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Ψευδο-τυχαιότητα

Συναρτήσεις µιας Κατεύθυνσης και 

Γεννήτριες Ψευδοτυχαίων Αριθµών
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Αριθµοί και String

� Όταν θα αναφερόµαστε σε αριθµούς θα 
εννοούµε ουσιαστικά ακολουθίες από δυαδικά 
ψηφία

� Ουσιαστικά αριθµοί θα µπορούν να 
αναπαραστήσουν οποιαδήποτε ακολουθία 
χαρακτήρων (string)

� Παράδειγµα: Ένας αριθµός – ακολουθία 
δυαδικών ψηφίων

101010111101010010101010101
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Μονόδροµες Συναρτήσεις

� Μια συνάρτηση f:{0,1}* →{0,1}* ονοµάζεται 
µονόδροµη εάν 

� είναι υπολογιστικά εφικτό, δηλαδή υπάρχει 
πολυωνυµικός αλγόριθµος Α, ώστε για κάθε x, A(x) 
= f(x)

� είναι υπολογιστικά ανέφικτο για κάθε y=f(x) να 
βρούµε ένα κατάλληλο x’, τέτοιο ώστε f(x’) = y.

� ∆ηλαδή, είναι εύκολο για κάθε x να βρούµε το 
αντίστοιχο y = f(x), και υπολογιστικά µη εφικτό 
για οποιοδήποτε y να βρούµε κατάλληλο x, 
ώστε f(x) = y.

3



30/05/2013

2

Ψευδοτυχαίοι αριθµοί

� Με απλά λόγια:

� Ένας ψευδοτυχαίος αριθµός είναι ένας 
αριθµός που µοιάζει µε οµοιόµορφα 
κατανεµηµένο τυχαίο αριθµό σε 
οποιονδήποτε “παρατηρητή” µε 
πολυωνυµική υπολογιστική ισχύ
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Αναλογία

� indistinguishability: the computational 
relaxation of perfect secrecy

� pseudorandomness: the computational 
relaxation of true randomness
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Παράδειγµα

� ∆ίνονται οι δύο παρακάτω αριθµοί:

� 10101

� 11001

� Ο ένας είναι τυχαίος, ο άλλος όχι. 
Μπορείτε να τους ξεχωρίσετε; Έχει 
νόηµα το ερώτηµα αυτό;
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Ψευδο-τυχαιότητα

� ∆εν έχει πολύ νόηµα να πούµε για έναν 
συγκεκριµένο αριθµό ότι 

είναι ψευδοτυχαίος,

όπως δεν έχει πολύ νόηµα να πούµε ότι 
ένας συγκεκριµένος αριθµός 

είναι τυχαίος.

� Η έννοια της ψευδοτυχαιότητας 
αναφέρεται σε κατανοµές αριθµών
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Ορισµός Ψευδο-τυχαιότητας

� Έστω µια κατανοµή D πάνω σε αριθµούς 
µήκους λ 

� Έστω U η οµοιόµορφη κατανοµή πάνω σε 
αριθµούς µήκους λ.

� Λέµε ότι η D είναι ψευδοτυχαία εάν είναι 
“indistinguishable” από την U για 
οποιονδήποτε παρατηρητή µε πολυωνυµική 
υπολογιστική ισχύ.

� Θα έχουµε µία παράµετρο n για την κατανοµή 
Dn. ∆ηλαδή, D θα είναι ουσιαστικά µία 
ακολουθία από κατανοµές {Dn}.
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Ορισµός Ψευδο-τυχαιότητας

� H κατανοµή D={Dn} είναι ψευδο-τυχαία
εάν για κάθε πολυωνυµικό αλγόριθµο 
δεν είναι εφικτό να ξεχωρίσει εάν ένας 
αριθµός προέρχεται από την D ή από 
µία πραγµατικά τυχαία οµοιόµορφη 
κατανοµή αριθµών µήκους λ.
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Σχέση Ψευδοτυχαιότητας - ασφάλειας

� Υπάρχει σχέση µεταξύ ψευδο-τυχαιότητας και 
ασφάλειας ενός κρυπτοκειµένου

� Απλοποιηµένα: Εάν ένα κρυπτοκείµενο 
µοιάζει µε τυχαίο αριθµό τότε λογικά κανένας 
επιτιθέµενος δεν µπορεί να µάθει κάτι 
χρήσιµο από αυτό σε σχέση µε το αρχικό 
κείµενο (plaintext)
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one-time pad

� one-time pad: χρησιµοποιεί ένα πραγµατικό 
τυχαίο αριθµό

� ο τυχαίος αυτός αριθµός 

� πρέπει να είναι σε µήκος bits τουλάχιστον όσο το 
µήνυµα που θα κρυπτογραφηθεί, και

� δεν µπορεί να ξαναχρησιµοποιηθεί

� όµως: η ανάγκη για µεγάλους πραγµατικά 
τυχαίους αριθµούς δηµιουργεί ανυπέρβλητα 
πρακτικά προβλήµατα
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γεννήτρια ψευδοτυχαίων αριθµών

� γεννήτρια ψευδοτυχαίων αριθµών

� είσοδος: ένας µικρού µήκους τυχαίος αριθµός

� έξοδος: ένας µεγάλου µήκους ψευδοτυχαίος αριθµός

� Εποµένως: 

� Μια γεννήτρια ψευδοτυχαίων αριθµών µπορεί από έναν 
τυχαίο αριθµό µικρού µήκους να δηµιουργήσει έναν 
ψευδοτυχαίο αριθµό µεγάλου µήκους
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γεννήτρια 
ψευδοτυχαίων

αριθµών

τυχαίος αριθµός 

µικρού µήκους

ψευδοτυχαίος αριθµός µεγάλου 

µήκους
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Προϋποθέσεις

� οι ψευδοτυχαίοι αριθµοί είναι το ίδιο 
καλοί µε τους τυχαίους αριθµούς εάν

� ο πραγµατικά τυχαίος αριθµός παραµείνει 
µυστικός

� ο παρατηρητής των ψευδοτυχαίων αριθµών 
έχει πολυωνυµική υπολογιστική ισχύ
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Υπάρχουν γεννήτριες ψευδοτυχαίων αριθµών;

� δεν υπάρχει µέχρι σήµερα απόδειξη ούτε ότι 
υπάρχουν γεννήτριες ψευδοτυχαίων αριθµών 
ούτε ότι δεν υπάρχουν

� εάν υποθέσουµε ότι υπάρχουν µονόδροµες 
συναρτήσεις τότε µπορούµε να φτιάξουµε 
γεννήτριες ψευδοτυχαίων συναρτήσεων
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Chosen Plaintext Attack

� Ο adversary A επιλέγει δύο µηνύµατα m0 και µ1

� Επιλέγεται ένα τυχαίο κλειδί k 

� Επιλέγεται τυχαία ένα από τα δύο µηνύµατα και κρπτογραφείται 
µε συµµετρικό αλγόριθµο και κλειδί k

� Ο adversary A βλέπει το κρυπτοκείµενο

� Επιπλέον ο adversary A µπορεί να κρυπτογραφήσει όποιο 
µήνυµα θέλει καλώντας τη συνάρτηση κρυπτογράφησης µε 
κλειδί k (χωρίς να δει το κλειδί).

� Μετά θα προσπαθήσει να βρει ή να µαντέψει ποιο από τα m0 και 
m1 έχει κρυπτογραφηθεί.
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indistinguishability

� Ένα συµµετρικό κρυπτοσύστηµα έχει κρυπτογραφήσεις που 
είναι indistinguishable σε Chosen Plaintext Attack, εάν

για κάθε adversary A πολυωνυµικού χρόνου, υπάρχει negligible 
συνάρτηση negl τέτοια ώστε

Prob[ο A θα πετύχει] ≤ 1/2 + negl(n)

� Με απλά λόγια, ο adversary Α είναι σαν να επιλέγει στα τυφλά, 
δεν µαθαίνει δηλαδή κάτι σηµαντικό από το κρυπτοκείµενο που 
θα δει.

� Σηµείωση: Ο adversary δεν µπορεί να µάθει κάτι παρά το 
γεγονός ότι του επιτρέπουµε να κρυπτογραφήσει οποιοδήποτε 
µήνυµα της επιλογής του (για αυτό και η ονοµασία chosen 
plaintext attack).
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Παράδειγµα από το Β’ παγκόσµιο πόλεµο

� Μάιος 1942: 

� Οι κρυπταναλυτές του ναυτικού των ΗΠΑ ανακαλύπτουν ότι η Ιαπωνία 
ετοιµάζεται να επιτεθεί σε νησί του Ειρηνικού ωκεανού.

� Τι σήµαινε το “AF”;
Μέσα στο κρυπτοκείµενο βρέθηκε η λέξη AF που πίστευαν ότι εννοούσε το 
νησί “Midway”.

� Οι αρχηγοί στην Washington δεν το πίστευαν …

� Τι έκαναν:

� Κανονίστηκε να σταλεί από το νησί Midway το µήνυµα “Τελειώνει το πόσιµο 
νερό στο νησί Midway” 

� Στη συνέχεια όταν υπέκλεψαν κρυπτογραφηµένα µηνύµατα του Ιαπωνικού 
στρατού βρήκαν:

«Στο νησί AF τελειώνει το πόσιµο νερό» (“AF Is Short of Water”)

� Επιβεβαιώθηκε έτσι ότι το κρυπτοκείµενο AF αντιστοιχούσε στο Midway

� Συµπέρασµα: Η παραπάνω επιτυχής επίθεση ήταν ουσιαστικά 
ένα είδος Chosen-Plaintext Attack.
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