової точки.  

Враховуючи, що внутрішній стан генератора є значенням ]*[ PtX i , число різних 

внутрішніх станів для кривої (1) не перебільшує 2/n , а період ПВП в цьому випадку буде 

визначений генератором
1
 скалярів ti(періодом послідовності скалярів), що визначить 

послідовність координат ]*[ PtX i , які в свою чергу є скалярами si для добутку Qsi * . Тобто 

кількість входів скалярного добутку Qsi *  буде не більше 2/n . 

Таким чином, збільшення числа внутрішніх станів дозволить підвищити стійкість до 

передбачення ПВП, а також підвищити нижню границю періоду ПВП. У зв’язку з цим, 

метою роботи є підвищення стійкості до передбачення ПВП за рахунок збільшення числа 

внутрішніх станів генератора на основі використання ізоморфних трансформацій еліптичної 

кривої в канонічній формі. 

3. Викладення результатів роботи  
Скористаємось положеннями теорії алгебраїчних кривих. Алгебраїчною кривою 

порядка n над полем Fp називається множина точок 

                                                 
1
 У рекомендаціях NIST Special Publication 800-90 для генерації першого скаляру використовується  

геш-функція та додаткове джерело ентропії, решта скалярів є координатами ]*[ 1−iPtX . В цієї роботі 

пропонується відмовитись від цього підходу. 
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pFYXYX ∈,),,( , які задовольняють рівнянню 0),( =YXF , де ),( YXF  багаточлен 

ступені
2
 m з коефіцієнтами з Fp. Гладкою кривою (неособливою) називається алгебраїчна 

крива, яка не має особливих точок, тобто точок, в яких 0≠
∂
∂
X

F
, 0≠
∂
∂
Y

F
. 

Неособливою кривою третього порядку над полем Fp  називається еліптична крива над 

полем Fp, якщо у неї є хоча б одна точка. Множина точок еліптичної кривої разом з точкою 

на нескінченності з операцією додавання 
3
є абелевою групою [6]. 

Для кожної еліптичної кривої обчислюється дискримінант )(E∆  та j-інваріант. Для 

криптографічних цілей використовують лише криві с 0)( ≠∆ E , }12,0{ 3≠j . Вимога 

}12,0{ 3≠j  дозволяє позбавитись використання суперсингулярних кривих. 

Нормальною формою еліптичної кривої на над полем Fp [6], називається крива виду: 

.64

2

2

3

31

2
axaxaxyaxyay +++=++    (1) 

Коли коефіцієнти а1, а2, а3 дорівнюють нулю, крива (1) може бути представлена в 

канонічній формі (або скороченій формі Веєрштрасса): 

pFaaaxaxy ∈++= 6464

32 ,, .    (2) 

Лінійна ізоморфна трансформація координат цієї кривої в канонічній формі (2) 

задається формулами: 

txsuyuy ++= 23 , rxux += 2
, }1...,,0{,,,0 −∈≠ ptsru .   

Лінійна ізоморфна трансформація не змінює значення інваріанту, тобто всі ізоморфні 

криві мають однаковий інваріант. Коли трансформація має параметри 

0,0,0},1...,,1{ ===−= tsrpu  ( 0,0,0 321 === aaa ) крива залишається в канонічній формі. 

В такому випадку лінійна ізоморфна трансформація для кривої (2) має вид: 

yuy 3= , xux 2= , }1...,,1{ −= pu .    (3) 

Враховуючи конструктивні особливості існуючих підходів до побудови генераторів 

ПВП на основі еліптичної кривої [4 – 6], розглянемо новий метод формування ПВП на основі 

ізоморфних трансформацій канонічної форми еліптичної кривої в канонічну (3). 

Застосовувати ізоморфні трансформації будемо з метою отримання точок ізоморфних кривих 

без перерахунку коефіцієнтів самих кривих. 

Метод генерації ПВП на основі ізоморфних трансформацій точок ЕК. Нехай базова 

еліптична крива задана у канонічній формі, pE . Ізоморфні трансформації цієї кривої подані 

виразом (3). Для опису алгоритму генерації зафіксуємо наступні операції: отримання 

ізоморфної базової точки )(PP ii ϕ= , отримання раундової точки кривої, 

iiii PtPPPf *'),( 1 ==− , перетворення координати Х в бітову послідовність, ])[( ii PXr φ= , 

компресія бітової послідовності в блок біт )( ii rextrb =  (в цьому випадку один біт) згідно [8]. 

Початок алгоритму. Встановлюється початковий стан генератора: характеристика р 

поля Галуа, коефіцієнти базової кривої, базові точки Р й Q, довжина ПВП (рис. 2). 

Крок 1. Для забезпечення стійкості до передбачення скалярне число отримуємо на 

основі секретного числа seed, ( , ) 1seed n = . Число t визначається: 

mod
seed

t n′= ω ,      (4) 

                                                 
2
 Ступінь багаточлена є максимальна степінь одночленів, з яких він складається. 

3
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де t – генератор групи nZ , n – порядок циклічної групи точок P й Q (просте число), ′ω  – 

генератор групи nZ , seed – секретне число.   

Крок 2. Обчислення значення раундового скаляра ti наступним чином:  

1* modi it t t n−= .     (5) 

Крок 3. Обчислення значення iu : 

2
mod

i

iu p= ω ,      (6) 

де ω  – генератор групи pZ , p – характеристика поля Галуа. 

Крок 4. Розрахунок значень координат ізоморфної точки iP : pxux iiP mod
2= , 

pyuy iiP mod
3= . 

Крок 5. Розрахунок значення внутрішнього стану генератора: 

{ { )](*[]*[ PtXPtXr i

mullscal

ii

mullscal

ii ϕ== .    (7) 

Крок 6. Отримання бітового блока (біт) з послідовності ir : 

)( ii rextrb = .      (8) 

Кінець алгоритму. 

( [ * ])i iX t Pφ )(rextrbi =( [ * ])X s Qφ

P

ir

ib
seed

it is

Q

1*i it t t −=

ω
seed

t ′= ω ω′ω

1it −

)(PP ii
ϕ=

Рис. 2. Модель модифікованого генератора Dual_EC_DRBG 

 

Якщо розкрити вираз (8) використовуючи вирази (4 – 7) отримаємо математичну 

модель запропонованого генератору: 

{ { )*))(mod*),(mod*(*)(mod*'( 64

1































ωωωφφ= − QpYpXntXXr

mullscal

P

i

P

i

mullscal

i

seed

i .  (9) 

Результат bi є елементом ПВП.  

Оцінка періоду ПВП генератора на основі трансформацій точок ЕК. Враховуючи 

граничні значення числа ізоморфізмів ЕК у канонічній формі, )1(2/1 −= pNEC , число 

внутрішніх станів модифікованого генератора Dual_EC_DRBG визначено: 

npN EC *)1(2/1 −= ,      (10) 

де n – порядок циклічної групи точок кривої, р – характеристика поля Галуа. 

Скаляр it  пробігає усі елементи nZ , внаслідок чого PtP ii *= , 
i

i pP E∈  ( i

pE  – ізоморфна 

група). Параметр iu  пробігає усі значення від’ємників у полі, число яких ECN . У такому 

випадку, період послідовності значень )](*[][ PtXPX iii ϕ= , які потрапляють у якості 

скалярів на вхід QPXQs i *][* = , буде дорівнювати N. Період ПВП у такому випадку буде 

дорівнювати N. 

Оцінка стійкості до передбачення нового методу генерації ПВП. Для передбачення 

наступного блоку біт на виході генератору нападнику необхідно обчислити значення Qsi * , 

для чого йому необхідно отримати точку 'iP  й скаляр it . Для цього йому необхідно здійснити 



Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ „КПІ” № 1 – 2012 

═══════════════════════════════════════════════════════ 

 139 

пошук параметра t , який використовується в скалярному добутку { i
mullscal

i

seed Pnt ϕ−ω *)(mod*' 1 . 

Для it  необхідно знайти значення seed. Враховуючи, що 'ω  – генератор nZ , число 

генераторів дорівнює ))((' nn OilerOiler ϕϕ=ω . Наприклад, для забезпечення стійкості до 

передбачення генератора ПСП еквівалентної значенню 2562  необхідно використовувати 

циклічну групу точок, порядок якої є 257-бітним числом. Більш детальний аналіз стійкості 

запропонованого методу буде проведено в подальшій роботі. 

Висновки 
Розроблено новий метод генерації ПВП на основі використання  ізоморфних 

трансформацій точок ЕК. Отримано аналітичний вираз (9) для оцінки числа внутрішніх 

станів генератора ПВП на основі подвійного скалярного добутку Dual_EC_DRBG. 

Отриманий метод дозволяє у )1(2/1 −p  рази збільшити число внутрішніх станів генератора 

Dual_EC_DRBG, що дозволяє підвищити стійкість до передбачення. При фіксованому 

значенні числа внутрішніх станів генератора Dual_EC_DRBG розроблений метод дозволить 

скоротити бітову довжину характеристики р поля. Новий метод генерації можливо також 

реалізувати без другого скалярного добутку Qsi * , що дозволить в два рази скоротити час на 

генерацію ПВП. В подальших дослідженнях планується отримати оцінки статистичних 

властивостей розробленого генератору ПВП, провести оцінки криптографічної стійкості та 

стійкості до відтворення ПВП. 
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