
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examensarbete 

 

 Reza Jafari  

2010-08-25 

Ämne: Matematik 

Nivå: Kandidat 

Kurskod: 2MA11E 

 

Pseudoslumptalsgeneratorer 

 

 

 

 



Pseudoslumptalsgenerator

M.Reza Jafari

Sammanfattning

Arbetet handlar om hur vi kan generera slumptal och därefter sekvenser

av slumptal med hjälp av dator, klart är att vi behövde algoritmer. Dessu-

tom studerar vi om de genererade sekvenserna är riktigt slumpade eller

låtsas som det, svaret på frågan hjälper oss att de�nera pseudoslumptal.

Genom att jämföra de genererade sekvenserna analyserar vi hur stark

de algoritmerna är. Vi studerar också två enkla typer av sådana genera-

torer och med hjälp av ett program i Matematika gör vi några exempel

på sådana sekvenser.

Eftersom datorer fungerar i binär miljö, är det mycket intressant att

veta om vi kan ha pseudo slumptal i binärform. Vi de�nerar randombit

generatorer.

På samma sätt är det mycket intressant att kunna skapa sådana sekvenser

i �yttalsform på intervallet 0 till 1.

Till sist studerar vi ett exempel på tillämpning av pseudoslumptal

inom kryptering vilket sker i en binär miljö.
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1 Inledning

Slumptal och slumptalsgeneratorer är oerhört viktiga inom kryptogra� och dat-
alogi. Vi behöver sådana tal att kryptera viktiga informationer, e-post, för att
digitalt signera dokument, för elektronisk betalning system, och så vidare.

En slumptalsgenerator genererar slumpade värde till exempel en resul-
tatsekvens av ett tärningskast eller myntkast så det är helt slumpat och varje
tal i sekvensen är helt oberoende av tidigare tal, t.ex. det är möjligt att bara
få en tvåa eller får fyra sexor vid tolv tärningskast. Vi ser att det inte går att
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gissa hur ofta ett tal i en sådan sekvens repeteras, dessutom det är svårt och
tidskrävande att skapa sådana tal och sekvenser särskilt i datorer.

För att lösa problemet att skapa slumptal på datorer vi kan simulera sådana
tal och sekvenser med hjälpa av vissa algoritmer, d.v.s. vi kan skapa talsekvenser
som ser ut som riktiga slumptal. En pseudo-slumptalsgenrator genererar
pseudoslumpade tal med hjälp av en algoritm. Den producerar en skenbart
slumpmässig sekvens och varje tal i sekvensen är beroende av tidigare tal och det
�nns ett samband mellan två efterföljande tal i sekvensen. Så det är möjligt att
bestämma en period och gissa sambandet. Att gissa och attackera sambandet i
en sådan sekvens beror på vilken algoritm som använder generatorn.

Det är viktigt att se skillnaden mellan betydelsen av pseudo-slumpade tal
i normala programplaneringen sammanhang, såsom simulering, t.ex om dessa
nummer behöver bara vara rimligt slumpade utseende och har bra statistik egen-
skaper se [3], och i samband med kryptering, där de skall vara omöjlig att skilja
från riktiga slumptal, även till observatörer med enorm mängd dataresurser.

Det �nns många olika typer av pseudo slumptalsgenerator till exempel Lin-
jär kongruensgenerator (LCG) och Blum Blum Shub (BBS). Självk-
lart att varje pseudo slumptalsgenerator har starka respektive svaga sidor. I
verkligheten kan ingen aritmetisk maskin lagra riktiga slumptal därför datorer
brukar bara pseudoslumptalsgenerator och använder pseudoslumpade tal men
vissa typer generar sekvenser som ser ut som riktigt slumpade sekvenser i jäm-
förelse med andra typer av generatorer. För en sådan stark(bra) generator skall
sekvensen vara lång och svår att gissa.

I samband med kryptering, ett slumptal är ett tal som inte kan förutsägas
genom en observatör innan den genereras. Om vi har en slumptalssekvens med
m element, då är sannolikheten att förutsäga det sista elementet av sekvensen
låg, även man vet resten av dem, men en observatör kan förutsäga sista element
av en pseudo-slumptalssekvens genom att gissa algoritmen. Pseudoslumptals-
generatorerna har �era tillämpningar, till exempel inom kryptogra�, statistik
och spelteorin.

I det här arbetet skall vi se två former av pseudoslumptalsgenerator som är
kända, men innan detta, börjar vi med några de�nitioner inom talteorin vilket
tillämpas i de kommande satserna.

2 Universal exponent och Primitiv rot

De�nition 2.1. För ett positivt heltal n, Eulers phi-funktion φ(n), de�nieras
som antalet positiva heltal i mängden Zn = {0, 1, 2, . . . , n− 1} som är relativt
prima med n. I nedanstående tabell visas värden av φ(n) för 1 ≤ n ≤ 10 och för
ett udda primtal p respektive dess potenser.

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... p pk

φ(n) 1 1 2 2 4 2 6 4 6 4 ... p− 1 pk − pk−1

Sats 2.1 (Eulers sats). Låt a och m vara två positiva och relativt prima heltal.

Då gäller

aφ(m) ≡ 1 (mod m).

De�nition 2.2. Låt a och n vara två positiva och relativt prima heltal. Då det
minsta positiva heltal x sådant att:

ax ≡ 1 (mod n)
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kallas för ordning av a modulo n. Detta betecknas ordna.

De�nition 2.3. Om två heltal r och n > 0 är relativt prima och

ordnr = φ(n)

då r kallas för en primitiv rot modulo n.

Anmärkning 1. Det �nns en känd sats som säger att alla positiva heltal inte
kan ha en primitiv rot och de har primitiv rot om och endast om de är av typen
2, 4, pn, 2pn där p är ett udda primtal och n är ett postivt heltal. Vidare kan
man visa om talet n har en primitiv rot då antalet primitivrötter t bestäms av

t = φ(φ(n)).

För beviset se primitive roots i [1].

De�nition 2.4. En universell exponent av ett positivt heltal n är ett positivt
heltal U sådant att:

aU ≡ 1 (mod n)

för alla positiva heltal a som är relativt prima med n.
Den minsta universella exponent av ett positivt heltal n betecknas för λ(n).

Sats 2.2. För ett positivt heltal n med primtalsfaktoriseringen:

n = 2t0pt11 p
t2
2 · · · ptmm .

ges den minsta universella exponenten λ(n) av:

λ(n) = mgm
[
λ(2t0), φ(pt11 ), φ(pt22 ), · · · , φ(ptmm )

]
.

Dessutom existerar ett heltal a sådant att ordna = λ(n), den största möjliga

ordning av ett heltal modulo n.

För beviset se [3].

Anmärkning 2. En konsekvens av de�nition av den minsta universella exponen-
ten och Eulers sats är att λ(n) ≤ φ(n) och om heltalet n är sådant att det har
en primitiv rot då är λ(n) = φ(n). För att läsa mer om detta se [5].

De�nition 2.5. Ett positivt heltal av formen n = 2p−1 kallas för ettMersen-
netal och de�nerades först av den franska amatör matematikern Marin Mersenne.
Han trodde att alla sådana tal är ett primtal (Mersenna primtal) om p
är ett udda primtal. Det stämde för några primtal men det är inte allmänt
eftersom det existerar motexempel för hans påstående.Till exempel för p =
11, 23, 83, 131, 179, 191, 239, 251 värdet n har små faktorer som 23, 47, 167, 263.
Trots att hans påstående är inte alltid rätt men när n = 2p − 1 är ett primtal,
så är det mycket enkelt att lagra sådana primtal på datorer.

3



3 Linjär kongruensgenerator (LCG)

3.1 De�nition

Den linjära kongruensgenerator, som presenterades av D.H Lehmer, är en enkel
generator som snabbt genererar pseudoslumpade heltalssekvenser och de�neras
enligt:

Xn+1 ≡ aXn + b (mod m)

Talet a kallas för multippeln, b ökningskonstanten, m modulovärdet och X0

startvärdet/fröet. Dessa tal uppfyller

0 < a < m ; 0 ≤ b < m ; 0 ≤ X0 < m.

Anmärkning 3. För en pseudoslumptalsgenerator är periodländen d.v.s hur
ofta ett tal repeteras i sekvensen och den brukade funktionen (algoritmen) det
viktigaste. En generator med en kort periodlängd är ingen bra generator. Där-
för är bättre om man förlänger periodlängden genom att välja m som ett stort
tal och för enkelhets skull får väljas av typen 2n eftersom datorer har lättare
att lagra potenser av talet två. Enligt divisionsalgoritmen kan en sådan lin-
järkongruens ha restmängden {0, 1, 2, , , , , , , (m − 1)} då är klart att en sådan
generation kan maximalt ha periodlängden l = m och detta är beroende på hur
man väljer a, b och m.

Sats 3.1. En linjär kongruensgenerator har maximal periodlängd l = m om och

endast om:

1. b skall vara relativt prima med m.

2. Alla primtal p som delar m skall även dela a− 1.

3. Om 4 delar m, så skall också 4 dela a− 1.

Beviset av satsen är långt och komplicerat, vi referear till [3].

Sats 3.2. Angående den k:te termen genererad av en LCG kan man säga att:

xk ≡ akx0 + b(ak − 1)/(a− 1) (mod m).

Bevis. Vi bevisar detta med induktion. Vi börjar med att studera om den
ovanstående formeln stämmer när k = 1 och vi har

x1 ≡ a1x0 + b, 0 ≤ x1 < m

och ser vi att det stämmer med avssende på de�nitionen av LCG. Nu antar vi
att det är sant för den k:te termen, så har vi

xk ≡ akx0 + b(ak − 1)/(a− 1) (mod m), 0 ≤ xk < m.

Eftersom
xk+1 ≡ axk + b (mod m), 0 ≤ xk+1 < m,

har vi

xk+1 ≡ a(akx0 + b(ak − 1)/(a− 1)) + b

≡ ak+1x0 + b(a(ak − 1)/(a− 1) + 1)

≡ ak+1x0 + b(ak+1 − 1)/(a− 1) (mod m)

och det hör ihop med formeln för (k+1):te termen.
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I följande exempel används ett program i Mathematica för att generera
sekvensen skapade av LCG och de�nerar vi en funktion f som generar en sekvens
av variabler a som multippeln, b som ökningen, m som modulovärdet, X0 som
startvärdet(frön) och till sist n som antal iterationer.

f[a_,b_,m_,X0_,n_]:=

Module[{lista},lista={X0};

Do[AppendTo[lista,Mod[a Last[lista]+b,m]],{n}];lista]

Här kallar vi de generatorerna som har periodlängden l lika med modulovärdet
m för maximal periodisk.

Exempel 3.1. Den här exempel är en maximal periodisk generator

Xn+1 ≡ 29Xn + 31 (mod 32)

med a = 29, X0 = 3 och n = 40 iterationer, i detta fall är alla förutsättningar i
satsen uppfylda. Vi förväntar oss en maximal periodlängd l = m = 32.

f[29,31,32,3,40]=

{3,22,29,8,7,10,1,28,11,30,5,16,15,18,9,4,19,6,13,24,23,

26,17,12,27,14,21,0,31,2,25,20,3,22,29,8,7,10,1,28,11}

Precis som satsen säger har vi en periodlängd på 32.

Exempel 3.2. Den här LCG

Xn+1 ≡ 7Xn + 11 (mod 18)

är också en maximal periodisk generator eftersom alla krav gäller då är förväntad
periodlängden l = m = 18 och den skapade sekvensen är

{5,10,9,2,7,6,17,4,3,14,1,0,11,16,15,8,13,12,5,10,9}

Här blir periodlängden på 18 precis som satsen säger.

Exempel 3.3. Om vi istället studerar följande LCG

Xn+1 ≡ 29Xn + 30 (mod 32)

ser vi att första kravet inte gäller d.v.s. b = 30 och m = 32 är inte realtivt
prima, då förväntade periodlängden l < m.

{3,21,31,1,27,13,23,25,19,5,15,17,11,29,7,9,3,21,31,1,27,

13,23,25,19,5,15,17,11,29,7,9,3,21,31,1,27,13,23,25,19}

Här blir periodlängden på 16 och detta är ingen maximal periodisk generator.
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4 Multiplikativ kongruensgenerator (MCG)

De�nition 4.1. En linjär kongruensgenerator där b = 0 kallas för en ren mul-
tiplikativ kongruensgenerator MCG och de�neras enligt:

Xn+1 ≡ aXn (mod m),

0 < a < m, 0 < X0 < m .

Sats 4.1. En MCG har en maximal periodlängd (l = φ(m)) om:

1. Startvärdet X0 och modulovärdet m är relativt prima.

2. Modulovärdet m har en primitiv rot.

3. Multippeln a är en primitiv rot modulo m.

Bevis. Det är trivialt att om X0 = 0 då X1 = X0 = 0 och därefter l = 1.
På samma sätt om X0 = m då X1 = aX0 = am ≡ 0 (mod m) därefter

l = 1.
Om X0 och m har en gemensam faktor d, så är alla efterföljande element

skapade av generatorn X1, X2, . . . , Xn en multipel av d. Vi är intresserade av
alla heltal i mängden Zm = {0, 1, 2, . . . ,m− 1} som är relativt prima med m
vilket betyder att periodlängden är begränsad enligt divisions algoritmen och
kan inte överstyga än φ(m) enligt Eulers sats.

Eftersom sekvensen är begränsad i mängden {1,2,. . . ,m-1}, kan periodläng-
den l bli högst φ(m), men modulovärdet m och multippeln a kan också påverka
längden av perioden på intervallet 1 ≤ l ≤ φ(m). Vi vill hitta modulovärdet m
och multipeln a sådant att det största möjliga värdet för periodlängden uppnår
d.v.s l = φ(m). Vi har

X1 ≡ aX0 (mod m),

X2 ≡ aX1 ≡ a2X0 (mod m),

X3 ≡ aX2 ≡ a2X1 ≡ a3X0 (mod m),

...

X0 = Xl ≡ aXl−1 ≡ alX0 (mod m).

Alltså:
X0 ≡ alX0 (mod m)

och eftersom sgd(X0,m) = 1 då enligt Eulers sats kan vi säga att

al ≡ 1 (mod m). (1)

Nu vet vi att periodlängden l är det minsta postiva heltal som uppfyller ekvation
(1) d.v.s l = λ(m). Om vi väljer a som en primitiv rot modulo m, har vi enligt
anmärkning 2, l = λ(m) = φ(m).

Anmärkning 4. Som sagts i anmärkning 3 föredras att välja modulovärdet m
sådant att vara stort och enkelt att lagra, då för en MCG är ett bra val för

6



modulovärdet mersenne-primtal eftersom de är av typen 2p− 1 och är enkelt
att lagra för datorer. I detta fall blir periodlängden

l = φ(m) = m− 1 = 2p − 2.

I följande exempel används ett program i Mathematica för att generera
sekvensener skapade av MCG och vi de�nerar en funktion f som generar en
sekvens, a som multippeln, m som modulovärdet, x0 som startvärdet(fröet) och
till sist n som antal iterationer.

f[a_,m_,x0_,n_]:=Module[{lista},lista ={x0};

Do [AppendTo[lista,Mod[a Last[lista],m]],{n}];lista]

Här kallar vi de generatorerna som har periodlängden l lika med modulovärdet
φ(m) för maximal periodisk.

Exempel 4.1. Vi studerar följande MCG

Xn+1 ≡ 8Xn (mod 25)

med X0 = 3 och 26 iterationer. Här är 8 en primitiv rot mod 25 och sgd(3, 25) =
1, eftersom alla krav gäller, då l = φ(25) = 20 är förväntad.

f[8,25,3,30]=�

{3,24,17,11,13,4,7,6,23,9,22,1,8,14,12,21,

18,19,2,16,3,24,17,11,13,4,7,6,23,9,22}.

Här är periodlängden l = φ(25) = 20, detta är en maximal periodisk MCG.

Exempel 4.2. I det här exempel studerar vi

Xn+1 ≡ 7Xn (mod 25)

med X0 = 3 och 26 gånger iterationer. Här 7 är ingen primitiv rot mod 25,
eftersom alla krav inte gäller, då l < φ(m) är möjlig och den skapade sekvensen
blir

{3,21,22,4,3,21,22,4,3,21,22,4,3,21,22,4,3,21,22,4,3}.

Periodlängden blir i detta fall på l = 4 < φ(25), detta är ingen maximal peri-
odisk MCG.

Nu skall vi studera om det �nns något undantag kan man uppnå den maxi-
mala periodlängden l = φ(m) även om alla krav inte gäller.

Sats 4.2. När m är ett jämnt tal av typen (m = 2pk) som dess primitiv rot

existerar, då är möjligt att uppnå den maximala periodlängden l = φ(m) även
då:

1. a är ett udda tal och en primitiv rot modulo m = 2pk.

2. sgd(m,X0) = 2.

Bevis. Enligt beviset av sats 4.1 vet vi att periodlängden l = λ(m) och enligt
sats(2.1) har vi:

λ(m) = mgm
[
λ(2), φ(pk)

]
= mgm

[
1, φ(pk)

]
= φ(pk) = φ(2pk) = φ(m).
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Ett annat alternativ är att använda beviset av sats 4.1

X1 ≡ aX0 (mod m).

X2 ≡ aX1 ≡ a2X0 (mod m).

X3 ≡ aX2 ≡ a2X1 ≡ a3X0 (mod m).

...

X0 = Xl ≡ aXl−1 ≡ alX0 (mod m).

Detta härleds av ovanstående:

X0 ≡ alX0 (mod 2pk).

Vi kan inte använda direkt Eulers sats här, men genom att använda ett vari-
abelbyte X0 = 2t0 har vi:

2t0 ≡ 2alt0 (mod 2pk)

så
t0 ≡ alt0 (mod pk)

och eftersom t0 och pk är relativt prima då enligt Eulers sats sats har vi:

al ≡ 1 (mod pk)

Vi vet att a är en primitiv rot modulo pk, nu kan vi säga periodlängden

l = φ(pk) = φ(2pk) = φ(m).

Exempel 4.3. Vi studerar den här MCG

Xn+1 ≡ 3Xn (mod 50)

med X0 = 14 och n = 26 iterationer. Här är 3 en primitiv rot mod 25 och
sgd(14, 50) = 2, då är periodlängden l = φ(50) = 20.

\[f[3, 50, 14, 26]=\]

\[ \{14, 42, 26, 28, 34, 2, 6, 18, 4, 12, 36, 8, 24, 22, 16, 48, 44, 32, \

46, 38, 14, 42, 26, 28, 34, 2\} \]

Anmärkning 5. En bra LCG har en lång periodlängd l, dessutom sekvensen är
svår att gissa. I den här LCG trots att periodlängden l = 223 är ett stort tal,
sekvensen är för lätt att gissa.

Xn+1 = Xn + 2 (mod 223).

{X0, (X0 + 2), (X0 + 4), . . . , (X0 + 2j), (X0 + 2j + 2), . . .}
Detta är ingen bra LCG.
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5 LCG i �yttal och binär form

Allt som presenterades i ovanstående de�nitioner och satser handlade om heltalssekvenser,
men ett stort intresse inom datalogi och statistik är att skapa �yttalssekvenser
och binära sekvenser av heltalssekvenser tillverkade av pseudo-slumptalsgenratorer.
I sats 3.1 såg vi att alla element Xi som skapas av en LCG tillhör interval-
let 0 ≤ Xi ≤ m − 1 och kvoten di = (Xi/m) är ett decimaltal som tillhör
intervallet(0, 1). Denna egenskap kan vi utnyttja för att skapa en �yttalssekvens
på intervallet 0 ≤ di ≤ 1 av en heltas sekvens.

Exempel 5.1. Ett exempel som visar hur en �yttals sekvensskapas av en heltalssekvens.
Tabellen visar de nio första elementen Xi av heltalssekvensen i exempel 3.2 som
förvandlades till nio element di i en �yttalssekvens.

Xi 5 10 9 2 7 6 17 4 3 ...
di 0,28 0,56 0,50 0,11 0,39 0,33 0,94 0,22 0,17 ...

Ett sätt att skapa en binär sekvens av en heltalssekvens är att använda en
funktion bi = Xi (mod 2), denna funktion avbildar jämna och udda tal till 0
respektive 1.

Exempel 5.2. Den här tabellen visar de tolv första elementenXi av heltalssekvensen
i exempel 4.1 som förvandlades till tolv element bi i en binär sekvens.

Xi 3 24 17 11 13 4 7 6 23 9 22 1 ...
bi 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 ...

6 Tillämpning av PRNG i kryptogra�

Bland olika tillämpningar av pseudoslumptalsgeneratorer studerar vi ett ex-
empel från kryptering. Binära pseudoslumptals sekvenser används i kryptering
framför allt �ödeskrypton.

De�nition 6.1. Flödeskrypto är ett symmetriskt krypto som liknar vigenèrekryp-
to men till skillnad från detta är nyckellängden lika lång som längden av klartex-
ten och enPRNG producerar(genererar) en sekvens som nyckelordet(nyckel�ödet),
krypteringen och dekrypteringen sker i binär miljö och de�neras enligt:

ci ≡ ki + pi (mod 2)

Här pi är klartexten, ki är krypteringsnyckeln och ci är kryptot, alla i binär
form. Eftersom �ödeskryptot är symmetriskt och sker i binär miljö, då de�neras
dekrypteringen enligt:

pi ≡ ci + ki (mod 2).

Säkerheten av kryptot beror på den PRNG som producerar nyckel�ödet.
Nyckel�ödet vilket är en binär sekvens måste vara tillräckligt svår att gissa.

Exempel 6.1. Följande exempel visar hur en klartext i binär form krypteras med
avseende på ett �ödeskrypto.

pi 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1
ki 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
ci 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0

I det här exempel klartexten pi = 1001100110011001, krypteringsnyckeln
ki = 1101101101101101 och kryptot Eki = 0100001011110100. Nedanstående
tabell visar dekryptering av samma kryptot.
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ci 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0
ki 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
pi 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1
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