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ABSTRAKT 

Tématem diplomové práce jsou fyzicky neklonovatelné funkce (FNF). Byly zadány 

následující cíle práce: provedení rešerše týkající se zadané problematiky, provedení 

rozboru vlastnosti FNF, volba vhodného typu FNF pro implementaci a následnou 

realizaci autentizačního kryptosystému využívajícího FNF. Na základě rešerše byl 

navržen systém na základě FNF kruhových oscilátorů. Následně bylo provedeno několik 

experimentů s úspěšnosti autentizace dosahující 81%. Kryptosystém lze zároveň použít 

k identifikaci zařízení. Dále byly diskutovány dosažené výsledky a navržena možná 

vylepšení kryptosystému. Mimo vlastního kryptosystému je přínosem práce také 

provedené srovnání existujících typů fyzicky neklonovatelných funkcí. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

fyzicky neklonovatelné funkce, FNF , lehká kryptografie, kryptosystém, autentizace 

ABSTRACT 

The theme of the thesis is Physical Unclonable Functions (PUF). The following 

objectives were assigned: to provide a literature research concerning PUFs, to perform 

a property analysis to select appropriate type of PUF for implementation and to realize 

an authentication cryptosystem based on the chosen PUF. Based on the research, 

the cryptosystem was designed based on ring oscillator PUF. The proposed cryptosystem 

is tested in several scenarios with the maximal rate of successful authentication of 81%. 

The cryptosystem also allows to be used for device identification. Furthermore, the results 

were discussed and suitable improvements of design was proposed. Besides 

the cryptosystem itself, the thesis also introduced a unique comparison of existing types 

of PUFs. 

KEYWORDS 

physical unclonable functions, PUF, lightweight cryptography, cryptosystem, 

authentication 
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ÚVOD 

Fyzicky neklonovatelné funkce (FNF) představují zajímavou alternativu, či rozšíření, 

běžných kryptosystémů. FNF lze považovat za hardwarový otisk zařízení, v mnoha 

ohledech ekvivalentní biometrickému otisku prstu. FNF jsou funkce využijící 

nesourodosti a odchylek vzniklých během výrobního procesu ke generování 

nepředvídatelných výstupů, které jsou unikátní pro jednotlivá zařízení. 

Cíly práce je provést rozbor vlastností fyzicky neklonovatelných funkcí, dále provést 

rešerši jednotlivých typů FNF, zhodnotit vhodnost využití FNF v kryptosystémech 

a nakonec navrhnou a realizovat kryptosystém sloužící k autentizaci. 

Principiálně jsou FNF fyzickým systémem, který v reakci na vstupní signál (výzvu) 

generuje  signál výstupní (odpověď) jedinečný danému zařízení. Odpověď je závislá 

na vstupu a je specifická pro dané zařízení, čímž je reprezentována jedinečnost zařízení. 

Neklonovatelností je myšlena vysoká obtížnost kopírování chování zařízení FNF (ať už 

softwarová, či fyzická), a to i v případě fyzického přístupu útočníka k zařízení [1]. 

S masivním šířením jednodušších elektronických zařízení jsou spojeny bezpečnostní 

výzvy. Jak spolehlivě zabezpečit zařízení bez přílišných nákladů a to i v případě možnosti 

přístupu útočníka k danému zařízení. Tato problematika se týká zejména o tzv. „internetu 

věcí“ – IoT (Internet of Things). IoT je primárně reprezentován nízkonákladovými 

zařízeními. Nízkonákladovými zařízeními se rozumí výpočetně, paměťově a napěťově 

omezená zařízení [2]. Příkladem takových zařízení jsou tzv. „chytrá zařízení“ – smart TV 

a další chytré spotřebiče, bezpečnostní čidla, RFID čipy a další. 

Vhodnou možností pro zabezpečení takových zařízení představuje právě aplikace 

FNF. Obecně jsou zmiňovány jako předpokládané hlavní přínosy FNF v oblasti 

zabezpečení nižší náklady a vyšší bezpečnost. Na rozdíl od řešení klasické kryptografie 

není vyžadován tajný klíč v nevolatilní paměti zařízení. Tím pádem není třeba brát 

v úvahu náklady na zabezpečení úložiště a zároveň lze pominout invazivní útoky, které 

nevratně pozměňují charakter chování FNF zařízení. 

Nicméně existují i typy FNF, jež jsou vhodné do komplexnějších kryptosystémů. 

V těchto případech je využito zejména nenapodobitelnosti charakteru chování FNF 

zařízení, kdy je považováno za nemožné vytvořit repliku – ať hardwarový klon, či 

softwarovou simulaci – daného FNF zařízení. 

Práce je členěna na sedm kapitol. V první kapitole je představen koncept fyzicky 

neklonovatelných funkcí. Stručně je nastíněn vývoj FNF, dále jsou popsány základní 

principy fungování FNF, vlastnosti FNF a nakonec prezentovány jejich klady a zápory. 

Teoretický přínos práce spočívá v druhé kapitole, která obsahuje obšírný výčet 

různých typů a rozšíření fyzicky neklonovatelných funkcí. Jednotlivé druhy FNF jsou 

představeny s důrazem na osvětlení principu jejich fungování. Třetí kapitola navazuje 

na předchozí část práce. V kapitole je provedena komparativní analýza představených 

typů FNF. Srovnání je provedeno na základě vlastností, způsobu utváření párů výzva – 

odpověď, z hlediska zdroje náhodnosti FNF a konečně z pohledu obecných parametrů 

funkcí. 
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V čtvrté kapitole jsou nastíněny možnosti využití FNF v rámci kryptosystémů. Jsou 

přiblíženy tři typické scénáře uplatnění: identifikace, autentizace a generování šifrovacích 

klíčů. Dále jsou prezentovány vlastní reálné aplikace FNF v oblasti bezpečnosti a to 

včetně představení firem zabývajících se komerčním využitím FNF zařízení. 

V kapitole páté je představen návrh kryptosystému využívajícího FNF kruhových 

oscilátorů a je diskutována problematika stabilizace výstupu, aby byl použitelný 

pro ověření autentizace neznámých zařízení. 

V kapitole šesté je provedena realizace kryptosystému vycházející z navrhovaného 

řešení kapitoly páté a dále je představena databáze vzorů a odpovědí. Podrobně jsou 

definovány požadavky kladené na výzvy a vytvořené vzory. 

V kapitole sedmé jsou prezentovány získané výsledky měření úspěšnosti autentizace 

zařízení kryptosystémem. Je provedeno vícero měření na základě generování různých 

typů výzev. Součástí je také část diskutující dosažené výsledky a návrhy na vylepšení 

stávajícího kryptosystému. 
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1 FYZICKY NEKLONOVATELNÉ FUNKCE 

V kapitole je stručně představen historický vývoj FNF s důrazem na pojetí Pappuho. Dále 

je prezentována vlastní koncepce FNF: princip fungování, utváření párů výzva-odpověď 

a následné vyhodnocení odezvy FNF zařízení. Vyhodnocení je prováděno s využitím 

vzdálenostních metrik s případnou aplikací protichybových kódů. 

Fyzicky neklonovatelné funkce je mladou (circa 15 let) a velmi perspektivní oblastí 

v rámci zabezpečení a autentizace hardwaru. S ohledem na relativní novum FNF není 

terminologie sjednocena (v anglickém jazyce), respektive je takřka neexistující (český 

jazyk). V angličtině je termín fyzicky neklonovatelné funkce – physical unclonable 

function - zaměnitelný s pojmem physical one way function (POWF [3]), physical 

random function (PRF [4]), physically uncloneable function (PUF [5]) a další. Z důvodu 

lepší srozumitelnosti a přehlednosti je v textu vždy používán termín fyzicky 

neklonovatelná funkce (physically uncloneable function), případně zkratku FNF. 

 

1.1 Vývoj fyzicky neklonovatelných funkcí 

Přestože byly fyzicky neklonovatelné funkce poprvé uceleně představeny v roce 2001 

[3], koncept „neklonovatelných a jedinečných“ charakteristik předmětů byl užíván 

i dříve, např. v roce 1983 Bauder uvažoval nad obdobou FNF jako obrany vůči padělání 

bankovek [6]. První návrh konstrukce zařízení skutečně vykazujícího charakter FNF byl 

prezentován v roce 1992 Tolkem [7]. 

Pappu FNF označil pojmem „physical one-way function“ (název odkazuje na pojem 

jednosměrné funkce známý z kryptografie). Ve své práci [3] určil deset základních 

vlastností, které by měly FNF splňovat a to ve třech kategoriích – požadavky na fyzický 

systém, na měřící sondu s detektorem a na interakci mezi systémem a sondou. 

Požadavky na fyzický systém: 

- vyrobitelnost (easy to fabricate) 

- měřitelnost (easy to probe) 

- nenapodobitelnost (hard to clone) 

- stabilita (structurally stable) 

Požadavky na měřící sondu a detektor: 

- snadnou vytvořitelnost (easy to generate) 

- reprodukovatelnost specifického stavu (easy to reproduce a specific state) 

- identickou odpověď detektoru (identical response) 

Požadavky na interakce mezi systémem a sondou: 

- neproveditelnost její simulace (impractical or infeasible to simulate) 
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- vysoká citlivost výstupu na změny u sondy, či systému (output very sensitive to 

changes in the systém or the probe) 

- obtížnost invertovat výstup na základě znalosti sondy (hard to invert) 

Pappu zjednodušeně FNF definoval jako snadno vypočitatelnou funkci, kterou lze 

jen obtížně invertovat („easy to compute“, „hard to invert“) [3]. Pojem „obtížně 

invertovat“ lze v tomto případě zaměnit s neklonovatelností a nepředvídatelností zařízení. 

V roce 2002 Gassend [4] prezentoval svůj koncept FNF pod názvem physical 

random function a za nejdůležitější vlastnosti považoval vyhodnotitelnost 

a nepředvídatelnost (easy to evaluate, hard to characterize). Tyto charakteristiky mají 

značnou podobnost se snadnou vypočítatelností a obtížnou inverzí Pappuho. Krom toho 

Gassend ve své definici zdůraznil fyzickou neklonovatelnost („odolnost vůči výrobci“) 

a detekovatelnost manipulace („kontrolovatelnost“). 

Vzhledem k existenci kryptografické  zkratky PRF, označující pseudonáhodnou 

funkci (pseudo-random function), Gassend již ve své práci užíval akronymu „PUF“ 

(physical unclonable function) [4]. Pojem PUF se ujal a pod označením fyzické 

neklonovatelné funkce vznikalo v průběhu let mnoho různých návrhů, které jen 

reflektovaly zvýšený zájem o téma v rámci oblasti hardwarového zabezpečení [8]. 

V roce 2012 Maes ve své dizertační práci [5] navrhl namísto označení Physical 

Unclonable Function přesnější název a to Physically Uncloneable Function. Právě 

z Maesova označení FNF čerpá čeština pojmenování fyzicky neklonovatelná funkce. 

Zatímco u Unclonable versus Uncloneable se jedná čistě o kosmetickou úpravu 

ve prospěch zvyklostí, v případě Physical versus Physically, Maes zdůrazňuje 

sémantickou stránku věci1. Dále upozorňuje na zavádějící označení funkce 

s odůvodněním, že z matematického pohledu by bylo vhodnější používat 

pravděpodobnostní funkce (probabilistic function). Jeho návrh se opírá o fakt, že v reakci 

na jeden vstup (výzvu) může FNF instance generovat více různých výstupů (odpovědí). 

Z toho důvodu je vhodnější FNF uvažovat jako pravděpodobnostní funkci, kdy je součástí 

vstupu náhodná proměnná2. 

Zároveň Maes nabízí formalizaci fyzicky neklonovatelných funkcí, dále redefinuje 

jejich vlastnosti a v neposlední řadě představuje existující konstrukce FNF. Vzhledem 

ke komplexnosti jeho analýzy vlastností fyzicky neklonovatelných funkcí, je tato 

klasifikace základem pro obdobný rozbor v kapitole 1.3. 

 

1.2 Koncept fyzicky neklonovatelných funkcí 

Koncept fyzicky neklonovatelná funkce spočívá v jedinečnosti jednoho každého 

integrovaného obvodu – instance FNF. Tato unikátnost je odvislá od drobných odchylek 

vzniklých během výroby – intrinzické FNF („vnitřní FNF“ - intrinsic PUF), či při aplikaci 

                                                 

1 Z pohledu českého jazyka lze říci, že zatímco Gassend a další používali výraz fyzická neklonovatelná 

funkce, tak Maes zavedl pojem fyzicky neklonovatelná funkce. 

2 Přestože v případě FNF je zdroj náhodnosti umístěn ve vlastním zařízení, tedy mezi vstupem a 

výstupem, viz obr. 1.1. 
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k tomu speciálně určené struktury – neintrinzické FNF (non-intrinsic PUF). 

Tyto rozdíly mezi komponentami způsobuju, že jednotlivé zařízení mohou 

na vstupní signál reagovat rozdílným výstupem, který je nepředvídatelný. Zároveň lze 

tento výstup opakovaně reprodukovat. Na základě toho lze každé zařízení identifikovat, 

dle jeho reakce na vstupní signál, a tím ho odlišit od jiných zařízení. 

Vliv výrobních odchylek není možno předvídat, tedy i reakce instancí FNF 

na vstupní signál není predikovatelná, čímž je zabezpečena nepředvídatelnost FNF. 

Vzhledem k náhodnému charakteru výrobních odchylek a vysoké obtížnosti reprodukce 

výrobního procesu pro daný kus produktu lze tvrdit, že je velmi obtížné napodobit dané 

zařízení – je tedy neklonovatelná. 

Pro vlastní použití je využívano tzv. párů výzev a odpovědí. Nicméně odpovědi 

na opakovanou výzvu nemusí být nutně stejné, z toho důvodu je nutno aplikovat 

vzdálenostní metriky, které umožnují určit míru podobnosti mezi odpovědmi. 

Pro stabilizaci deviací odpovědí na jednotlivé výzvy jsou užívány protichybové kódy. 

V následujících podkapitolách bude prezentován princip fyzicky neklonovatelných 

funkcí a jednotlivé kroky vedoucí k vyhodnocení výstupu FNF instance. 

 

1.2.1 Princip fyzicky neklonovatelných funkcí 

Fyzicky neklonovatelné funkci lze definovat jako entitu, která využívá výrobní odchylky 

ke generování výstupu specifického pro dané zařízení, obvykle v podobě binární hodnoty 

[9]. 

Vstup, nebo-li výzva, je přivedena na zařízení obsahující FNF. Zařízení, díky 

výrobním nedokonalostem je zdrojem náhodnosti (viz obr. 1.1) ovlivňující výstupní 

signál. Výstup, nebo-li odpověď, je vlivem odchylek unikátní. 

 

 

Obr. 1.1 Principiální schéma FNF. 

V případě přivedení identického signálu na dvě stejná zařízení FNF odlišující se 

pouze náhodnými vlivy během výroby, odpovědi na identickou výzvu by měly být 

odlišné, viz obr. 1.2. Na základě odlišnosti odpovědí jsou následně identifikovány 

jednotlivé instance FNF. 
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Obr. 1.2 Jedinečnost páru výzva-odpověď. 

1.2.2 Pár výzva a odpověď 

Výzva aplikována na FNF instanci a následně vygenerovaná odpověď společně tvoří 

ucelenou dvojici výzva-odpověď (Challenge and Response Pair – CRP). Matematicky 

lze tento vztah definovat: 

𝑜𝑑𝑝𝑜𝑣ěď = 𝐹𝑁𝐹(𝑣ý𝑧𝑣𝑎). 

 

Obr. 1.3 Inicializace párů výzva - odpověď 

Výzvy  s odpověďmi jsou spárovaný během inicializace (učící fáze – enrollment 

phase) a uloženy v databázi párů [10], viz obr. 1.3. Během ověřování (verification)3 jsou 

výzvy z databáze aplikovány na instanci FNF a získané odpovědi jsou porovnány 

s databázovými. Vzhledem k neurčitosti fyzicky neklonovatelných funkcí, odpovědi 

získány během inicializace nejsou zpravidla zcela shodné s odpověďmi nabytými během 

ověřování. Matematicky řečeno platí nerovnost: 

𝑜𝑑𝑝𝑜𝑣ěď(𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑒) ≠ 𝑜𝑑𝑝𝑜𝑣ěď(𝑜𝑣ěř𝑜𝑣á𝑛í). 

 

Na základě výše uvedeného Böhm a Hofer zavedli následující definici: „FNF je 

fyzickou entitou, která generuje výstupní hodnotu při nejmenším v závislosti na fyzické 

struktuře a je obtížně klonovatelnou.“ [9], [1]. 

Na kvantitě uložených párů výzva – odpověď závisí dělení FNF na silné (strong 

PUFs) a slabé (weak PUFs). Toto rozdělení prezentoval v roce 2007 Guajardo [11]. Silné 

FNF jsou takové, u kterých je pravděpodobnost úspěšného útoku (omezeného časem) 

                                                 

3 Také označováno jako identifikace (identification). 
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nízka, přes možnost předchozího odposlechu párů výzva-odpověď. Naopak u slabých 

FNF neexistuje dostatečné množství párů a provedení výše uvedeného útoku může být 

úspěšné. 

1.2.3 Vzdálenostní metriky 

Jelikož odpovědi instance FNF na identickou výzvu nejsou nutně shodné při opakování 

dané výzvy, je nutno podobnost odpovědí kvantifikovat. K tomu jsou užity vzdálenostní 

metriky: inter-vzdálenost (inter-distance) a intra-vzdálenost (intra-vzdálenost). 

Nejčastěji (v případě, že odpovědmi jsou bitové řetězce) je k měření vzdálenosti užita 

Hammingova vzdálenost [10]. 

Inter-vzdálenost je definována jako vzdálenost mezi odpověďmi dvou různých 

instancí FNF na stejnou výzvu. Inter – vzdálenost určuje unikátnost odpovědi (viz 1.3.4). 

Měří jak velká je odlišnost dvou FNF systémů na základě rozdílnosti jejich odpovědí 

na stejnou výzvu. Pokud jsou odpovědi reprezentovány bitovými řetězci, je žádoucí, aby 

inter – vzdálenost byla ideálně 50% [10]. 

Intra-vzdálenost reprezentuje odlišnost vyhodnocení odpovědí jediného FNF 

na identickou výzvu, která je zaslána dvakrát. Vyjadřuje tedy průměrnou 

reprodukovatelnost měřené odpovědi v porovnání s předchozím pozorováním odpovědi 

na danou výzvu (viz 1.3.3). Ideálně by intra-vzdálenost měla být nulová [10]. 

Obě vzdálenostní charakteristiky jsou obvykle reprezentovány pomocí histogramů 

ukazujících umístění výskytu odpovědí na výzvy vztáhnuto k páru zařízení využívajích 

FNF. Často jsou histogramy aproximovány gausovským rozdělením [10]. 

1.2.4 Protichybové kódy 

Přestože je neurčitost odpovědí FNF instance žádoucí, může být i na obtíž. V některých 

případech může neurčitost dosáhnout takové míry, že dvě odpovědi zařízení na stejnou 

výzvu nebudou dle vzdálenostní metriky vyhodnoceny správně [12]. Mimo výrobních 

odchylek je deviace odpovědí zapříčiněna také proměnlivými okolními podmínkami 

(environmental variations) a stárnutím zařízení [13]. 

S ohledem na zdroj chyb lze určit, zda-li jsou deterministického, či náhodného 

charakteru. Deterministické chyby jsou způsobeny teplotními rozdíly a dalšími 

proměnlivými okolními podmínkami, které působí na zdroje náhodností instancí FNF. 

Náhodné chyby jsou způsobeny šumem na vlastním obvodu [2]. 

Problematika stabilizace odpovědí je řešena korekčními kódy (také je užíván termín 

samoopravné kódy). Prvně bylo užití korekčního kódu v souvislosti s fyzicky 

neklonovatelnými funkcemi navrhnuto Gassendem [14]. Jelikož chybovost FNF 

v proměnlivých podmínkách reálného využití dosahuje až 25%, je v takových případech 

užito technik redukujících vznik chyb [11], [12]. 

Vzhledem k požadavku na stálou paměť jsou korekční kódy užívány pouze 

u generace klíčů (viz 4.3). V případě identifikace a autentizace zařízení jsou pominuty, 

neboť zašumění odpovědí není nutné korigovat (viz 4.1). 
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1.3 Vlastnosti fyzicky neklonovatelných funkcí 

Zásadní vlastnosti fyzicky neklonovatelných funkcí vycházejí z původního návrhu 

Pappuho [3]. V této kapitole je v zásadě využito Maesova výčtu vlastností náležejících 

FNF [5]. Maes [10], [5] určil šestici definujících charakteristik, které má každé zařízení 

splňovat. Jedná se o konstruovatelnost, vyhodnotitelnost, opakovatelnost, jedinečnost, 

identifikovatelnost a fyzickou neklonovatelnost. Dále určil vlastnosti žádoucí, které ale 

nutně nemusí být přítomny u určitých FNF zařízení (zpravidla jsou předpokládány). Jedná 

se o nepředvídatelnost, matematickou neklonovatelnost, jednosměrnost a detekovatelnost 

manipulace4. 

Jednotlivé vlastnosti, jak ty podmiňující existenci FNF, tak vlastnosti považované 

za žádoucí, jsou dále rozebrány v jednotlivých podkapitolách. 

1.3.1 Konstruovatelnost 

Konstruovatelnost (Constructibility) je základní podmínkou pro vlastní existenci 

jakéhokoliv zařízení. De facto je ji podmíněna každá další vlastnost FNF. Maes 

vyrobitelnost definuje: „FNF je konstruovatelné, jestliže je jednoduché vytvořit zařízení 

a vyvolat náhodnou FNF instanci.“ [5]. 

Vzhledem ke skutečnosti, že FNF jsou ve své přirozenosti reálné fyzické objekty, 

musí splňovat veškeré fyzikální zákony. Co se týče jednoduchosti realizace, tak lze 

z praktického hlediska říci, že realizace musí brát ohled na finanční hledisko [5]. 

1.3.2 Vyhodnotitelnost 

Maes určil, že „FNF vykazuje vyhodnotitelnost, jestliže je zkonstruovatelná a pokud 

jakékoliv náhodné výzvě je přiřazena její odpověď“ [5]. Vyhodnotitelnost (Evaluability) 

implikuje možnost realizace. 

Z teoretického hlediska je požadováno, aby vyhodnocení FNF proběhlo 

v polynomiálním čase a úměrně vynaloženému úsilí [5]. Prakticky je požadováno, aby 

vyhodnotitelnost nekladla větší požadavky na plochu, napájení, cenu výrobku [15]. 

Obecně vzato nelze vyhodnotitelnost generalizovat, je třeba vždy vzít v úvahu konkrétní 

aplikaci FNF. 

1.3.3 Opakovatelnost 

Opakovatelnost (Reproducibility) je vlastností týkající se vztahu mezi párem výzva – 

odpověď. Jak bylo uvedeno v [odkaz na část s inter/intra vzdálenostmi], 

reprodukovatelnost přímo souvisí s vzdálenostními metrikami. „FNF vykazuje 

opakovatelnost, jestliže je vyhodnotitelná a pravděpodobnost malé intra-vzdálenosti je 

vysoká.“ [5] Tedy když je vysoká pravděpodobnost nízké intra-vzdálenosti mezi 

odpověďmi na jednu výzvu, tak je fyzicky neklonovatelná funkce opakovatelná. 

Vyjádření „malá“, či „nízká“ se vztahují ke konkrétním aplikacím FNF. Opět záleží 

na požadavcích pro danou aplikaci, na základě kterých autor návrhu určí míru podobnosti 

                                                 

4 Skutečnou neklonovatelnost (viz 1.3.9) do výčtu doplnil až v pozdější práci [5]. 
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potřebnou pro splnění podmínky opakovatelnosti. 

1.3.4 Jedinečnost 

Jedinečnost (Uniqueness) je základním bezpečnostním požadavkem FNF. „FNF je 

unikátní, jestliže je vyhodnotitelná a pravděpodobnost velké inter-vzdálenosti je vysoká.“ 

[5] Tedy čím rozdílnějším jsou odpovědi různých výzev mezi sebou samými, tím 

jednoznačněji lze tvrdit, že FNF splňuje podmínky jedinečnosti. 

Pokud má aplikace vysoké požadavky na bezpečnost, je vhodné zvolit práh 

požadované odlišnosti inter – vzdáleností vyšší (zabránění falešnému přijetí – False 

acceptance). V opačném případě, kdy není vyšší míra bezpečnosti nutná, je možné práh 

snížit na nižší mez (sníží se podíl nesprávného odmítnutí – false rejection – a je zvýšen 

komfort uživatelů). 

1.3.5 Identifikovatelnost 

Identifikovatelnost (Identifiability) vyjadřuje skutečnost, že odpovědi na stejné výzvy 

přicházející od jediného FNF jsou si podobné, respektive liší se od odpovědí 

přicházejících z jiných FNF. Dle Maese „FNF vykazuje identifikovatelnost, jestliže je 

reprodukovatelná a unikátní, a zvláště jestliže je vysoká pravděpodobnost vztahu  inter – 

vzdálenost > intra – vzdálenost.“ [5] 

Skrze identifikovatelnost je tedy možné s vysokou pravděpodobností odlišit 

jednotlivé instance FNF mezi sebou na základě dvojic výzva-odpověď. 

Identifikovatelnost je závislá na odhadech intra- a inter-vzdáleností, respektive poměru 

mezi nimi. Rozložení vzdálenostních metrik je rozhodujícím faktorem v hodnocení 

možností identifikovatelnosti a ta sama tedy závisí na přesném sběru testovacích dat. 

1.3.6 Fyzická neklonovatelnost 

Fyzická neklonovatelnost (Physical Unclonability) je naprostým základem konceptu 

FNF, jak už ostatně napovídá název - fyzicky neklonovatelná funkce. Je-li předpokládána 

možnost útočníka kontrolovat podmínky vzniku FNF - okolní podmínky, parametry 

výroby, zdroj náhodnosti FNF, je vyžadováno, aby přesto nebyl schopen napodobit tento 

proces, tj. vyrobit dvojici identických zařízení FNF. Za identická zařízení lze považovat 

taková zařízení, která vykazují stejné chování, mají tedy stejné páry výzev a odpovědí 

[5]. V opačném případě by tím byla narušena jiná vlastnost FNF – jedinečnost. 

Pokud je splněna podmínka nemožnosti imitace odchylek v průběhu výrobního 

procesu, přes znalosti a kontrolování podmínek vzniku, tak lze říci, že je daná instance 

FNF fyzikálně nenapodobitelná. 

Maes fyzikální neklonovatelnost definuje následovně: „FNF vykazuje fyzickou 

neklonovatelnost, jestliže je vyhodnotitelná a jestliže je obtížné ovlivnit její vznik takovým 

způsobem, aby bylo možno vytvořit dvě různé instance FNF, pro které by platilo, že je 

vysoká pravděpodobnost, že vzdálenost mezi jednotlivými instancemi FNF je menší 

než inter-vzdálenost.“ [5]  

Maes ve své práci dále zmiňuje, že v kombinaci s konstruovatelností, lze o fyzické 

neklonovatelnosti říci, že „je možné lehce vytvořit náhodnou instanci FNF, ale obtížné 
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vytvořit specifickou instanci FNF“. [5] 

Fyzická neklonovatelnost zároveň implikuje, že FNF je zároveň odolná vůči 

zasáhům od výrobce. Přestože výrobce kontroluje (určuje) podmínky a průběh výroby, 

tak je pro něj napodobení FNF instance stejně obtížné jako pro případného útočníka. Maes 

tento fakt označuje termínem „odolnost vůči výrobci“ (manufacturer resistence) [10]. 

Odolnost je výhodná díky skutečnosti, že není nutno důvěřovat výrobci, že jeho produkt 

je unikátní, neboť právě tato vlastnost je implikována fyzickou neklonovatelností. 

1.3.7 Nepředvídatelnost 

Aplikace FNF mnohdy spoléhají na mechniku výzva-odpověď. Tj. v reakci na vyslanou 

výzvu je získána náhodná odpověď. V tomto ohledu nicméně nemusí být jedinečnost 

a fyzická neklonovatelnost dostatečnými podmínkami pro zajištění bezpečnosti celého 

procesu. 

Pro tu je nutno zajistit nepředvídatelnost (Unpredictability) mezi odpověďmi, tedy 

nemožnost odvodit odpověď na výzvu na základě již proběhlých odpovědí na jiné výzvy 

stejné instance FNF. Nepředvídatelnost lze definovat obdobně jako fyzickou 

neklonovatelnost: FNF vykazuje nepředvídatelnost, jestliže je vyhodnotitelná a jestliže je 

pravděpodobnost, že vzdálenost mezi již existující instancí FNF a vzdáleností 

predikované instance FNF je menší než inter-vzdálenost.“ [5] 

Predikci náhodné instance FNF lze rozdělit do dvou kroků – na učící (learning) 

a „vyzývací“ (challenging) fázi. Předpokládá se, že útočník je schopen zachytit určitý 

počet párů výzva – odpověď. Pro testovací účely je „útočníkovi“ buď náhodně přiděleno 

x výzev (tento případ reprezentuje tzv. slabou nepředvídatelnost - weak unpredictability), 

nebo je vzorek párů selektivně vybrán (tzv. silná nepředvídatelnsot – strong 

unpredictability). 

Ve „vyzývací“ fázi je naučenému algoritmu předložena náhodná neznámá výzva. 

Algoritmus na základě naučených párů předpoví odpověď příslušnou dané výzvě, tj. 

svým chováním zastupuje funkci FNF, ke kterému „útočník“ nemá přístup. Jestliže je 

vzdálenost predikované odpovědi menší než práh akceptovatelnosti odpovědi (inter – 

vzdálenost), tak je algoritmus schopen imitovat odpověď FNF - „útočník“ byl úspěšný. 

Simulace chování útočníka bere v úvahu jeho předpokládané prostředky. 

V ideálním případě by veškeré páry výzva-odpověď byly zcela nezávislé, a tedy by 

nebyl žádný predikční algoritmus schopen úspěšné předpovědi. Tento případ je zřejmě 

možný s určitými typy FNF (např. optická), naopak u jiných je zcela vyloučen (např. 

SRAM FNF). 

Jestliže není kvůli konstrukci FNF možné produkovat nezávislou odezvu, je jejich 

nepředvídatelnost limitována výpočetní obtížností potřebnou pro vytvoření algortimu 

schopného předvídat odpovědi FNF. Tuto obtížnost lze odhadovat pouze na základě 

známého nejúspěšnějšího proběhlého útoku (ale není garantována neexistence účinějšího 

útoku – nemusí být nutně známý). 

1.3.8 Matematická nepředvídatelnost 

Zatímco nepředvídatelnost uvažuje pouze možnost útočníka odchytit limitovaný počet 

párů výzva – odpověď, tak matematická nepředvídatelnost (Mathematical Unclonability) 
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uvažuje neomezený přístup. Tj. útočník je schopen nejen zachytit neomezené množství 

párů výzva-odpověď, ale má také vlastní přístup k zařízení obsahující FNF. V takovém 

případě je možné, že je útočník schopen odpozorovat chování FNF instance nad rámec 

fungování komunikace výzva – odpověď. [5] 

„FNF vykazuje matematickou nepředvídatelnost, jestliže je nepředvídatelná, i když 

není limitován přístup k FNF instanci během učící fáze.“ [5] Z definice matematické 

nepředvídatelnosti je zřejmé, že je podmiňována nepředvídatelností FNF. 

Maes dále zmiňuje [5] nutnost velmi velké množství výzev, jinak existuje eventualita 

získání veškerých párů výzev-odpověď. V takovém případě by útočník nemusel hádat 

odpovědi, pouze by je dosazoval z databáze uložených. Stejně tak je matematická 

nepředvídatelnost podmiňována nemožností natrénovat algoritmus na malém vzorku 

výzev. 

1.3.9 Skutečná neklonovatelnost 

Neklonovatelnost instance (True Unclonability) FNF byla dříve v textu rozdělena 

na matematickou a fyzickou. Tedy na matematickou nepředvídatelnost reakce FNF 

na výzvu a neklonovatelnost fyzickou, tedy nemožnost vytvoření identického zařízení. 

Aby bylo FNF skutečně neklonovatelné, musí splňovat obé podmínky zároveň. „FNF 

instance vykazuje skutečnou neklonovatelnost, jestliže je zároveň fyzicky i matematicky 

nepředvídatelná.“ [5] 

Fakticky se tedy jedná o odvozenou vlastnost spojující dvě základní vlastnosti 

FNF – fyzickou neklonovatelnost a matematickou nepředvídatelnost. 

1.3.10  Jednosměrnost 

Jednosměrnost (One-Wayness) byla Pappuem [3] určena jako zásadní vlastnost konceptu 

FNF – obtížnost dohledání inverze k funkci. Maes jednosměrnost definuje následovně: 

„FNF vykazuje jednosměrnost, jestliže je vyhodnotitelná a jestliže k náhodné instanci 

FNF neexistuje inverzní algoritmus schopný nálezt výzvu, jejiž odpověď by byla podobna 

odpovědi náhodné instance FNF.“ [5]. 

Maes také podotýká [5], že definice je podobna definici jednosměrných funkcí 

v kryptografii, ale zároveň bere v úvahu chybovost a unikátnost FNF instancí. Zároveň 

podmiňuje dosažitelnost jednosměrnosti dostatečným množstvím výzev. V případě 

malého množství výzev by inverzní algoritmus byl schopen vyhodnotit každou jednu 

výzvu. Situace je stejná v případě malé množiny odpovědí. [5]  

1.3.11  Detekovatelnost manipulace 

Manipulací je myšlen neoprávněný zásah do fyzické integrity systému (FNF instance), 

která má za cíl permanentně modifikovat její chování [5]. Případně se útočník pokouší 

o odstranění či obejití FNF [15]. 

Fyzická manipulace s bezpečnostními prvky je velmi účinným typem útoku 

na bezpečnostní systémy (sic vyžaduje fyzický přístup k nim). Obyklým řešením je snaha 

o detekci neoprávněných zásahů u ochranných prvků, které poté zamezí útočníkovi 

v přístupu do systému. U standardních systémů se jedná o další náklady na zabezpečení 
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prvků zabezpečení (tj. zamezení přístupu k nim), případně nutnosti aplikace spolehlivého 

řešení schopného odhalit manipulaci. 

Fyzicky neklonovatelné funkce mají v mnoha případech vrozenou vlastnost 

detekovatelnosti manipulace (Tamper Evidence). Vzhledem k faktu, že FNF spoléhají 

na prvky náhodnosti, které jsou součástí zařízení, tak jakákoliv fyzická manipulace sebou 

nese nevyhnutelné, a pro útočníka nežádoucí, dopady na chování výzva-odpověď. 

Tedy: „FNF vykazuje detekovatelnost manipulace, jestliže je vyhodnotitelná 

a jestliže jakákoliv fyzický zásah má patrný efekt na chování FNF.“ [5]. V ideálním 

případě má manipulace s FNF instancí za výsledek neslučitelnost veškerých párů výzva-

odpověď nedotčené FNF instance s páry identické alterované instance. 

Z detekovatelnosti manipulace plyne nejen znalost o útoku na FNF instanci, ale 

zároveň i zamítnutí přístupu útočníkovi. Ve chvíli provedení fyzického útoku na FNF 

instanci dojdeke změně zdroje náhodnosti, tím pádem ztrácí FNF funkčnost a nemůže 

útočníka autorizovat. 

1.4 Výhody a nevýhody fyzicky neklonovatelných funkcí 

Jako hlavní výhody FNF jsou prezentovány redukce nákladů a zároveň zvýšení úrovně 

zabezpečení v porovnání s klasickými kryptosystémy. Nicméně vzhledem k novu oblasti 

je třeba říci, že se jedná o předpoklady. Stejně tak dále zmiňované nevýhody nemohou 

být považovány za kompletní výčet. 

1.4.1 Výhody FNF 

Obvykle se jako hlavní výhody fyzicky neklonovatelných funkcí prezentuje cenová 

nenáročnost a zvýšená bezpečnost oproti klasické kryptografii.  

Zvyšením bezpečnosti u FNF se rozumí skutečnost, že jsou odolné vůči zpětnému 

inženýrství. Dále FNF neukládají utajované informace (např. šifrovací klíče) 

do nevolatilní paměti [16]. 

Často zmiňovaná cenová nenáročnost se však u FNF nedá generalizovat. 

U některých typů jsou náklady vysoké (optické FNF), u jiných naopak takřka nulové (RO 

FNF, Arbitr FNF a další). Stejně tak lze hovořit o rozdílných dalších nákladech: výpočetní 

náročnost, energetická spotřeba, nároky na prostor a další. Obecně lze říci, že fyzicky 

neklonovatelné funkce s minimálními nároky mohou představovat alternativu 

pro bezpečnostní řešení na nížších úrovních zabezpečení. 

1.4.2 Nevýhody FNF 

Za hlavní nevýhodu fyzicky neklonovatelných funkcí je považován šum v odpovědích. 

Vzhledem k faktu, že se jedná o žádoucí vlastnost FNF (viz 1.3.7), je nutno tuto 

skutečnost brát v úvahu. 

Zašumělé odpovědi jsou problémem zejména v sousvislosti s generováním klíčů. 

Jelikož jsou odpovědi zašuměné a obsahují omezené množství entropie, není je možno 

použít jako šifrovací klíče přímo [2]. Řešením je aplikace korekčních kódů (viz 1.2.4), 

které ale mají nežádoucí růst nákladů na zařízení. 



 13 

Přestože jsou FNF imunní vůčí reverznímu inženýrství, více typů FNF bylo úspěšně 

napadnuto modelujícími útoky5. Jedná se například o arbitr FNF, SRAM FNF a další [17]. 

Při modelujících útocích je využito učících algortimů, které na základě znalosti 

dostatečného počtu párů výzva – odpověď jsou schopny předpovídat chování instance 

FNF. 

Přestože se předpokládalo, že jsou FNF do určité míry odolné vůči útokům 

postranními kanály [5], byl i tento typ útoku úspěšně proveden, konkrétně na RO FNF 

[18]. Útoky skrze postraními kanály se rozumí měření externích jevů instance FNF, např. 

vyzařované elektromagnetické vlny, doba výpočtů, spotřeba energie, atd [2] Útoky 

postranními kanály jsou z hlediska FNF zařízení poměrně závažnou hrozbu. Nezasahují 

do vlastní struktury objektu, čímž obcházejí obranný mechanismus FNF, a nezpůsobují 

tak změnu chování instance FNF.  

                                                 

5 V anglicky psaných pracech jsou užívány ekvivalentní termíny Modeling Attacks [38] a Model 

Building Attacks [21]. 
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2 TYPY FYZICKY NEKLONOVATELNÝCH 

FUNKCÍ 

Jednotlivé FNF lze rozdělit na základě více kritérií. Nejčastěji jsou fyzicky 

neklonovatelné funkce rozděleny:  

- na intrinzické FNF vs neintrinzické FNF, 

- na elektronické FNF vs neelektronické FNF, 

- na slabé FNF vs silné FNF, 

- na základě zdroje náhodnosti, 

- atd. 

Vzhledem k rozmanitosti a množství existujících FNF a zároveň chybějícímu 

konsenzu na jejich určitém rozdělení, je v této kapitole proveden pouhý výčet 

jednotlivých typů FNF. Mimo skutečných typů FNF jsou v práci představeny také 

„rozšíření FNF“ (PUFs extensions). Konkrétně se jedná o kontrolovatelné FNF, 

rekonfigurovatelné FNF a FNF využívající veřejný klíč (2.23, 2.24, 2.25). Vlastní 

rozdělení FNF je provedeno v navazující kapitole 3. 

2.1 Arbitr FNF 

Arbitr FNF (Arbiter PUF) byl prezentován Leem a kolektivem v roce 2004 [19]. Jedná 

se o zástupce FNF založených na časovém zpoždění. Zdroj náhodnosti arbitr FNF spočívá 

v rozdílnosti zpoždění obvodů. Podmínkou je, aby obvody byly konstruovány identicky, 

tedy s takřka stejným nominálním zpožděním [5]. V takovém případě jsou vytvořeny 

dostatečně nepředvídatelné podmínky pro určení  obvodu s menším zpožděním, tím 

pádem je nepředvídatelný i výstupní bit. 

 

Obr. 2.1 Schéma arbitr FNF. Převzato a upraveno z [5]. 

Princip, viz obr. 2.1, spočívá ve vytvoření podmínek pro „závod“ (race condition) 

mezi dvěmi symetrickými cestami signálu[5]. Oba konce ústí do rozhodčího obvodu 

(arbiter circuit), který určí pořadí cest, de facto určí který obvod má menší zpoždění. 
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Signál s menším zpožděním poté určí povahu výstupního bitu. 

Zdroj náhodnosti arbitr FNF spočívá v rozdílnosti zpoždění obvodů. Podmínkou je, 

aby obvody byly konstruovány identicky, tedy s takřka stejným nominálním zpožděním 

[5]. V takovém případě jsou vytvořeny dostatečně nepředvídatelné podmínky pro určení  

obvodu s menším zpožděním, tím pádem je nepředvídatelný i výstupní bit. V případě 

splnění uvedených podmínek uvádí Maes [5] dva možné scénáře chování návrhu FNF. 

První variantou je dvojice cest, které mají stabilní rozdíl ve zpoždění daný výrobními 

odchylkami. Vzhledem k náhodnosti odchylek bude takto realizovaná arbitr FNF vlastní 

danému zařízení, a tedy i výstup bude specifický danému zařízení. Tato možnost je tedy 

vhodná pro implementaci FNF. 

Druhou variantou je, že zpoždění obou cest je takřka identické. Tím pádem bude 

závod nerozhodný. Arbitr v takovém případě dosáhne tzv. metastabilního stavu, kdy 

výstupní napětí nebude rovno ani  jedné logické úrovni, ale bude dosahovat hodnoty mezi 

nimi. Výstupní hodnota bude následně dána náhodně bez ohledu na výsledek závodu. 

Odpověď je tedy náhodná, nicméně tato varianta není vhodná jako fyzicky 

neklonovatelná funkce, jelikož výstup artbitru nebude specifický pro zařízení a nebude 

statický. Tj. identická výzva nebude nutně generovat stejné odpovědi. 

2.2 FNF kruhových oscilátorů 

Fyzikálně neklonovatelná funkce založená na konceptu zpoždění je také používána 

u kruhových oscilátorů. Tento typ FNF byl poprvé představen Gassendem a kolektivem 

v roce 2002 [14], v dalších pracích byly prezentovány další variace FNF kruhových 

oscilátorů (Ring Oscillator PUFs - RO FNF). Jedná se o více různých konstrukcí, 

nicméně všechny využívají stejného principu. 

FNF využívající kruhových oscilátorů jsou principiálně založeny na měření 

frekvence oscilujících obvodů. Zpoždění různých oscilátorů se liší v důsledku 

nekontrolovatelným vlivům během výroby digitálních součástek, které ovlivňují kruhové 

oscilátory jejiž jsou součástí. 

Frekvence kruhového oscilátoru je ovlivněna použitými spoji a hradly. Typicky je 

u FNF využito konstrukce o dvou základních komponentách: oscilující obvod (tj. vlastní 

kruhový oscilátor) a čítač frekvence [5]. Oscilující obvod je obvykle složen z lichého 

počtu invertorů [15]. Čítač frekvence představuje obvod měřící frekvenci kruhového 

oscilátoru.  
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Obr. 2.2 Měření zpoždění kruhového oscilátoru. Převzato a upraveno z [14]. 

Obr. 2.2 ilustruje fungování Gassendem navrhnutého konceptu RO FNF [4]. 

Na vstup zpožďovacího obvodu (Parametrized Delay Circuit) je přiveden signál. Doba 

průchodu zpožďujícím obvodem na výstup je měřena druhým z páru obvodů, měřičem 

zpoždění. Doba zpoždění představuje odpověď na výzvu. V případě dostatečné 

komplexity obvodu je tato metoda vhodnou pro aplikaci FNF. 

2.3 Prodlevové FNF  

V roce 2010 byl představen další koncept FNF založený na zpoždění obvodu – 

prodlevové FNF (glitch PUF) [20]. Oproti typickým FNF instancím měřících zpoždění 

obvodu, např. kruhové oscilátory, není měřeno vlastní zpoždění, ale prodleva obvodu. 

Zdrojem náhodnosti prodlevového FNF představují drobné rozdíly v prodlevách 

logických obvodů. Konkrétně se jedná o prodlevy mezi změnou na vstup a na výstupu 

obvodu. Zpoždění, prodlevy, mezi vstupem a výstupem závisí na odchylkách zpoždění 

jednotlivých hradel, které jsou dány náhodně výrobním procesem. 

 

Obr. 2.3 Princip prodlevového (glitch) FNF. Převzato a upraveno z [15]. 

Činnost prodlevového FNF je rozčleněna do tří fází [20]. V první je přiveden vstupní 

signál na obvod. V druhé prochází signál obvod a dochází k vlastním prodlevám. 

V poslední fázi dochází k vyhodnocení prodlev. V případě obr. 2.3 je naznačen průběh 

vyhodnocování instance FNF. Jestliže je prodleva příliš nepatrná (menší než daná hranice 

W), není při vyhodnocování brána v úvahu. 

2.4 SRAM FNF 

Tento typ fyzicky neklonovatelných funkcí byl poprvé představen v práci Guajarda 
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a kolektivu v roce 2009 [21]. Static random-access memory (SRAM) je statickou pamětí, 

která k uchovávání dat využívá bistabilních klopných obvodů. SRAM se skládá z více 

paměťových buněk realizovaných pomocí křížově propojených invertorů. Každá tato 

buňka, respektive obvod, nabývá dvou stabilních hodnot – logická nula a logická 1. 

Funkčnost SRAM FNF je založen na skutečnosti, že jednotlivé paměťové buňky 

mají tendenci preferovat jednu hodnotu. Tedy po každém zapojení lze předpokládat, že 

většina buněk bude nabývat vždy stejné hodnoty (1, či 0). Zároveň ale existují i buňky, 

které tímto biasem nedisponují. 

Preference buněk ohledně ustáleného stavu buněk paměti jsou nepredikovatelné. 

Dále nemůže být určena, či ovlivněna externím zásahem. Vzhledem k náhodnému 

charakteru a vrozené nezávislosti6 jsou tedy stabilní buňky SRAM vhodným prostředkem 

k realizaci fyzicky neklonovatelných funkcí. 

Naopak nestabilní buňky způsobují chybovost FNF, a jsou tedy nevhodné k použití. 

Z toho důvodu je zaveden „práh užitečnosti“. Buňky neustálené do doby určené prahem 

nejsou vzhledem k využití FNF uvažovány. Díky tomu lze získat stabilní výstup. 

2.5 MRAM FNF 

V roce 2014 [23] byla představena fyzikálně neklonovatelná funkce využívající 

magnetorezistentní paměti (Magnetoresistive Random-Access Memory – MRAM). 

MRAM využívají k uložení informace magnetické pole. Hodnoty jednotlivých bitů jsou 

ukládány v závislosti na orientaci magnetického pole, která je detekována na základě 

měření příčného elektrického odporu struktury. Hodnota odporu je ovlivněna jevem 

magnetorezistence. 

Bity v MRAM paměti jsou uloženy v propojení magnetických tunelů (magnetic 

tunnel junctions), které jsou kvůli stabilitě formovány do obdélníkového, či eliptického 

tvaru. Zdrojem náhodnosti MRAM FNF jsou výrobní variace těchto tvarů. 

 

Obr. 2.4  Závislost buněk MRAM na geometrickém tvaru. Převzato a upraveno z [23]. 

Geometrické odchylky způsobují, že jednotlivé buňky mají preferovaný stav. 

Nedokonalosti jsou náhodné a nelze je spolehlivě reprodukovat. Jsou tedy vhodným 

prostředkem pro generování párů výzva-odpověď. 

Inklinaci buněk k preferovaným stavům ilustruje obr. 2.4. V případě ideálního tvaru 

                                                 

6 Preference stavů jednotlivých buněk souvisí s drobnými fyzikálními odlišnostmi v průběhu výroby. 
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buňka nemá preferenci ani jednoho stavu (magnetizace A). V případě deformace 

optimálního tvaru, dojde k odklonění osy od centra a dochází k upřednostňování logické 

0, nebo logické 1. Preference záleží na nové lokaci osy, na které závisí odčítání 

magnetizační úrovni A‘. 

Autoři práce zdůrazňují velkou entropii a vysokou matematickou nepředvídatelnost 

(viz 1.3.8) MRAM FNF. Zároveň takřka optimální hodnoty intra- a inter-vzdálenosti 

indikují vysokou reprodukovatelnost a jedinečnost. 

2.6 FNF klopných obvodů 

Fyzicky neklonovatelné funkce klopných obvodů (latch PUF) byly představeny v roce 

2007 Su a kolektivem [24]. FNF je realizována na klopných obvodech, které jsou tvořeny 

dvěma křížně spojenými hradla NOR. 

 

Obr. 2.5 Jednoduché schéma FNF klopných obvodů. 

Princip je založen na bistabilitě klopných obvodů. V klidovém stavu jsou buňky 

stabilizované. V případě vybuzení je obvod ustálen na určité hodnotě. Tato hodnota závisí 

na vnitřním nesouladu komponent (hradel), který je vhodným zdrojem náhodnosti FNF. 

Budící signál (reset) je tedy v rámci instance FNF výzvou. Po přivedení signálu 

na vstup, viz obr. 2.5, je jako odpověď vraena logická hodnota. Ta je ovlivněna 

odchylkami při výrobě hradel, tím pádem je unikátní pro daná zařízení. 

Skutečnost, že zdroj náhodnosti FNF nespočívá v hodnotách po sepnutí je 

výhodou, jelikož může být hodnota FNF získána kdykoliv během aktivního fungování 

pouhým vybuzením obvodu. 

2.7 Flip – Flop  FNF 

Flip-flop FNF byl poprvé představen v roce 2008 [25]. Představuje další z FNF 

využívající bistability obvodů. 

Principiálně se flip-flop FNF chová stejně jako FNF u klopných obvodů. Liší se tím, 

že využívají klopného obvodu typu D. Opět jako v případě FNF klopných obvodů je 

na flip-flop FNF přiveden reset signál, který uvedene integrovaný obvod do neustáleného 

stavu. Po opětovném dosáhnutí stability obvodu, mají jednotlivé klopné obvody typu D 

náhodně nabyté logické hodnoty. 

Opět platí, že budící signál může být kdykoliv přiveden na vstup obvodu, a lze tedy 

i kdykoliv získat novou odpověď od FNF instance. 
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2.8 Butterfly FNF 

Koncept Butterfly FNF byl prezentován v roce 2008 [26]. Jedná se o alternativní 

konstrukci pro případy, kdy není možno implementovat SRAM FNF z důvodu 

vyprazdňování paměti, např. v případě programovatelného hradlového pole (FPGA – 

Field Programmable Gate Array). U většiny běžných FPGA je při zapnutí paměť 

vyprázdněna, a nejde tedy užít konceptu paměťových FNF, který využívají náhodnosti 

v rozložení binárních hodnot paměti po zapnutí. Nemožnost využít nahodilých hodnot 

buněk po sepnutí je zároveň výhodné, jelikož instanci FNF lze kdykoliv vyvolat. Odpadá 

tedy nutností uložení odpovědi instance v paměti, případně účelové zapínání zařízení. 

Princip butterfly FNF de facto napodobuje chování SRAM FNF. Po vybuzení 

resetujícím signálem je integrovaný obvod přiveden do nestabilního stavu. Po ustálení 

nabydou hodnoty jednotlivých buněk náhodných hodnot. 

 

Obr. 2.6 Schéma buňky Butterfly FNF. Převzato a upraveno z [26]. 

Butterfly FNF je tvořeno dvojící křížně propojených klopných obvodů, viz obr. 2.6. 

Budící signál (nastavený na hodnotu 1) vybudí vstupy klopných obvodů preset (PRE) 

a clear (CLR). Signál clock (CLK) následně převádí vstupní signál na výstupní. 

Vybuzením je obvod přiveden do nestabilního stavu. Po uplynutí definovaného počtu 

taktů je budící signál vypnut (nastaven na hodnotu 0) a následně dochází k ustálení 

obvodu. Ustálený stav instance FNF je závislý na rozdílech ve zpoždění propojení 

jednotlivých klopných obvodů, které jsou dány výrobními nedokonalostmi a jsou tedy 

unikátní pro jednotlivá zařízení [15]. 

Nezbytnou podmínkou pro korektní fungování obvodu je velmi přesná konstrukce 

klopných obvodů. V případě nedostatečné přesnosti by náhodné odchylky byly příliš 

velké, tím pádem nepoužitelné pro aplikaci butterfly FNF [5]. 

2.9 Buskeeper FNF 

Další varianta FNF založeného na bistabilitě obvodu je založen na buskeeper buňkách. 

Principiálně se jedná o variantu FNF založeného na klopných obvodech. Tato varianta 

FNF byla prezentována v roce 2012 [26]. 
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Buskeeper buňka je spojena s busem, který slouží k udržení poslední hodnoty 

(logická 1, logická 0), která byla na obvodu. Sestává z dvojice křížně propojených 

invertorů, které jsou zdrojem náhodnosti FNF, respektive obsah jejich paměti při spuštění. 

Oproti ostatním fyzicky neklonovatelným funkcím založených na klopných 

obvodech je výhodou menší rozměr buskeeper buněk[5]. 

2.10 FNF bistabilního kruhu 

V roce 2011 [27] byla představena kombinace prvků SRAM FNF a FNF kruhových 

oscilátorů. FNF bistabilního kruhu (Bistable Ring – BR FNF) má strukturu obdobnou 

jako RO FNF, nicméně počet invertujících elementů je sudý, a tedy má bistabilní 

charakter namísto oscilačního. 

 

Obr. 2.7 Schéma BR-FNF s 64 úrovněmi. 

Na vstup obvodu je přiveden resetující signál, který obvod destabilizuje. Po návratu 

do ustáleného stavu nabyde bistabilní kruh preferované hodnoty. Preferovaný stav je dán 

výrobními variacemi a je tedy jedinečný každému zařízení, tím pádem je to dostatečně 

náhodný zdroj pro užití v rámci fyzicky neklonovatelných funkcí. 

Výhodou oproti SRAM FNF je exponenciální růst dostupných párů výzva-odpověď 

(v případě 64 bitového výstupu, viz obr. 2.7, je celkem 264 dostupných párů). Zároveň se 

jedná o komplexnější strukturu, a tedy bezpečnější vůči útokům. Dosud není známý 

úspěšný modelující útok na BR FNF [27], [28], ale předpokládá se, že je možný [5]. 

Nevýhodou je značná teplotní závislost. V proměnlivých podmínkách nelze 

spolehlivě reprodukovat páry [27]. Dále je také upozorněno na proměnlivý čas ustálení, 

který znesnadňuje zpracování výstupu, nicméně zároveň zvyšuje bezpečnost vůči 

modelovým útokům, jelikož navyšuje čas potřebný k nasbírání dat [27]. 

2.11 Power Distribution Network FNF 

V roce 2009 [29] byl představen koncept FNF založený na kolísání impedance, nebo 

na poklesu napětí na čipech. V obou případech jsou zdroje náhodností dány nepřesnostmi 

při výrobě. 

Nevýhodou konceptu je nutnost měření externími přístroji a vysoká náchylnost 

na stabilní prostředí nutné pro reprodukovatelnost párů výzva – odpověď. 
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2.12 LC FNF 

V roce 2009 [21] byl představen typ fyzicky neklonovatelných funkcí odvozený 

od principu plášťových FNF, konkrétně měření kapacity. Jedná se FNF realizovanou 

oscilačním obvodem – LC FNF. Zdrojem náhodnosti jsou výrobní odchylky cívek 

a kondenzátorů. 

LC FNF je principiálně založen na využívání oscilačního obvodu. Obvod je tvořen 

cívkou (L) a kondenzátorem (C). Jakmile je oscilační obvod vystaven radio-

frekvenčnímu poli, absorbuje množství energie určené frekvencí a vlastnostmi obvodu. 

Obvod je určen charakteristikami cívky a kondenzátoru, které jsou vlivem výrobních 

nahodilostí unikátní. Jedinečnost jednotlivých obvodů se projeví na rezonančních 

frekvencích, viz obr. 2.8. 

 

Obr. 2.8 Rezonanční odezvy dvou různých LC FNF. Převzato a upraveno z [21]. 

Výhodou LC FNF je vysoka odolnost vůči změnám teplotních podmínek, kdy je 

změna výstupních rezonančních křivek nepatrná (sledováno v rozmezí 25°C - 75°C) 

[21][21]. 

2.13 CD FNF 

V roce 2009 [30] bylo představeno FNF vycházející z náhodnosti při výrobě kompaktních 

disků (CD). Zdrojem náhodnosti jsou vzdálenosti mezi ploškami (lands) a vrypy (pits) 

do média. 

Princip CD FNF spočívá v měření vzdáleností mezi ploškami a vryp, které slouží 

k ukládání logických hodnot na médium. Tyto vzdálenosti vykazují drobné odchylky 

kvůli náhodným nepřesnostem ve výrobě. 

Odchylky jsou dokonce tak velké, že mohou být zpozorovány na signále fotodektoru 

v běžném přehrávači [5]. 

2.14 FNF napěťového prahu 

V roce 1999 byla prezentována [31] metoda identifikace založená na náhodnostech 

ve výrobě - ICID (Integrated Circuit IDentification). Jelikož v dané době neexistoval 

pojem fyzicky neklonovatelné funkce, byl ICID až zpětně klasifikován jako FNF (např. 

v [9]). 
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Maes zdůrazňuje, že se jedná o pravděpodobně první techniku identifikace běžných 

integrovaných obvodů bez nutnosti speciálních výrobních kroků, či povýrobních úprav 

[10]. 

Zdrojem náhodnosti FNF napěťového prahu (Voltage Treshold PUF) jsou odchylky 

během výrobního procesu, z toho zejména rozmístění nečistot v kanálech tranzistorů 

[31]. 

K vlastní realizaci instance FNF jsou využity, z hlediska výrobce, identické 

tranzistory. Vlivem náhodností při výrobě nejsou napěťového prahy jednotlivých 

tranzistorů stejné, tím pádem se liší i procházejícím proudem na kolektoru. Napětí 

na kolektoru (𝑉𝐷) je měřeno a porovnáno automaticky nulujícím komparátorem. 

Následně je výstup převeden do bitové posloupnosti. Celý proces ilustruje obr. 2.9. 

 

Obr. 2.9 Princip FNF napěťového prahu. Převzato a upraveno z [31]. 

2.15 Akustické FNF 

Akustický typ fyzikálně neklonovatelných funkcí byl představen v roce 2005 [32]. 

Zdrojem náhodnosti akustických FNF jsou akustické zpožďovací linky. 

Princip akustický FNF spočívá v měření odezvy na akustickou vlnu. Elektrický 

signál je převeden na mechanické vibrace, které se šíří prostorem v podobě akustické 

vlny. Ta je tříštěna o náhodně distribuované nehomogenity. Následně jsou odrazy vln 

měřeny zpožďovací linkou, která převádí vibrace zpět na elektrický signál. Odrazy 

jednotlivých FNF instancí jsou unikátní.  

2.16 Kvantově odečítané FNF 

V roce 2009 [33] byl Skoricem [33] navrhnut koncept fyzikálně neklonovatelné funkce 

využívající kvantového odečtu (Quantum readout PUF, QR FNF). Autor návrhu 

definoval další vlastnost podmiňující existenci QR-FNF, a to kvantově početní 

neklonovatelnost [33]. Tu definovali jako nemožnost vytvoření funkční repliky 
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kvantového počítače7, který by napodoboval chování dané instance QR-FNF 

s přijatelným zpožděním. 

QR-FNF pro generování výzev využívá emitovaného svazku fotonů, který ovlivní 

kvantové stavy. Odpovědi představují reflektované kvantové stavy. Zdrojem náhodnosti 

QR-FNF je způsob ovlivnění odpovědi emitovanými fotony. 

 

Obr. 2.10 Schéma autentizace QR-FNF. Převzato a upraveno z [33]. 

QR-FNF nabízí účinnou ochranu vůči modelujícímu útoku, neboť v případě 

zachycení výzvy, nebo odpovědi, útočníkem dojde ke změně kvantového stavu. Stejně 

tak Průběh autentizace je naznačen na obr. 2.10. Vpravo je naznačen korektní průběh 

autentizace. Vlevo je naznačen pokus o útok, který ovlivní výstup. Tím pádem není 

vytvořen korektní pár výzva – odpověď. 

2.17 Optické FNF 

Optická FNF byla, sic nebyla označována – z pochopitelných důvodů – jako fyzicky 

neklonovatelná funkce (nýbrž reflective particle tag [7]), představena v roce 1992 a to 

k identifikaci nukleárních nosičů. Na tuto práci nepřímo navázal Pappu v roce 2001 [3] 

ve své práci definující základná koncept fyzicky neklonovatelných funkcí. 

Princip optické FNF ilustruje obr. 2.11. Průhledný token je osvětlen zdrojem světla 

(obvykle je využíván helium-neonový laser). Token je naplněn množstvím drobných 

částic, které zdrojový světelný paprsek rozptýlí v náhodný a, vzhledem k množství částic, 

jedinečný vzor (speckle pattern) [3]. 

                                                 

7 V práci zmiňují, že se nejedná o absolutní nemožnost, nýbrž o neúnosně nákladné finančně, případně 

s velkými technickými obtížemi [33]. 
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Obr. 2.11 Princip optických FNF. Převzato a upraveno z [3]. t 

Vzor je následně nasnímán CCD (Charge-Coupled Device – zařízení s vázanými 

náboji) snímačem a digitálně zpracován. K extrakci příznaků je užíván Gaborův filtr 

(hash) [8]. Výsledek je zkonvertován na bitovou posloupnost – odpověď instance FNF. 

Získaná odpověď závisí nejen na umístění tokenu, ale také na úhlu nasvícení 

a vlnové délce zdroje (laseru). 

2.18 Papírové FNF 

Papírové fyzikálně neklonovatelné funkce (paper PUFs) patří, společně s optickými, 

k nejstarším (1983, [6]) konceptům spadajících pod hlavičku FNF. Před formalizací FNF 

byly považovány především za ochranu vůči padělkům, zejména v připadě papírových 

bankovek [6]. 

Princip původních papírových FNF spočívá ve skenování nahodilých jedinečností 

ve struktuře vláken běžně užívaných listů papíru. Skenování je prováděno laserovým 

paprskem a takto získány nepravidelnosti vlákna tvoří unikátní vzor [39]. 

Dalším možný koncept papírového FNF byl představen v roce 1993 [35]. Oproti 

předchozímu konceptu se nejedná o intrinzické FNF, neboť jsou do listů papíru během 

výroby přidány ultrafialová vlákna. Díky této příměsi není třeba provádět snímání 

laserem, nýbrž postačí běžný scanner. 

Ve stejné práci byl představen dále návrh dalšího typu explicitního FNF. Na základě 

obsahu dat daného listu je vygenerován digitální podpis dat, který je obohacen 

o nahodilosti vlákna a následně je tento klíč vytisknut na list. 

2.19 Fosforové FNF 

V roce 2008 [36] byl představen koncept fosforových (Phosphor) FNF. Jedná se 

o intrinzické FNF, které využívá obdobného principu jako plášťové FNF. 



 25 

 

Obr. 2.12 Příklad aplikace fosforové FNF. 

Princip fosforových FNF spočívá v aplikaci drobných částic fosforu do materiálu 

tvořícího buď vlastní zařízení, případně obal zařízení. Koncept je obdobný plášťovému 

FNF. Částečky fosforu tvoří ve struktuře zařízení náhodný vzor, který představuje fyzický 

identifikátor zařízení, který je nedílnou součástí produktu. Vzhledem k fosforeskující 

povaze prvku je vzor v běžném spektru neviditelný, nicméně při použití ultrafialového 

světla je vzor snadno viditelný, viz obr. 2.12. 

Oproti plášťovému FNF je obtížnější vyhodnocení instance FNF. Vyhodnocení 

probíhá optickým snímáním vzoru částic. Snímání je silně náchylné na úhel, vzdálenost, 

osvětlení, kontrast a další vlivy prostředí [36]. 

2.20 Plášťové FNF 

Koncept plášťového (coating) FNF byl představen Tuylsem v roce 2006 [37]. Plášťové 

FNF spočívá v aplikaci ochranné vrstvy na integrovaný obvod. Nevyužívá tedy 

náhodností ve výrobě, ale je účelově dodán. Ochranná vrstva obsahuje dielektrické 

částice s náhodnou velikostí a rozptylem. Právě náhodnost umístění a velikosti dodává 

náhodný charakter potřebný k realizaci FNF. Za výzvu systému lze tedy považovat 

měření kapacity FNF instance. 

 

Obr. 2.13 Schéma získání odpovědi u plášťového FNF. 

Výstupem, odpovědí, plášťového FNF jsou hodnoty kapacity dielektrických částic 

ochranné vrstvy. Měřící senzory jsou umístěny pod ochrannou vrstvou integrovaného 
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obvodu ve tvaru napodobujícím hřeben v jedné řadě. Proces je naznačen na obr. 2.13.  

V případě pokusu o měření kapacity externě (z vnějšku ochranné vrstvy) by  hodnoty 

měřených kapacit nekorespondovaly  z důvodu vysoké citlivosti senzorů vůči natočení 

dielektrických částic. 

Výhodou je dále neprůhledný plášť a jeho chemická inertnost [2]. Dané skutečnosti 

ztěžují pokusy o fyzické útoky na zařízení. V případě poškození pláště dojde ke změně 

kapacity vrstvy a tedy i k nezvratnému zásahu do fungování FNF. Tento typ FNF je tedy 

schopen detekovat manipulaci, respektive zcela znemožnit fungování instance FNF. 

Přestože není implementace plášťového FNF součástí výrobního procesu, ale je 

zapotřebí speciálního kroku navíc, tak se nejedná o významné prodražení výrobku. 

Zároveň není nijak ovlivněna cena provozu zařízení, ani nevznikají žádné extra nároky 

na údržbu.  

2.21 RF-DNA FNF 

V roce 2007 [38] byla představena koncepce dalšího typu FNF spojeného s využitím 

radiofrekvenčního spektra – RF-DNA8 FNF (radiofrekvenční DNA FNF – Radio-

Frequency DNA PUF). 

U RF-DNA je užit token obdobný optickým FNF. Token je tvořen poddajným 

křemíkovým materiálem, do kterého jsou náhodně umístěny měděné drátky, viz obr. 2.14. 

Zdroj náhodnosti RF-DNA FNF představuje rozptyl elektromagnetických vln 

v kmitočtovém spektru na různých vlnových délkách. Odchylky jsou způsobeny aplikací 

drátků, jejich vodivostí a dielektrickými vlastnostmi [38]. 

                                                 

8 Autoři [38] převzali biologický termín DNA (deoxyribonukleová kyselina) a použili ho 

v přeneseném významu slova pro zvýraznění jednoznačné identifikace na základě jejich metody. 
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Obr. 2.14 Aplikace měděných drátků. 

Ke korektnímu změření FNF instancí je zapotřebí speciální snímač. Autoři, Dejean 

a Kirowski, zkonstruovali prototyp odpovídajícího měřiče, který se skládá z matice RF 

antén [38]. 

2.22 Magnetické FNF 

Magnetické fyzicky neklonovatelné funkce (Magnetic PUF9) byly představeny v roce 

1994 [39]. Zařízení je vybaveno magnetickou vrstvou. Magnetické FNF jsou hojně 

využívány k zabezpečení platebních karet, či RFID čipů obecně [2]. 

Magnetické FNF využívají jedinečného vzoru částic v aplikovaném magnetickém 

médiu. Během výroby je na zařízení nanesena magnetická vrstva složená z milionů částic 

feritu barnatého. Tyto částice jsou nestejných velikostí a tvarů a jsou na zařízení náhodně 

nanášeny („zalévají“ zařízení). Vzhledem k nahodilosti aplikace částic, jejich tvarů 

a vlastního množství, je velmi nepravděpodobná duplikace rozložení částic na dvou 

zařízeních [39]. Rozložení částic nelze kontrolovat a je tedy vhodným zdrojem 

náhodnosti fyzicky neklonovatelných funkcí [10]. 

Instance FNF je vybuzena magnetickým signálem. Interakce s magnetickou vrstvou 

zařízení vyvolá odezvu charakteristickou pro danou instanci FNF. K měření odezvy 

na výzvu lze použít konvenční magnetický snímač záznamu. Odpovědí se rozumí 

změřené hodnoty magnetizace [39]. 

                                                 

9 V některých pracích jsou magnetické FNF označovány jako Magstripe-based PUF, tedy FNF 

založené na magnetickém pásku. Např. v [5].  
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2.23 Kontrolovatelné  FNF 

V roce 2002 [40] byly prezentovány kontrolovatelné FNF (Controlled PUFs)10. Nejedná 

se o nový typ fyzicky neklonovatelné funkce v pravém slova smyslu. Jedná se o propojení 

FNF s restriktivním algoritmem, který omezuje přístup k vlastní instanci FNF. Maes 

kontrolované FNF definuje jako způsob chodu (mode of oparation) FNF v kombinaci 

s kryptografickým primitivem (algoritmem) [5]. 

Kontrolovatelné FNF jsou přístupné výhradně skrze algoritmus, který je 

neoddělitelně fyzicky propojen s vlastní FNF. Snaha o obejití algoritmu a přístupu přímo 

k instanci FNF, by měla vést k jejímu zničení. 

Z bezpečnostních důvodů jsou využity hashovací funkce, jako prevence vůči 

modelujícím útokům. Z hashů nelze zpětně rozpoznat původní odpovědi instance FNF, 

tím pádem ani podrobnosti ohledně konstrukce FNF. 

Vzhledem k užití hashovacích funkcí, je realizace kontrolovaných FNF podmíněna 

aplikací korekčních kódů. V případě chyby v jediném bitu by se stala odpověď instance 

FNF irelevantní, jelikož by výsledný hash byl naprosto odlišný a nepoužitelný 

k následnému vyhodnocení. 

2.24 Rekonfigurovatelné FNF 

V roce 2009 [41] byly představeny rekonfigurovatelné FNF (Reconfigurable PUFs – 

rFNF). Fakticky se nejedná o nový typ FNF, jako spíše o rozšíření již existujících FNF. 

Rekonfigurovatelné FNF mají více podvariant: fyzicky rekonfigurovatelné FNF, logicky 

rekonfigurovatelné FNF a tzv. přepisovatelné FNF (erasable PUF). 

Jak napovídá samotný název, princip rFNF spočívá v pozměnění chování původní 

FNF. V ideálním případě je chování rekonfigurované FNF zcela odlišné od originálního. 

Tím je rozuměna naprostá nepředvídatelnost párů výzva-odpověď rFNF, i přes 

útočníkovu plnou znalost původních párů. 

V původní práci byly navrhnuty dva podtypy rFNF. Prvním je fyzické rFNF, kdy je 

nezvratně fyzicky pozměněna podstata původní FNF. Konkrétně se jednalo o optické 

FNF, kdy byla rekonfigurace provedena silným laserovým paprskem, jenž krátce tavil 

optické médium a nevratně tak pozměnil rozptyl částic, viz  obr. 2.15. 

 

Obr. 2.15 Změna vzoru způsobená rekonfigurací. 

                                                 

10 Gassend, autor práce, se drží své terminologie, viz [14], a užívá termín Controlled Physical Random 

Functions. 
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Druhou představenou variantou rFNF jsou tzv. logicky rekonfigurovatelné FNF 

(Logically Reconfigurable PUF – LR FNF), které byly více rozpracovány v roce 2011 

v práci Katzenbeissera [42]. Na rozdíl od fyzického rFNF LR FNF nemění vlastní 

podstatu původní FNF fyzicky, nýbrž logicky. Vzhledem k absenci fyzické modifikace 

je otázkou, zda-li je úprava LR FNF skutečně nezvratná a tím pádem jednosměrná (viz 

1.3.10). Naopak výhodu představuje relativně jednoduchá výroba v porovnání s rFNF. 

V roce 2011 [43] byl představen další podtyp rFNF – přepisovatelné FNF. Oproti 

jiným rekonfigurovatelným FNF je u tohoto typu možno alterovat jediný pár výzva-

odpověď, zatímco zbylé páry jsou neovlivněny a vykazují chování původní fyzicky 

neklonovatelné funkce. Přepsání párů je jednosměrné a postrádá tedy pravděpodobný 

nedostatek LR FNF. 

2.25 FNF využívající veřejný klíč 

V roce 2009 [44] byl prezentován koncept FNF využívající veřejného klíče – Public 

PUFs. Tento typ FNF je také nazýván SIMPL systémem (akronym pro SImulation 

possible but Laborious11). 

Přednost SIMPL systému spočívá v pracnosti připravení modelového útoku. 

Na rozdíl od jiných typu FNF je explicitně počítáno s úspěšným útokem. Není nijak 

bráněno výpočetně simulovat chování FNF instance s vysokou přesností., neboť 

simulační algoritmus je veřejně znám. Pro útočníka je ale numerická simulace časově 

podstatně náročnější, než vlastní fyzické vyhodnocení FNF a z hlediska bezpečnosti je 

tedy považováno za zabezpečené řešení. K tomu je předpokládána obtížná fyzická 

reprodukce (klon) vlastního zařízení. 

SIMPL funguje analogicky k běžně uživáným klíčům v kryptografii. Veřejný klíč je 

zastoupen simulačním algoritmem a soukromý klíč je nahrazen strukturou, kterou lze 

považovat za fyzicky neklonovatelnou funkci [44]. 

  

                                                 

11 Simulace pracná, ale možná. 
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3 KOMPARATIVNÍ ANALÝZA FNF 

V kapitole 2 bylo představeno množství typů fyzicky neklonovatelných funkcí a tři jejich 

rozšíření. Vzhledem k rozmanitosti konceptů není snadné roztřídit FNF na základě 

jediného rozlišitelného rysu. 

Z toho důvodu je tato kapitola věnována komparaci FNF na základě vícera kriterií. 

Konkrétně se jedná o následující srovnání: 

- dle zdroje náhodnosti, 

- dle způsobu utváření párů výzva-odpověď, 

- na základě vlastností jednotlivých typů FNF, 

- z hlediska obecných parametrů. 

 

Porovnávány jsou výhradně jednotlivé typy fyzicky neklonovatelných funkcí. 

Rozšíření FNF nejsou do srovnání zahrnuty, neboť jejich  charakter je závislý na typu 

FNF, na kterou jsou aplikovány. 

3.1 Srovnání na základě zdroje náhodnosti 

V tab. 3.1 je u každého typu FNF určen jeho zdroj náhodnosti, původ této náhodnosti 

a pro vyšší přehlednost je také určeno, zdali se jedná o intrinzické FNF, nebo ne. 

Intrinzita12 je u typů FNF zkoumaných v práci dána dvěmi způsoby: 

- výrobní odchylkou, 

- fyzikální vlastností. 

 

V případě neintrinzických FNF je žádoucího zdroje náhodnosti dosaženo: 

- injektáži drobných částic různých materiálů, 

- dodáním dielektrických částic, 

- dodáním náhodného vzoru měděných drátků, 

- dodanou magnetickou vrstvou. 

 

V zásadě se tedy vždy jedná o dodání určitého materiálu, skrze který zařízení nabyde 

nahodilých vlastností. Je třeba zdůraznit, že tento materiál musí být nedílně spjat 

s určeným zařízením, aby ho bylo možné považovat za FNF instanci. 

                                                 

12 FNF vykazuje intrinzitu, jestliže je zdroj náhodnosti vnitřního (intrinzického) původu, tj. je součástí 

výrobního procesu. 
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Druh FNF Zdroj náhodnosti Původ náhodnosti Intrinzita? 

arbitr FNF různé zpoždění prvků výrobní odchylka ano 

FNF kruhových oscilátorů různé zpoždění prvků výrobní odchylka ano 

prodlevové FNF prodleva obvodu výrobní odchylka ano 

SRAM FNF 
buňky preferují určitou 

logickou hodnotu 
výrobní odchylka ano 

MRAM FNF deformace tvaru buněk výrobní odchylka ano 

FNF klopných obvodů vnitřní nesoulad hradel výrobní odchylka ano 

flip-flop FNF vnitřní nesoulad hradel výrobní odchylka ano 

Butterfly FNF 
zpoždění propojení 

obvodu 
výrobní odchylka ano 

Buskeeper FNF 
obsah paměti při 

spuštění 
výrobní odchylka ano 

FNF bistabilního kruhu 
odchylky součástek od 

nominálních hodnot 
výrobní odchylka ano 

Power Distribution Network FNF kolísání impedance výrobní odchylka ano 

LC FNF 
odchylky cívek a 
kondenzátorů od 

nominálních hodnot 
výrobní odchylka ano 

CD FNF 
mechanická vzdálenost 

vrypů a plošek 
výrobní odchylka ano 

FNF napěťového prahu 
nečistoty v kanálech 

tranzistorů 
výrobní odchylka ano 

akustické FNF náhodné nehomogenity výrobní odchylka ano 

kvantově odečítané FNF kvantové stavy fyzikální vlastnost ano 

optické FNF náhodný vzor částic 
injektáž drobných 

částiček 
ne 

papírové FNF náhodný vzor částic 
injektáž drobných 

částiček 
ne 

fosforové FNF náhodný vzor částic 
injektáž drobných 

částiček 
ne 

plášťové FNF 
kapacita dielektrických 

částic 
dodané 

dielektrické částice 
ne 

RF DNA FNF 
rozptyl 

elektromagnetických 
vln 

dodaný vzor 
měděných drátků 

ne 

magnetické FNF náhodný vzor částic 
dodaná 

magnetická vrstva 
ne13 

Tab. 3.1 Zdroje náhodnosti FNF. 

                                                 

13 V některých pracech je magnetické FNF označováno za intrinzické, jelikož je magnetické médium 

aplikováno během výroby. Vzhledem k nutnosti výrobního kroku vyhrazeného pouze pro zajištění zdroje 

náhodnosti zařízení, je v této práci magnetické FNF považováno za neintrinzické. 
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Zdroje náhodnosti lze v zásadě rozdělit na několik typů: 

- zpoždění, 

- preference logického stavu, 

- odchylky komponent oproti nominálním hodnotám, 

- náhodné nečistoty, 

- kvantový stav, 

- náhodný vzor částic, 

- měřené fyzikální vlastnosti materiálu dodaného do zařízení. 

 

3.2 Srovnání na základě utváření párů výzva-odpověď 

V tab. 3.2 je ilustrován způsob utváření párů výzev a odpovědí u jednotlivých typů 

FNF. U každého typu FNF je uvedena výzva a ji vyvolaná odpověď. Výzvou je v zásadě 

buď budící signál přivedený na vstup obvodu, případně vystavení instance FNF působení 

určitému externímu vlivu. 

Budící signály lze rozdělit na: 

- elektrický signál, 

- logický signál. 

 

Mezi externí vlivy představující výzvu pro systémy FNF patří: 

- vystavení magnetickému poli, 

- osvětlení zdrojem světla,  

o UV, 

o laser, 

o fotonový svazek, 

- vystavení RF poli, 

- proměření laserovým paprskem, 

- změření napěťového prahu, 

- změření impedance, 

- změření kapacity. 
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Druh FNF Výzva Odpověď 

arbitr FNF elektrický signál určení rychlejší cesty 

FNF kruhových oscilátorů elektrický signál zpoždění/frekvence 

prodlevové FNF logický signál 
prodleva mezi změnou na 

vstupu a na výstupu 

SRAM FNF spuštění zařízení logická hodnota 

MRAM FNF vystavení magnetickému poli logická hodnota 

FNF klopných obvodů logický signál logická hodnota 

flip-flop FNF logický signál logická hodnota 

Butterfly FNF logický signál logická hodnota 

Buskeeper FNF logický signál logická hodnota 

FNF bistabilního kruhu logický signál logická hodnota 

Power Distribution Network FNF proměření impedance změřená impedance 

LC FNF vystavení RF poli rezonanční frekvence 

CD FNF proměření laserovým paprsek 
mechanická vzdálenost 

vrypů a plošek 

FNF napěťového prahu 
požadavek na zjištění napěťového 

prahu 
napětí na kolektoru 

akustické FNF elektrický signál odraz vlny 

kvantově odečítané FNF emitace fotonů reflektovaný kvantový stav 

optické FNF osvětlení zdrojem světla unikátní vzor částic 

papírové FNF proměření laserovým paprsek unikátní vzor částic 

fosforové FNF osvětlení UV zářením unikátní vzor částic 

plášťové FNF měření kapacity výsledná kapacita 

RF DNA FNF vystavení RF poli elektromagnetická vlna 

magnetické FNF magnetický signál hodnota magnetizace 

Tab. 3.2 Způsob utváření párů výzva-odpověď. 

Charakter odpovědí lze rozdělit v zásadě na dva druhy. Prvním je výsledek měření 

iniciovaného výzvou a druhým je odezva instance FNF na vybuzení systému. Mezi 

výsledky měření patří: 

- mechanická vzdálenost vrypů a plošek, 

- hodnota napěťového prahu, 

- hodnota impedance, 

- hodnota kapacity. 

 

Odezvy instance FNF na vybuzení systému představují: 

- určení rychlejší cesty (zpoždění), 

- logická hodnota, 
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- unikátní vzor částic, 

- rezonanční frekvence, 

- odraz vlny, 

- reflektovaný kvantový stav, 

- elektromagnetická vlna, 

- hodnota magnetizace. 

3.3 Srovnání na základě vlastností typů FNF 

V tab. 3.3 jsou přehledně uvedeny vlastnosti jednotlivých typů FNF. V samotné definice 

vlastnosti FNF (viz 1.3) je uvedeno, že označení FNF je podmíněno: 

- konstruovatelností, 

- vyhodnotitelností, 

- opakovatelností, 

- jedinečností, 

- identifikovatelností, 

- fyzickou neklonovatelností. 

 

Z důvodu vyšší přehlednosti jsou vlastnosti vyžadované ke splnění podmínek pro 

označení fyzicky neklonovatelné funkce odděleny tučným ohraničením od vlastnosti 

žádoucích. Mezi ty jsou řazeny: 

- nepředvídatelnost, 

- matematická nepředvídatelnost, 

- skutečná neklonovatelnost, 

- jednosměrnost, 

- detekovatelnost manipulace. 

 

V tab. 3.3 jsou pro vyhodnocení vlastnosti u jednotlivých typů FNF dány tři stavy14: 

- vykazuje vlastnost 

- nevykazuje vlasnost 

- není známo15. 

                                                 

14 Koncepce vyhodnocení vlastností u tab. 3.3 je převzata z [5]. 

15 Není dostatek dat pro vyslovení kvalifikovaného soudu. 
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Tab. 3.3 Vlastnosti jednotlivých typů FNF. 
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Ze srovnání žádoucích vlastností je na první pohled vidno, že neintrinzická FNF 

zpravidla vykazují více vlastností. Jednoznačně lze z definice neintrinzických FNF tvrdit, 

že by měly být vždy schopny detekovat manipulaci. Naopak u intrinzických FNF se jedná 

o vlastnost, která není potvrzena 

Z hlediska intrinzických FNF lze předpokládat, že žádoucích vlastnosti nenabývají 

s výjimkou nepředvídatelnosti. Anomálií je pouze MRAM FNF, u kterého je nicméně 

nutno zmínit, že se jedná o koncept představený v roce 2014. Je možné, že dojde 

k vyvrácení aktuálních poznatků, stejně jako to bylo v případě jiných typů FNF 

(příkladem může být RO FNF). 

3.4 Srovnání FNF na základě obecných parametrů 

V rámci tab. 3.4 jsou jednotlivé typy FNF porovnávány na základě obecných parametrů. 

Konkrétně byly vybrány následující: 

- bezpečnost, 

- náklady na realizaci, 

- náročnost provozu, 

- výpočetní nároky. 

 

Kritéria byly vybrány na základě předpokládaného použití fyzicky neklonovatelných 

funkcí v kryptosystémech. Zvolení bezpečnosti je samovysvětlující. Další tři parametry 

byly zvoleny pro snadnější vyhodnocení vhodných typů FNF k praktické realizaci. 

Náklady na realizaci a náročnost provozu souvisí s ekonomickým aspektem. Výpočetní 

nároky jsou uvažovány vzhledem k předpokládanému vyhodnocení vhodnosti typu FNF 

v porovnání se standardními kryptografickými prostředky. 

Na úvod je třeba upozornit, že nelze exaktně určit míru jednotlivých parametrů. 

Zároveň je nezbytné poukázat na nedostatek dat pro vyhodnocení některých parametrů. 

Jednak není dostupné obdobné srovnání, druhak nejsou obvykle uvedene nároky 

na provoz a výpočetní nároky jednotlivých typů FNF. Z těchto důvodů je vždy uvedeno 

pouze slovní ohodnocení parametrů. 

U bezpečnosti jsou rozlišovány následující stavy16: 

- byl proveden úspěšné útok („úspěšné útoky“), 

- jsou očekávány úspěšné útoky („zatím bez prolomení“), 

- je předpokládána bezpečnost v dostatečné míře  („předpoklad bezpečnosti“), 

- není dostatek dat pro určení („nedostatek dat“). 

 

 

                                                 

16 V případě druhů FNF s více podtypy (např. arbitr FNF, FNF kruhových oscilátorů) je brán úspěšný 

útok na jeden podtyp jako dostatečný k ohodnocení stavem úspěšný útok.  
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Druh FNF bezpečnost náklady realizace náročnost provozu výpočetní nároky 

arbitr FNF 
úspěšné útoky nulové 

bez přidaných 
nároků lze zanedbat 

FNF kruhových oscilátorů 
úspěšné útoky nulové 

bez přidaných 
nároků lze zanedbat 

prodlevové FNF 
úspěšné útoky nulové 

bez přidaných 
nároků lze zanedbat 

SRAM FNF 
úspěšné útoky nulové 

bez přidaných 
nároků lze zanedbat 

MRAM FNF 
zatím bez 
prolomení nulové 

bez přidaných 
nároků lze zanedbat 

FNF klopných obvodů 
úspěšné útoky nulové 

bez přidaných 
nároků lze zanedbat 

flip-flop FNF 
úspěšné útoky nulové 

bez přidaných 
nároků lze zanedbat 

Butterfly FNF 
úspěšné útoky nulové 

bez přidaných 
nároků lze zanedbat 

Buskeeper FNF 
úspěšné útoky nulové 

bez přidaných 
nároků lze zanedbat 

FNF bistabilního kruhu 
úspěšné útoky nulové 

bez přidaných 
nároků lze zanedbat 

Power Distribution Network FNF 
nedostatek dat nulové 

požadováno 
externí měření lze zanedbat 

LC FNF 
zatím bez 
prolomení nulové 

požadováno 
externí měření nedostatek dat 

CD FNF 
nedostatek dat nulové 

požadováno 
externí měření lze zanedbat 

FNF napěťového prahu 
nedostatek dat nulové 

bez přidaných 
nároků lze zanedbat 

akustické FNF 
nedostatek dat nulové nedostatek dat 

nutné převody 
signálu 

kvantové FNF 
předpoklad 
bezpečnosti nedostatek dat nedostatek dat nedostatek dat 

optické FNF 
předpoklad 
bezpečnosti 

nutnost 
vytvoření 

optického tokenu 

požadováno 
externí měření 

komplexní 
aparaturou 

nutnost 
digitálního 

zpracování a 
extrakce příznaků 

z obrazu 

papírové FNF předpoklad 
bezpečnosti 

nulové; papír 
obsahující UV 

vlákna 

nutnost laserového 
snímání; běžný 

scanner lze zanedbat 

fosforové FNF 
předpoklad 
bezpečnosti 

nutná injektáž 
fosforových 

částic 
nutnost snímání 

UV zářením 

obtížné 
vyhodnocení 

optického 
snímání 

plášťové FNF předpoklad 
bezpečnosti 

nutná aplikace 
dielektrických 

částic 
Požadováno 

externí měření nedostatek dat 

RF DNA FNF předpoklad 
bezpečnosti 

aplikace 
měděných drátků 

nutnost 
speciálního 

snímače nedostatek dat 

magnetické FNF předpoklad 
bezpečnosti 

aplikace 
magnetické 

vrstvy 
požadováno 

externí měření lze zanedbat 

Tab. 3.4 Srovnání obecných parametrů FNF. 
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U nákladů na realizaci byly určeny potřebné výdaje nutné k vlastní realizaci FNF 

zařízení. V žádné práci není tento náklad kvantifikován, z toho důvodu jsou za náklady 

uvažovány úkony nutné ke konstrukci FNF. Náklady na realizaci mohou být: 

- nulové, 

- je nutno vytvořit optický token, 

- u některých typů papírových FNF je požadován speciální papír s UV vlákny, 

- nutná injektáž fosforových částic, 

- nutná aplikace dielektrických částic, 

- nutná aplikace měděných drátků, 

- nutná aplikace magnetické vrstvy, 

- není dostatek dat k určení. 

 

U náročnosti provozu byl hodnocen způsob nutný k provedení výzvy a následnému 

vyhodnocení odpovědi FNF instancí. Opět se nejedná o kvantifikovanou náročnost, 

za náklady jsou uvažovány úkony nutné k vyhodnocení páru výzva-odpověď. Není 

zohledňován převod odpovědi  na bitový řetězec. Vyhodnocení páru výzva-odpověď: 

- je bez přidaných nároků, 

- vyžaduje externí měření, 

- vyžaduje externí měření komplexní aparaturou, 

- u některých papírových FNF vyžaduje laserové snímání listu papíru; u některých 

papírových FNF je potřeba běžného scanneru, 

- vyžaduje  snímání UV zářením, 

- vyžaduje speciální snímač elektromagnetického spektra, 

- není dostatek dat k určení. 

U výpočetních nároků byl hodnocen potřebný výkon pro provedení vyhodnocení 

páru výzva-odpověď na instanci FNF. Vzhledem k praktické neexistenci odpovídajích 

podkladů v literatuře jsou nároky spíše předpokládány a v tab. 3.4. jsou vypsány nutné 

úkony, při kterých lze očekávat zvýšené požadavky na výkon. Výpočetní nároky: 

- lze zanedbat, 

- jsou dány převody signálů, 

- jsou dány digitalním zpracováním obrazu a extrakcí příznaků, 

- jsou dány obtížným vyhodnocováním optického snímání, 

- není dostatek dat k určení. 

 

Z hlediska určení vhodných kandidátů pro praktickou realizaci FNF lze považovat 

obecné parametry za nejvýznamnější pro výběr. Vzhledem k předpokládanému užití FNF 

v oblasti nízkonákladových zařízení jsou uvažovány typy FNF, u kterých lze zanedbat 
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výpočetní nároky. Vzhledem k omezeným možnostem jsou upřednostněny intrinzické 

FNF. Jestliže je vzato v úvahu srovnání vlastností v rámci tab. 3.3, jsou nejvhodnějšími 

kandidáty FNF kruhových oscilátorů, MRAM FNF a FNF bistabilního kruhu. 
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4 VYUŽITÍ  FNF V KRYPTOSYSTÉMECH 

Základními aplikaci fyzicky neklonovatelných funkcí v kryptografii jsou tři scénáře: 

identifikace, autentizace a generace klíčů. Tato uplatnění jsou v následující kapitole 

krátce rozebrány. Dále jsou představeny komerční subjekty nabízející výrobky s využitím 

FNF. 

4.1 Identifikace 

Fyzicky neklonovatelné funkce lze považovat za obdobu otisku prstů. Nezřídka jsou FNF 

dokonce označovány termínem silicon fingerprints; např. [4], [30] a další. V zásadě se 

jedná o přesnou analogii. Stejně jako otisky prstů určují FNF unikátní charakteristiky 

jednotlivých zařízení. 

Z pohledu technické náročnosti je identifikace poměrně jednoduchou činností. 

Přestože je výstup, reagující na stejný vstup, FNF na zařízení nestejný z důvodu vlastní 

nestability – případně vnějších fyzikálních vlivů (změna teploty, kolísání napětí, atd) -, 

tak to v případě identifikace není závadné. Pro určení identity zařízení postačuje, aby se 

odpověď na výzvu dostatečně podobala odpovědi uložené v databázi, respektive byla 

dostatečně odlišná od jiných odpovědí. 

U identifikace platí předpoklad, že není nutná aplikace opravných kódů, neboť 

odpovědi FNF instancí na jednotlivé výzvy by měly být dostatečně odlišné mezi sebou 

a zároveň opakované odpovědi FNF instance na jedinou výzvu by měly být sobě 

dostatečně podobny [45]. 

Předností identifikace skrze zařízení využívajícího fyzicky neklonovatelné funkce je 

absence požadavku důvěry vůči výrobci zařízení (viz 1.3.6). V souvislosti s tím lze 

identifikaci skrze FNF s výhodou užít jako prostředek vůči nevyžádané nadvýrobě, 

respektive vůči padělkům obecně. 

 

4.2 Autentizace 

Fyzicky neklonovatelné funkce lze s výhodou použít u autentizace jednotlivých zařízení 

z důvodu nenáročnosti na zdroje. Kryptografická autentizace má určité nároky na prostor, 

výpočetní operace a spotřebu elektřiny. 

V případě FNF (za předpokladu, že výstup je dostatečně nepředvídatelný a unikátní 

pro každé zařízení) stačí použít pouze dostatečně dlouhou odpověď, respektive výzvu, 

k jednoznačné identifikaci zařízení [10]. 

K autentizaci je zapotřebí mít uloženy všechny použité páry výzva – odpověď 

v referenční databázi. Ta je obvykle uložena mimo autentifikující se zařízení a to buď 

v centrální jednotce (tj. jediná databáze pro celý systém), či ve více uzlech (v tomto 

případě se mohou databáze od sebe odlišovat) daného systému. 

Proces získávání párů je zvaný inicializační fáze. Průběh vlastní autentizace spadá 

do fáze ověřování, kdy jsou odpovědi zařízení požadujícího autentizaci porovnávány 
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s údaji v databázi (viz 1.2.2). 

 

 

Obr. 4.1 Schéma ověřování. Převzato a upraveno z [18]. 

Průběh ověřování  je naznačen na obr. 4.1. Zařízení žádající o autentizaci je dotázáno 

výzvou. Zařízení následně k výzvě vygeneruje odpověď – dojde k uspořádání páru výzva-

odpověď. 

Následně je uspořádaný pár porovnán s databází. Jestliže jsou páry vyhodnoceny 

jako shodné, je zařízení úspěšně autentizováno. V opačném případě je žádost považována 

za nelegitimní a autentizace je zamítnuta. 

Vzhledem k předpokladu, že prostředí, kterým prochází signál, není možno 

důvěřovat, je nutno aby zařízení mělo pro komunikaci připraveno více párů. Každý pár 

by v optimálním případě měl být použitý právě jednou jako preventivní opatření 

před útoky typu man-in-the-middle [18]. Dále je vyžadováno, aby útočník nebyl schopen 

predikovat odpověď FNF na výzvu na základě již odposlechnutých párů výzva-odpověď, 

tj. instance FNF by měla být nepředvídatelná (1.3.7). 

4.3 Generování šifrovacích klíčů 

Ve standardních kryptosystémech jsou šifrovací klíče obvykle uloženy v nevolatilní 

paměti. Úložiště je nutno zabezpečit vůči možným útokům. Bezpečnostní řešení jsou 

obvykle finančně nákladná a výpočetně náročná. 

Možným řešením problému se zdají být fyzicky neklonovatelné funkce. Některé 

typy FNF (např. RO FNF) reprezentují jednoduché řešení problému. Oproti standardním 

prostředkům nabízí levnější alternativu, kterou lze zároveň považovat i za bezpečnější. 

FNF nevyžadují stále úložiště šifrovacího klíče, jelikož je možné vygenerovat šifrovací 

klíč za provozu (FNF bistabilního kruhu, FNF založená na klopných obvodech; naopak 

není možno u SRAM FNF). 

Nicméně generace šifrovacích klíčů je problematická vzhledem k nativní chybovosti 

výstupů FNF instancí. Aby byl vygenerovaný klíč použitelný, je bezpodmínečně nutná 

naprostá bitová shoda. Pokud by opakovaný výstup nebyl identicky, lišil by se v jediném 
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bitu, tak by dešifrovaná data byla nečitelná a z praktického hlediska bezcenná [45]. Z toho 

důvodu je nutné využití samoopravných kódů (viz kapitola 1.2.4), které jsou do určité 

míry schopny redukovat chybovost výstupu. Nevýhodou implementace protichybových 

kódů je zvýšení výpočetní náročnosti FNF. 

 

Obr. 4.2 Schéma generování šifrovacích klíčů. Převzato z [15]. 

Principiální schéma základní generace šifrovacích klíčů ilustruje obr. 4.2. Proces lze 

rozfázovat na dvě hlavní části: inicializační a obnovovací 

V inicializační fázi je FNF instancí vygenerován šifrovací klíč, ke kterému 

samoopravný kód vytvoří pomocná data (syndrom), který je trvale uložen v instanci 

pro další použití [46]. Je žádoucí, aby bylo nemožné reverzně nabýt šifrovací klíč, jelikož 

jsou pomocná data obvykle veřejně známa [15]. 

Během obnovovací fáze je šifrovací klíč reprodukován. Opět je vygenerovaný 

výstup. Ideálně by měl výstup být identický s šifrovacím klíčem získaným 

během inicializační fáze. Vzhledem k neurčitosti odpovědí FNF lze tento případ takřka 

vyloučit. Jestliže vygenerované klíče nejsou shodné, je výstup zpracován protichybovým 

kódem, který na základě pomocných dat  výstup opraví. Výsledkem je šifrovací klíč 

identický s klíčem vygenerovaným během inicializační fáze. 

4.4 Aktuální aplikace FNF 

Je předpokládáno možné využití FNF k ochraně proti padělkům, jako DRM17 ochrana, 

jako detekce manipulace hardwaru [44], dále řeší nevyžadovanou nadvýrobu, či nabízí 

možnost hardwarově entaglované kryptografie [33], atd. 

Nicméně FNF je nejen perspektivní ale i živou oblastí. Mezi firmy zabývající se 

produkty využívajích FNF patří: 

 

- Verayo (http://www.verayo.com/), 

                                                 

17 Ochrana digitálních práv - Digital Rights Management (DRM). 

http://www.verayo.com/
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- Intrinsic ID (http://www.intrinsic-id.com/), 

- Quantum Trace (http://www.quantumtrace.com/). 

Verayo FNF uplatňuje v důvěrné komunikaci mezi zařízeními (trusted computing) 

a pro autentizaci obecně. Intrinsic ID využívá FNF k identifikaci zařízení skrze 

identifikační tokeny. Quantum Trace je specializováno na zabezpečení IoT zařízení. 

 

  

http://www.intrinsic-id.com/
http://www.quantumtrace.com/
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5 NÁVRH KRYPTOSYSTÉMU NA BÁZI 

FYZICKY NEKLONOVATELNÉ FUNKCE 

Na základě analýze v kapitole 3 byly jako vhodné pro implementaci určeny tři typy FNF: 

FNF bistabilního kruhu, FNF kruhových oscilátorů a MRAM FNF. Základní kritérium 

výběru typu FNF pro vlastní realizaci byla možnost praktického využití daného řešení. 

Cílem je realizovat instanci FNF jednoduchou na implementaci a zároveň výpočetně 

nenáročnou, tj. vhodnou pro použití na výpočetně omezených zařízeních. 

Z důvodu relativní snadnosti realizace, nenáročnosti na přidané náklady 

a na výpočetní náročnost byla k implementaci zvolena fyzicky neklonovatelná funkce 

založena na kruhových oscilátorech. 

5.1 Návrh FNF 

Navrhované FNF je založené na využití odlišnosti kruhových oscilátorů. Zdrojem 

náhodnosti FNF je rozdílnost naměřených frekvencí oscilátorů, respektive nahodilost  

zpoždění oscilátorů. 

Na základě provedené rešerše lze říci, že FNF kruhových oscilátorů jsou obvykle 

realizovány dvěmi základními způsoby. První varianta spočívá v počítání frekvencí 

jednotlivých dvojic kruhových oscilátorů, které jsou následně poděleny [14]. Výsledná 

hodnota je dále upravena, aby ji bylo možno považovat za odpověď instance FNF. Druhý 

způsob spočívá v komparaci frekvence vybraných dvojic oscilátorů. Odpověď instance 

FNF je generována na základě výsledku porovnání [8]. Není nutno získat přesnou 

hodnotu frekvence oscilátorů. Pro potřeby porovnání plně dostačuje srovnání počtu 

změřených taktů. 

Třetím, méně obvyklým přístupem, je pominuta nutnost zpracování (porovnání) 

hodnot čítačů [15]. Získaná hodnota je v binárním tvaru, tedy ve tvaru vhodném pro 

použití jako odpovědi instance FNF. Modifikovaná obdoba tohoto postupu je použita 

v této práci. 

Návrh systému FNF je znázorněn na obr. 5.1. Principiálně je založen na porovnání 

hodnot dvou čítačů, tj. na hledání odlišnosti v měření oscilátorů. Při započetí měření jsou 

simultánně inkrementovány dva 16-bitové čítače. V okamžiku dosažení limitní hodnoty 

jedním z čítačů (nezáleží na tom, zda-li je ji dosáhnuto jedním či druhým čítačem) je 

spuštěno přerušení (Interrupt Service Routine – ISR). V momentě přerušení je čítání na 

počítadlech zastaveno a aktuální hodnoty čítačů jsou odečteny. Výstupem měření jsou 

tedy dvě bitová slova. Ty jsou následně podrobeny operaci XOR.  
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Obr. 5.1 Principiální schéma systému FNF. 

Xorem dvou 16-bitových slov je získána jediná 16-bitová hodnota unikátní pro daný 

mikrokontrolér. Operace XOR slouží k potlačení vlivu okolí (především proměnlivost 

napětí a teploty) na výstup FNF. De facto lze říci, že XOR bitových slov je analogickou 

operací k dělení frekvencí oscilátorů. Jelikož se oba oscilátory nacházejí na stejném 

místě, lze očekávat přibližně stejné ovlivnění obou oscilátorů. Změnu okolních podmínek 

lze vyjádřit určitou konstantou, která ovlivňuje (násobí) frekvence obou oscilátorů. Tím 

pádem by měl být výstup FNF (podíl frekvencí) přibližně stejný i při měření v různých 

podmínkách. XOR vstupních hodnot je obdobou metody kompenzovaného měření 

(compensated measurement), kterou byla pro potlačení fyzikálních vlivů použita 

Gassendem v jeho práci [14]. 

Finálním výstupem systému FNF je tedy 16-bitové slovo. Vzhledem k použití 

modifikované kompenzační metody by měl být výstup do jisté míry indiferentní vůči 

vnějším vlivům. 
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5.2 Výstup FNF 

Výstup, 16-bitové slovo, lze poté považovat za unikátní identifikátor měřeného zařízení. 

Vzhledem k binární podobě slova je možné s výhodou využít identifikátoru bez další 

konverze. Nevýhodou je naopak nestabilita výstupu, která je významněji vyšší 

v porovnání se standardním přístupem k RO FNF [8], kdy je výstup dán poměrem 

frekvencí. 

Vzhledem k binární reprezentaci je nutno vyřešit otázku nestability výstupu. Běžně 

může dojít ke změně více bitů při přičtení jediného taktu (např. změna hodnoty bytu 

ze sedmi na osm změní logické hodnoty čtyř bitů). S ohledem na nemožnost plné 

kontroly, případně kompenzace vlivů působících v přůběhu měření, včetně vnějších, je 

nutno určitým způsobem nestabilitu výstupu redukovat. 

Lze předpokládat, že pozice blízké nejvýznamnějšímu bitu (MSB – Most Significant 

Bit, vyznačen zeleně) budou stabilní, nicméně zároveň budou mít stejné hodnoty napříč 

více zařízeními. Naopak pozice blízké nejméně významnému bitu (LSB – Least 

Significant Bit, vyznačen červeně) budou nestabilní, ale vhodné k diferenciování 

jednotlivých zařízení. Toto chování je ilustrováno na obr. 5.2. 

 

 

Obr. 5.2 Bitová stabilita 16-bitového čítače. 

Je-li vzata v úvahu nestabilita bitů v blízkosti LSB, je pravděpodobné, že opakované 

měření (nezbytné pro naučení CRP – viz 1.2.2, zároveň je reprodukovatelnost od FNF 

vyžadována – viz 1.3.3) bude mít rozdílné hodnoty na pozicích málo stabilních bitů. 

Naproti tomu bity blízké MSB budou vykazovat vysokou stabilitu a lze očekávat, že 

okolní změny nebudou mít na logickou hodnotu daných bitů vliv. 

Pravděpodobnost použitelnosti výstupu FNF lze zvýšit několika způsoby. 

V navrhované realizaci kryptosystému budou aplikovány následující: 

- ořiznutí nestabilních bitů blízkých LSB, 

- zavedení tolerančního prahu, 

- aplikace korekčního kódu. 

Oříznutím 16-bitového slova bude dosažena vyšší stabilita výstupu FNF, nicméně 

zároveň poklesne entropie. Očekávání poklesu entropie je založeno na skutečnosti, že 

hodnoty naměřené na různých instancích FNF budou podobné  u bitů blízkých MSB 

a největší entropie bude právě u bitů blízkých LSB, které budou odstraněny. Tento fakt 

je třeba zohlednit v určení míry redukce bitového slova. Bity u kterých je předpokládán 

optimální kompromis mezi protichůdnými požadavky na stabilitu a entropii jsou na obr. 

5.3 vyznačeny modře. Logicky se jedná o středové bity slova (tj. 7 – 10 bit). Jelikož 
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hodnoty bitů blízkých MSB mají nízkou entropii, je možné oříznout i ty v případě potřeby 

redukce přenosu dat, či nároků na úložný prostor. Jako výstup FNF lze tedy zpracovávat 

výhradně bity na středových pozicích. 

 

Obr. 5.3 Bity vhodné pro porovnávání (modře) v závislosti na bitové stabilitě a entropii 

odpovědi. 

 

Zavedením tolerančního prahu bude dosaženo eliminace případu částečného 

„přetečení“ hodnoty vzoru čítače, tj. případ kdy inkrementace hodnoty čítače o jedna 

změní více bitů, viz obr. 5.4. Přičtením jediného taktu jsou dramaticky pozměněny 

hodnoty jednotlivých bitů slova a to včítaně hodnot, které jsou jinak považovány za 

vysoce stabilní (blízké MSB). 

 

Obr. 5.4 Změna hodnoty bitů při částečném přetečení čítače. 

Aplikací samoopravného, korekčního, kódu je umožněna redukce, případně plná 

eliminace, chyb. Nejprimitivnějším zástupcem samoopravných kódů je opakovací kód. 

Kód opakovaně (n-krát) přenese výstup systému FNF. Výhodou je výpočetní 

nenáročnost, naopak nevýhodou vysoká redundance. V případě systému FNF lze 

opakovaný přenos redukovat pouze na vybrané bity, tj. na bity mající největší relevanci 

k identifikaci instance FNF a zároveň je u nich předpoklad menší míry stability (tj. 

modře vyznačené bity na obr. 5.3). Vzhledem k malé velikosti přenosu (16-bitů na 

odpověď), respektive nízké úspoře přenosové kapacity (8 bitů na přenos jedné 

odpovědi), lze očekávat, že případná implementace ořezání bitového slova přímo 

v zařízení by jen zbytečně výpočetně vytěžovala omezené kapacity procesoru zařízení. 

Schéma použití samoopravného opakovacího kódu je znázorněno na obr. 5.5. 

Každá výzva zaslaná na vstup generuje n odpovědí. Tj. systém ve smyčce provede n-

krát požadované měření odpovídající na přijatou výzvu. Všechny odpovědi jsou 

průběžně zasílány řídícímu programu, který určí stabilitu jednotlivých bitových pozic. 

K porovnání s obrazem vzoru v databázi CRP je následně zaslána stabilizovaná 

odpověď. 

Vzhledem ke dvoustavové mu charakteru je vhodné volit za n lichá čísla, z důvodu 

jednoznačného určení stavu. Zároveň je tím vyhodnocení pozic redukuje na vyšší 

výskyt logické nuly, či logické jedna. 
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Obr. 5.5 Blokové schéma fungování samoopravného kódu. 

5.3 Návrh databáze párů výzva – odpověď 

Pro vlastní proces autentizace je nezbytná existence vzoru, který představuje očekávanou 

(správnou) odpověď instance FNF. Vzorem může být jediná odpověď, nicméně vhodnější 

je zprůměrovat větší množství odpovědí pro získání přesnější hodnoty. Jinak řečeno dojde 

ke snížení intra – vzdálenosti (viz 1.2.3). 

Z obr. 5.3 vyplývá, že je nutno brát v úvahu nestabilitu výstupu systému. Tj. 

k ustálení odpovědí FNF je vhodné aplikovat prostředky umožňující zvýšení stability (viz 

část 5.2). Stabilizaci výstupu lze řešit dedikovaný funkcemi až v okamžiku párování 

příslušného CRP, případně je možné stabilizovaný výstup ukládat již do databáze. V práci 

bylo použito druhé řešení, kdy byly – mimo neupraveného vzoru – do databáze uloženy 

i stabilizované vzory. 

Navrhovanou databázi lze pomyslně rozdělit do bloků. Bloky jsou součástí kořenové 

databáze postavené na neupravenéých vzorech odpovědí. V jednotlivých subdatabázích 

jsou obrazy vzorů stabilizované dle zvolené metodiky. Schéma návrhu databáze je 

naznačeno na obr. 5.6. 
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Obr. 5.6 Schéma rozdělení kořenové databáze na subdatabáze v závislosti na zvolené stabilizaci 

výstupu systému FNF. 

Pro vlastní fungování systému je potřebné určení, s jakou subdatabází má být výzva 

porovnávána. Z toho důvodu je součástí výzvy zadání, v jaké subdatabází mají být 

vyhledávány shodné obrazy vzorů k odpovědi systému FNF. Příklad výběru subdatabáze 

na základě výzvy je naznačen na obr. 5.7. V těle výzvy je obsažen identifikátor 

poddatabáze (oříznutí bitů), na základě kterého řídící program určí databázi CRP v jaké 

subdatabázi má hledat vhodný obraz vzoru. 

 

Obr. 5.7 Výběr subdatabáze na základě obsahu výzvy.  

Zároveň je v těle výzvy definována limitní hodnota čítače, tedy při kolika taktech má 

dojít k přerušení a zastavení čítání. Jelikož jsou použity 16-bitové čítače, tak mohou 

čítače, respektive počet taktů, nabývat hodnot v intervalu 0 – 65 535 (216). 

Výzva tedy určuje jaká databáze, obraz vzoru, má být použita a na jakém počtu taktů 

(řádky tabulky) má být hledána shoda s výstupem FNF. Na základě zadané výzvy (v0 – 

vi) je vrácen výstup řídícímu programu (viz obr. 5.5). Tím je zpracován do podoby 

odpovídající parametrům daným výzvou, tj. do podoby příslušné dané subdatabázi. 

V databázi CRP je na základě informací z výzvy zjištěna tázaná subdatabáze 

a příslušný počet taktů. Výstup je poté srovnáván s jednotlivými obrazy vzorů dané 
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poddatabáze, dokud není nalezena shoda. Při spárování odpovědi s obrazem vzoru je 

databází vrácen příslušný pár výzva – odpověď. Jestliže nedojde ke spárování, je vrácena 

nulová hodnota. Příklad spárování je ilustrován na obr. 5.8. 

V příkladové situaci řídící program databázi CRP určuje, v jaké subdatabázi 

(oříznutí bitů) a na jakém počtě taktů (vi.-1) má hledat vzory shodné s výstupem systému 

FNF. Jestliže by proměřované zařízení bylo MCUj-1 a odpověď byla korektně spárována, 

výstupem databáze by byl modře vyznačený pár výzva – odpověď. 

 

 

Obr. 5.8 Schéma výběru databáze na základě informací obsažených v těle výzvy. 
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6 REALIZACE FYZICKY 

NEKLONOVATELNÉ FUNKCE 

Následující kapitola je věnována implementaci návrhu fyzicky neklonovatelné funkce 

z předchozí kapitoly 5. Dále je kladen důraz na problematiku vytvoření databáze párů 

výzev a odpovědí. 

6.1 Realizace kryptosystému FNF 

Metoda měření FNF vychází z navrženého blokového schématu uvedeného na obr. 5.1. 

Schéma realizovaného měřícího systému je naznačeno na obr. 6.1. Pro větší přehlednost 

jsou barevně odlišeny procesy vykonávány různými částmi systému. Zeleným 

rámováním je vyznačená část kryptosystému prováděna na PC (řídícím programem) a 

modrým rámováním část vykonávána mikrokontroléry. 

Měření probíhá dle popisu v kapitole 5. Z počítače je zaslána výzva na oscilátory 

mikrokontrolérů. Výzva obsahuje hodnotu limitující počet taktů oscilátorů. 

Mikrokontroléry současně vynulují čítače a zahájí měření. V momentě dosažení předem 

definované hodnoty (počtu taktů)  je spuštěno přerušení (Interrupt Service Routine – 

ISR). Přerušením jsou zároveň zastaveny oba čítače a hodnoty, na kterých byly přerušeny, 

jsou zaslány ke zpracování do PC. 

Na 16-bitových slovech je následně provedena operace XOR a výsledné slovo poté 

reprezentuje odpověď instance FNF na výzvu18. Odpověď je následně přivedena 

do databáze párů výzva – odpověď (databáze CRP). Databázi je známa výzva, na kterou 

měřený oscilátor reaguje a obdrženou odpověď porovnává pouze s odpověďmi 

příslušejícími dané výzvě. V případě nalezení shody je výstupem kryptosystému ID 

tázaného zařízení. V opačném případě je zařízení považováno za neznámé a je zamítnuta 

jeho autentizace. 

                                                 

18 V případě užití korekčních technik je výsledné slovo pouze výstupem systému FNF, který je dále 

zpracován pro vytvoření odpovědi. 
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Obr. 6.1 Schéma realizovaného systému. 

Aby bylo možné zanedbat potencionální ovlivnění výstupu vlivem zapojení 

měřeného mikrokontroléru19, je zapojení pro všechna měření identické a roli druhého 

měřeného zažízení plní jediný mikrokontrolér20. Pokud by byla měření skutečně 

ovlivněna takovým způsobem, tak by se jednalo o systémovou chybu (chyba by byla 

identická pro všechna měření), a tedy by nijak neovlivnila měřenou náhodnost oscilátorů. 

Funkčnost navrhovaného systému byla ověřena při vytvoření databáze CRP. 

                                                 

19 Např. rozdílné zpoždění signálu.. 

20 Při skutečném užití v praxi by druhé měřené oscilátory byly rozdílné. Lze předpokládat, že by byla 

zvýšena entropie při současném zachování stávající stability výstupu. 
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6.2 Vytvoření databáze CRP 

Databáze párů a odpovědí je uspořádána dle metodiky uvedené v části 5.3. Podkapitola 

je rozdělena na logické celky zabývající se vytvářením vzorů, respektive výzev. 

6.2.1 Vzory 

Vzor je vytvořen v učicí fázi zprůměrováním i odpovědí každého zařízení na výzvu. 

Hodnota i byla zjištěna experimentálně na náhodně vybraném mikrokontroléru. 

Postupným zvyšováním průměrovaného množství odpovědí byla jako hodnota i 

určeno 200 opakování, kdy došlo k ustálení stability jednotlivých bitů. Při vyšších 

hodnotách i docházelo ke změně hodnoty stability pouze v řádu setin21, což je ilustrováno 

v tab. 6.1. V databázi je tedy u příslušné výzvy daného mikrokontroléru jako vzorová 

odpověď uložena zprůměrovaná hodnota 16-bitového slova po 200 měřeních. 

Bitové pozice jsou v zprůměrovaném vzoru určeny na základě vyššího výskytu 

logické hodnoty na dané pozici. Bitovou stabilitou není definováno, jaké logické hodnoty 

daná pozice nabývá. Hodnota bitové stability náleží do intervalu 0,5 – 1, neboť povaha 

bitu je dvoustavová. 

 

 

Tab. 6.1 Stabilita vzorů odpovědí, zeleně je zvýrazněna zvolená  hodnota i. 

Obdobným způsobem byly vytvořeny vzory odpovědí mikrokontroléru pro všechny 

výzvy. Ukázka výsledné podoby databáze je naznačena v tab. 6.2. Každý sloupec je 

vyhrazen jednomu mikrokontroléru, celkem je tedy 42 sloupců (m = 42). Řádky tabulky 

jsou vyhrazeny pro výzvy. 

Vzor odpovědi je tedy prúnikem v-tého řádku, kde v je hodnota výzvy, a m-tého 

sloupce, kde m je označením mikrokontroléru. Konkrétně pro výzvu 001 

a mikrokontrolér MCU_02 je vzor odpovědi v tab. 6.2 vyznačen zelenou výplní. 

                                                 

21 Výjimkou jsou čtvrtý a pátý bit, kde byla změna stability v řádu desetin, což je ovšem zapříčiněno 

její vysokou hodnotou. V tom případě je i minimální změna řádově výraznější. 

MSB LSB

10 měření 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,900 0,800 0,800 0,700 0,700 0,600 0,500 0,500 0,500

20 měření 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,950 0,900 0,850 0,850 0,800 0,750 0,750 0,650 0,600 0,600 0,550

50 měření 1,000 1,000 1,000 1,000 0,960 0,940 0,940 0,900 0,820 0,800 0,760 0,720 0,660 0,580 0,580 0,520

100 měření 1,000 1,000 1,000 0,990 0,970 0,930 0,920 0,860 0,770 0,750 0,730 0,690 0,650 0,590 0,530 0,510

150 měření 1,000 1,000 1,000 0,993 0,973 0,940 0,913 0,820 0,773 0,733 0,707 0,653 0,633 0,593 0,527 0,507

200 měření 1,000 1,000 1,000 0,995 0,985 0,935 0,915 0,845 0,785 0,745 0,715 0,665 0,635 0,605 0,540 0,515

250 měření 1,000 1,000 1,000 0,988 0,976 0,936 0,916 0,844 0,792 0,740 0,720 0,664 0,632 0,604 0,548 0,508

→ klesající stabilita →
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Tab. 6.2 Ukázka výsledné podoby databáze CRP. 

6.2.2 Výzvy 

Výzvy obsahují informace o hodnotách, při kolika taktech má dojít k přerušení. Jelikož 

jsou použity 16-bitové čítače, tak mohou oscilátory, respektive počet čítaných taktů, 

nabývat hodnot v intervalu 0 – 65 535 (216). 

Nicméně při plnění databáze CRP bylo zjištěno, že získané hodnoty zhruba 

do 17 000 taktů jsou z hlediska rozlišení jednotlivých mikrokontrolérů (MCU – Micro 

Controller Unit) nepoužitelné. Důvodem je nedostatečný prostor (čas) pro vytvoření 

entropie potřebné k rozlišení jednotlivých mikrokontrolérů. Reálně jsou tedy použity 

pouze hodnoty z intervalu 20 000 – 65 535. 

Pro ověření jedinečnosti hodnot pro sousední takty byly experimentálně zjištěny 

rozdíly odpovědí v intervalu 20 000 – 20 500 s odstupňovanou velikostí kroků. Vybrané 

hodnoty jsou zobrazeny v tab. 6.3. Totožné hodnoty pro výzvy na sousedících taktech by 

byly problematické v případě odposlechu komunikace mezi blokem FNF a řídícím 

programem (PC). 

V tab. 6.3 lze vypozorovat korelaci mezi naměřenými hodnotami na sousedících 

taktech. Ty však nejsou identické. Lze tedy použít veškeré hodnoty mimo dříve 

vyloučených nejnižších taktů, tj. pro každý mikrokontrolér je použitelných 45 535 taktů 

a stejný počet možných výzev. 

MCU_01 MCU_02 […] […] MCU_m-1 MCU_m

Výzva 001 0001 1001 1010 0110 0001 1010 0111 1100 […] […] 0000 1110 1111 1001 0001 1011 0011 1110

Výzva 002 0010 0111 0101 0111 0010 0011 1011 1110 […] […] 0010 0010 0101 1100 0010 0101 1110 1000

[…] […] […] […] […] […] […]

[…] […] […] […] […] […] […]

Výzva v-1 1101 0011 1101 0011 1110 0001 0111 1101 […] […] 1101 1110 0110 1010 1101 1110 0010 1111

Výzva v 1110 0100 1011 0110 1110 0011 1111 1100 […] […] 1110 0100 0101 1111 1110 0111 0000 1001
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Tab. 6.3 Hodnoty měření tří mikrokontrolérů v intervalu 20 000 - 20 500 taktů. 

Dále bylo provedeno identické měření pro interval 60 000 – 60 500 taktů. Motivací 

pro realizaci měření v druhém intervalu byl sběr dat pro porovnání s naměřenými 

hodnotami z intervalu 20 000 – 20 500. Porovnání více intervalů bylo provedeno 

vzhledem k předpokladu zvyšující se entropie s rostoucím počtem taktů. 
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Tab. 6.4 Hodnoty měření tří mikrokontrolérů v intervalu 60 000 - 60 500 taktů. 

Z tab. 6.4 lze pozorovat vyšší rozdílnost logických hodnot na jednotlivých bitových 

pozicích, oproti hodnotám z tab. 6.3. Zároveň je větší rozsah pozic, jejichž obsah napříč 

více zařízeními je odlišný. Jednoznačně je tedy naplněn předpoklad zvyšující se entropie 

s počtem taktů napříč celým spektrem čítače. 

Tuto skutečnost je zapotřebí uvážit při aplikaci stabilizačních metod (viz 5.2). 

Proměnlivost entropie ovlivňuje inter – vzdálenost (viz 1.2.3) mezi různými zařízeními 

a není tedy možné použít jednotnou míru oříznutí koncových bitů, či jednotnou hodnotu 

tolerančního prahu. 

V tab. 6.5 jsou barevně vyznačeny bity vhodné pro vyhodnocení odpovědí instancí 

FNF v dříve zkoumaných intervalech. Bitové pozice s dostatečnou entropií 

pro vyhodnocení tázaného zařízení jsou v osmici bitů blízkých LSB (vyznačeny zeleně) 

při limitu taktů blízkého 20 000. V případě taktů v okolí 60 000 je takových pozic dvanáct 

(výjimku tvoří bity nejblíže MSB). 
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Tab. 6.5 Proměnlivost entropie v závislosti na taktech. 

Stabilizační metody jsou tedy adaptovány v závislosti na výši limitního počtu taktů. 

Proměnné parametry pro jednotlivé metody stabilizace výstupu a jejich rozsah hodnot je 

uveden v tab. 6.6. 

U metody oříznutí bitů je parametrem počet oříznutých bitů i. Při nejnižších limitních 

hodnotách taktů se jedná o jediný bit nejblíže LSB. Hodnota i je v rozmezí 20 000 – 

65 535 nepravidelně zvyšována až na oříznutí pětice bitů nejbližších LSB. 

U techniky tolerančního prahu je parametrem přípustná odchylka o od vzorové 

odpovědi. Jelikož se jedná o odchylku, parametr o nabývá kladných i záporných hodnot. 

Minimem je 1% hodnoty vzoru a maximem 10%. 

V případě opakovacího kódu je parametr r počtem odpovědí zaslaných na jednu 

výzvu. Parametr r je tedy součtem počtu opakování plus standardní jedna odpověď. 

Parametr r je po celém měřeném intervalu taktů neměnný, tj. r = 5. Neměnnost parametru 

je dána povahou samoopravného kódu. 

 

 

Tab. 6.6 Rozsah parametrů stabilizačních metod. 

Za odpovídající aplikaci proměnlivých parametrů při zpracování výstupu instance 

FNF je odpovědný řídící program. V těle výzvy je obsažen údaj o limitním počtu taktů 

a zvoleném zpracování výstupu. Na základě těla výzvy je zvolena vhodná databáze vzorů 

a dle limitního počtu taktů z výzvy jsou řídícím programem určeny odpovídající hodnoty 

parametrů. Podle vybraných parametrů je zpracován výstup FNF a následně zaslán 

databázi k porovnání se vzory, viz obr. 6.2. 
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Obr. 6.2 Schéma výběru parametrů stabilizačních technik. 
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7 PROVEDENÁ MĚŘENÍ A JEJICH 

VÝSLEDKY 

V následující kapitole jsou prezentovány výsledky experimentů provedených 

na realizovaném kryptosystému popsaném v kapitole 6. Měření úspěšnosti autentizace 

zařízení byla provedena jak pro neupravený výstup, tak pro jednotlivé stabilizované 

odpovědi a pro jejich kombinace. Nad rámec zadání byly na realizovaném kryptosystému 

provedeny i experimenty s identifikací zařízení. 

Měření byla provedena na 42 mikrokontrolérech řady ATMega. K programování byl 

použit software Atmel Studio 7.0 a programátor AVR JTAGICE MK II. Komunikace 

mezi mikrokontroléry a softwarem byla realizována skrze USB rozhraní. 

Pro každý z mikrokontrolerů byla vytvořena databáze obsahující 100 výzev 

rovnoměrně rozložených v intervalu 20 000 – 65 535 taktů. Následně byly zjištěny 

odpovědi instancí FNF na dané výzvy. Každá výzva byla opakována pětkrát, celkem bylo 

tedy nasbíráno 500 odpovědí pro každý mikrokontrolér. V případě opakovacího kódu 

bylo nasbíráno pouze 100 odpovědí (na každou odpověď bylo zapotřebí vyslat pětici 

výzev). 

7.1 Autentizace 

Prvním měřeným scénářem kryptosystému využívajícího fyzicky neklonovatelnou funkci 

byla autentizace. Autentizací je míněno ověření proklamované identity zařízení, viz část 

4.2. 

Následující podkapitola je rozdělena na dvě části. V první je uveden průběh 

autentizace a metodika použita k vyhodnocení úspěšnosti autentizačního kryptosystému. 

V druhé části jsou prezentovány výsledky měření pro více scénářů. 

7.1.1 Průběh autentizace 

Znázornění komunikace při procesu autentizace je naznačeno na obr. 7.1. Neznámé 

zařízení podá žádost o autentizaci22. Žádost obsahuje údajnou identitu zařízení. Řídícím 

procesem je provedena kontrola existence zápisu o daném ID v databázi. Jesliže databáze 

obsahuje daný zápis, je vygenerována výzva, která je zaslána na autentizující se zařízení. 

To výzvu zpracuje a odešle nazpět odpověď. Odpověď je následně srovnána 

se záznamem v databázi odpovídajícímu danému zařízení a typu výzvy. Nakonec je 

vrácena informace o výsledku, pokud byla potvrzena proklamovaná identita 

autentizovaného zařízení. V opačném případě je komunikace přerušena. 

                                                 

22 Komunikaci stějně tak může zahájit řídící program požadavkem na sdělení identity daného zařízení, 

např. při připojení do sítě. Dále je možné započít komunikaci přímo výzvu, pokud je předpokládaná identita 

autentizovaného zařízení známa, např. při periodické kontrole připojených zařízení. 
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Obr. 7.1 Komunikace během autentizace mezi neznámým zařízením a PC. 

Vzhledem ke skutečnosti, že je známa předpokládaná identita, je redukována  

problematika kvantifikace úspěšnosti autentizace na případy uvedené v tab. 7.1. 

 

Typ klasifikace Zkratka Popis 

Correct Authentification CA zařízení bylo správně autentizováno 

False Authentification FA zařízení bylo nesprávně autentizováno 

Correct Rejection CR zařízení bylo správně odmítnuto 

False Rejection FR zařízení bylo nesprávně odmítnuto 

Tab. 7.1 Metodika vyhodnocení úspěšnosti autentizace. 

Žádoucí vyhodnocení je zvýrazněno zeleně. Jedná se o korektní autentizaci (Correct 

Authentification – CA), kdy je proklamovaná identita správně autentizována, a správné 

zamítnutí autentizace (Correct Rejection – CR), kdy zařízení svou identitu podvrhlo. 

Nežádoucí vyhodnocení je podbarveno červeně. V prvním případě se jedná 

o nesprávnou autentizaci (False Authetification – FA), kdy neznámé zařízení bylo 

autentizováno jako známé, přestože jeho identita není zavedena v databázi – je mylně 

považováno za jiné, známé, zařízení. Ve druhém případě se jedná o nesprávné zamítnutí 

autentizace (False Rejection – RF), kdy je zamítnuta autentizace zařízení, přestože se jeho 

identita shoduje s identitou uloženou v databázi – je mylně považováno za jiné, neznámé, 

zařízení. 

7.1.2 Vyhodnocení úspěšnosti autentizace 

Autentizace zařízení probíhala pro více různých typů scénářů. Vždy bylo použito stejného 

množství ověřovaných zařízení. Vzhledem k modulární povaze databáze CRP (viz 6.2) 

jsou vždy použity totožná vstupní data (výstupy autentizovaných zařízení). 

Byly měřeny čtyři základní scénáře diferenciované na základě metody použité 
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pro stabilizaci výstupu (viz obr. 5.7), tj.: 

- neupravovaný výstup, 

- stabilizace oříznutím bitů, 

- stabilizace použitím tolerančního prahu, 

- stabilizace opakovacím kódem, 

Dále byly použity kombinace výše uvedených stabilizačních metod: 

- oříznutí bitů a použití opakovacího kódu, 

- zavedení tolerančního prahu a použití opakovacího kódu. 

Scénář, který by kombinoval oříznutí bitů a zavedení tolerančního prahu nedává 

smysl, neboť oříznutím posledních n bitů by došlo ke ztrátě informace potřebné 

k smysluplné aplikaci tolerančního prahu, u které by zároveň nedošlo k uniformizaci 

vzorů více různých zařízení. 

Zaměnitelnost vzorů by znamenala bezpečnostní riziko v případě odchycení výstupu 

instance FNF útočníkem, který by ji mohl použít k podvrhnutí identity vlastního zařízení, 

které by vydával za jiné zařízení z databáze, přijímající shodný vzor. Na obr. 7.2 je 

naznačen princip útoku pro případ, kdy odpověď zařízení (s ID 1) je přijatelná jak 

pro dané zařízení, tak pro další zařízení uložené v databázi (ID 2). 

 

Obr. 7.2 Princip útoku využívající zaměnitelnost vzorů. 

Pro vyhodnocení úspěšnosti autentizačního kryptosystému bylo využito vytvořené 

databáze CRP (viz 6.2) rozšířené o subdatabáze pro kombinované vzory. Parametry byly 

nastaveny pro aplikaci vyžadující vyšší míru bezpečnosti dané limitem maximálně 1% 

falešné autentizace (FA), která byla testována pokusem o autentizaci ostatních zařízení 

v databázi na místě správného zařízení. Z toho důvodu byla pozorována vysoká míra 

nesprávně odmítnutých zařízení (FR). 

Srovnání úspěšnosti autentizace zařízení pro různé scénáře je ilustrováno tab. 7.2, 

kde jsou barevně vyznačeny extrémní hodnoty pro jednotlivé mikrokontroléry. Nejnižší 

míra úspěšnosti autentizace zařízení byla dle očekávání v případě neupravovaného 

výstupu, kde bylo dosaženo pouze 24% úspěšné autentizace zařízení s minimální 

hodnotou 16%. 
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Stabilizační metody shodně zvýšily úspěšnost autentizace o 36 – 54%. Oříznutím 

bitů bylo dosaženo 66% úspěšnosti autentizace, zavedením tolerančního prahu 

78% a opakovacím kódem 60%. 

Aplikací kombinovaných stabilizačních technik byla úspěšnost autentizace opět 

zvýšena na 78% v případě kombinace oříznutí bitů a opakovacího kódu, respektive 

na  81% v případě opakovacího kódu a tolerančního prahu. 

Tab. 7.2 Procentuální úspěšnost autentizace zařízení pro jednotlivé scénáře. 

Vysoký rozptyl míry úspěšnosti autentizace jednotlivých mikrokontrolérů, vždy 

20% a více, je pravděpodobně dán neoptimální volbou proměnných parametrů 

definovaných v tab. 6.6. Zároveň je nutno předpokládat určitý rozptyl hodnot z důvodu 

nahodilosti fyzicky neklonovatelných funkcí23. 

Ze zkoumaných metod stabilizace výstupu lze pro účely autentizace považovat 

za vhodné metody tolerančního prahu a obě kombinované metody. Použítí opakovacího 

kódu samo o sobě vhodné není, nicméně se ukázal být užitečným v kombinaci s další 

technikou. V případě zkombinování s oříznutím bitů došlo ke zvýšení úspěšnosti o 12%, 

v případě kombinace s tolerančním prahem o 3%. 

7.2 Identifikace zařízení 

Nad rámec zadaných cílů práce byl testovan i druhý scénář využívající realizovaný 

kryptosystém – identifikaci zařízení. Identifikací zařízení je míněno určení identity 

neznámého zařízení bez znalosti předpokládané totožnosti z množiny zařízení uložené 

v databázi CRP, viz 4.1. 

7.2.1 Průběh identifikace 

Znázornění komunikace při identifikaci zařízení je naznačeno na obr. 7.3. Řídící program 

zašle výzvu tázanému zařízení. To standardně odešle odpověď, která je zpracována dle 

parametrů definovaných v těle výzvy. Následně proběhne porovnání se vzory odpovědí 

uloženými v databázi. Na rozdíl od autentizace je výstup instance FNF srovnán se všemi 

vzory vyhovujícími parametrům. Komparace probíhá vzestupně dle identifikačního čísla 

(ID) známých zařízení uložených v databázi CRP. První shoda ukončuje prohledávání 

databáze a další obrazy vzorů nejsou brány v potaz. Jestliže dojde k proběhnutí celé 

databáze bez úspěšně vyhodnoceného srovnání, je instance FNF považována za zařízení 

neznámé. 

                                                 

23 Částečně by bylo možno eliminovat rozptyl hodnot účelovým výběrem zařízení z většího množství. 

  
bez 
úpravy 

oříznutí 
bitů 

toleranční 
práh 

opakovací 
kód 

oříznutí bitů, 
opakovací kód 

opakovací 
kód, práh 

min 16 49 64 44 63 69 

max 38 77 86 69 89 89 

průměr 24 66 78 60 78 81 
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Obr. 7.3 Komunikace probíhající během identifikace zařízení. 

Jelikož není uvažována předpokládaná identita zařízení, je nutno rozšířit kvantifikaci 

úspěšnosti identifikace zařízení oproti autentizačnímu scénáři (viz tab. 7.1). Navíc je 

nutno uvažovat mylnou identifikaci zařízení (MI). Význam zbylých typů klasifikace je 

identický s případem autentizace zařízení, pouze je upraveno názvosloví. Rozšířená 

metodiky pro vyhodnocení úspěšnosti je představena v tab. 7.3. 

 

Typ klasifikace Zkratka Popis 

Correct Identification CA zařízení bylo správně identifikováno 

False Identification FA zařízení bylo nesprávně identifikováno 

Correct Rejection CR zařízení bylo správně odmítnuto 

False Rejection FR zařízení bylo nesprávně odmítnuto 

Mistaken Identification MI zařízení bylo mylně identifikováno 

Tab. 7.3 Metodika vyhodnocení úspěšnosti identifikace zařízení. 

Ukázka záměny zařízení s vysokým ID je za zařízení s podobným vzorem a nižším 

ID je naznačena na obr. 7.4. Mikrokontrolér s ID 12 je vyzván k identifikaci výzvou 

zaslánou řídícím programem. Odpověď zařízení je následně vyhodnocena a dána 

k porovnání databázi párů. Odpověď je vyhodnocena jako shodná se vzorem s ID 2. 

Jelikož byla nalezena shoda, je ukončeno prohledávání databáze a dochází k nesprávné 

identifikaci zařízení. Z pohledu metodiky uvedené v tab. 7.3 se jedná o mylnou 

identifikaci. 
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Obr. 7.4 Záměna zařízení s jiným zařízením s podobným vzorem. 

7.2.2 Vyhodnocení úspěšnosti identifikace zařízení 

Měření úspěšnosti identifikace zařízení probíhalo obdobně jako vyhodnocení autentizace, 

viz 7.1.2. Byla použita totožná vstupní data i databáze CRP a vyhodnocení probíhalo pro 

identické scénáře. 

Míra úspěšnosti identifikace zařízení pro jednotlivé scénáře je ilustrována tab. 7.4. 

Ve výsledných hodnotách je zahrnut i případ mylné identifikace (MI), kdy je jedno 

zařízení zaměněno za jiné. Výsledky scénářů jsou obdobné míře úspěšnosti autentizace 

(viz tab. 7.2). 

Plošně došlo ke zvýšení všech hodnot o 3 – 4 procentní body. Vyšší hodnoty jsou 

zapříčiněny mylnou identifikací zařízení v kombinaci s nesprávným odmítnutím 

autentizace zařízení. 

Tab. 7.4 Procentuální míra úspěšnosti identifikace zařízení včetně mylné identifikace. 

V tab. 7.5 jsou hodnoty míry úspěšnosti identifikace zařízení očištěny o vliv mylně 

identifikovaných zařízení. Lze pozorovat hodnoty nižší o 4 – 8% dle jednotlivých metod. 

K výraznějšímu propadu došlo u neupraveného výstupu a oříznutí bitů, tedy 

„primitivních“ technik. Naopak u metod využívajích tolerančního prahu, či opakovacího 

kódu byl pokles pouze v rozmezí 4 – 5%. Vhodně zvolenou úpravou výstupu bloku FNF 

je tedy možné dosáhnout větší hodnoty inter – vzdálenosti (entropie) pří zachování 

dostatečné hodnoty intra – vzdálenosti (stability výstupu). 

Pokles hodnot je dán mylnou identifikací zařízení. Záměna zařízení byla dobře 

  
bez 
úpravy 

oříznutí 
bitů 

toleranční 
práh 

opakovací 
kód 

oříznutí bitů, 
opakovací kód 

opakovací 
kód, práh 

min 19 53 67 47 66 73 

max 42 80 90 72 93 92 

průměr 28 70 82 63 82 84 
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pozorovatelná u mikrokontrolérů s nižším ID, kde došlo k hlavnímu poklesu úspěšné 

identifikace zařízení po očištění o mylně identifikované zařízení. 

Tab. 7.5 Procentuální míra úspěšnosti identifikace zařízení očištěna o mylnou identifikaci. 

Obdobně jako v případě autentizačního systému se jako nejvhodnější pro identifikaci 

zařízení ukázaly být kombinované techniky a metoda tolerančního prahu, které dosahují 

úspěšnosti identifikace 77 – 80 %. Naopak neupravený výstup, opakovací kód a technika 

oříznutí bitů nedosáhly ani dvoutřetinové úspěšnosti. 

Vlivem očištění došlo zároveň ke zmenšení rozptylu krajních hodnot jednotlivých 

technik, viz tab. 7.6. Velikost rozdílu rozptylu mezi identifikací zařízení včetně mylné 

identifikace (tab. 7.4) a očištěnou identifikací (tab. 7.5) zároveň přibližně vyjadřuje 

přesnost (hodnotu intra – vzdálenosti) jednotlivých technik. Nicméně na základě rozdílu 

průměru lze vidět, že tomu tak, oproti očekávání, není v případě opakovacího kódu. Opět 

lze tedy zpochybnit správnost volby parametru r. 

Tab. 7.6 Rozdíl hodnot úspěšnosti identifikace zařízení a očištěné identifikace zařízení. 

7.3 Možná vylepšení realizovaného kryptosystému 

Vzhledem k nedostatečné úspěšnosti vyhodnocení lze kryptosystému označit 

za nevhodný k nasazení do reálného provozu. Pro dosažení hranice použitelnosti 

kryptosystému k běžnému využití je tedy nutno buď vylepšit stávající techniky, případně 

zvolit jiné metody zpracování výstupu instance FNF. 

U stávajících metod je možné podrobněji prozkoumat vliv parametrů na úspěšnost 

vyhodnocení autentizace/identifikace zařízení. V práci byly hodnoty parametrů zvoleny 

intervalově a nebyly dostatečně prozkoumány vlivy změny parametru pro jednotlivé 

limity taktů. Parametry tedy nejsou optimální pro všechny hodnoty taktů. 

Nejlepších výsledků bylo dosaženo u metody tolerančního prahu, kde postupné 

zvyšování tolerance přibližně koresponduje s proměnlivostí čítání v závislosti na změně 

limitu taktů. Naopak v případě oříznutí bitů je plošné určování parametru pro širší 

(v řádech tisíců taktů) intervaly nevhodné, neboť u inkrementace bitů dochází ke 

skokovým změnám, které by měly být vzaty v potaz. 

  
bez 
úpravy 

oříznutí 
bitů 

toleranční 
práh 

opakovací 
kód 

oříznutí bitů, 
opakovací kód 

opakovací 
kód, práh 

min 11 49 66 47 66 71 

max 29 72 84 66 88 88 

průměr 20 63,5 77 59 77 80 

  
bez 
úpravy 

oříznutí 
bitů 

toleranční 
práh 

opakovací 
kód 

oříznutí bitů, 
opakovací kód 

opakovací 
kód, práh 

rozdíl rozptylu 5 4 5 6 5 2 

průměr 8 6,5 5 4 5 4 
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Z jiných metod zpracování výstupu blokem FNF se zejména nabízí sofistikovanější 

samoopravné kódy. Jednoduchý opakovací kód dosahoval při volbě vyšší hodnoty 

parametru r (17 a vyšší) velmi dobrých výsledků, nicméně byl tento přístup zavrhnut 

z důvodu neúměrných nákladů na přenosové kapacity. Vzhledem k aplikaci 

samoopravného kódu mimo mikrokontrolér není nutno brát přílišné ohledy na výpočetní 

a paměťové nároky, z toho důvodu je možné použít sofistikovanější korekční kódy. 
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8 ZÁVĚR 

Fyzicky neklonovatelné funkce (FNF) jsou relativně novou oblastí kryptografie. FNF 

jsou vhodnou variantou pro zabezpečení hardwaru, zejména výpočetně omezených 

zařízení, neboť jsou schopny jednotlivá zařízení selektovat na základě odchylek ve 

výrobě, které není možno ovlivnit. Vhodnou oblastí pro aplikaci FNF je tedy 

i kryptosystém umožňující autentizaci zařízení. 

Diplomová práce pojednávala o problematice fyzicky neklonovatelných funkcí. 

V první kapitole byl přiblížen jejich vývoj s důrazem na představení Pappuho koncepce 

FNF, jehož doktorská práce je považována za fundamentální v oblasti FNF. Dále byl 

přiblížen koncept FNF, tedy principiální fungování, chování párů výzva – odpověď 

a způsob vyhodnocování párů. Zvláštní důraz byl kladen na výčet vlastností FNF a to jak 

vlastnosti nutné, tak vlastnosti žádoucí. 

Kapitola druhá byla věnována obsáhlému výčtu jednotlivých typů FNF. Celkem je 

představeno fungování dvaadvaceti různých FNF a dále tři rozšíření FNF. Třetí kapitola 

přímo navazuje na kapitolu druhou. Je věnována komparativní analýze FNF, které jsou 

srovnávány na základě zdroje náhodnosti, dle charakteru párů výzev a odpovědí, 

na základě vykazování vlastností žádoucích pro systémy FNF a nakonec dle obecných 

parametrů charakterizujících FNF: bezpečnosti, nákladů na realizaci, náročnosti provozu 

a výpočetních nároků. Na základě kapitoly třetí jsou vybrány typy FNF představující 

vhodné kandidáty pro vlastní realizaci zařízení FNF. Zároveň je třeba podotknout, že 

rozsahem rešerše a srovnáním různých typů FNF je tato práce unikátní. 

V kapitole čtvrté byly představeny základní možnosti využití fyzicky 

neklonovatelných funkcí v kryptografii a také jsou představeny tři firmy nabízející 

komerční produkty založené na FNF. 

Kapitola pátá se zabývá návrhem vlastního autentizačního kryptosystému na bázi 

FNF kruhových oscilátorů. Mimo kryptosystému je v kapitole podrobně rozebrán výstup 

bloku FNF a návrh modulární databáze párů výzev a odpovědí. V kapitole šesté je popsán 

realizovaný systém založený na návrhu z kapitoly páté. Dále je podrobně popsána tvorba 

vzorů a způsob vytváření výzev kryptosystému. 

V kapitole sedmé jsou prezentovány experimenty provedeny na realizovaném 

autentizačním kryptosystému a zároveň je otestována možnost využití kryptosystému pro 

účely identifikace zařízení. V případě autentizačního kryptosystému bylo dosaženo 

úspěšnosti 81% v případě ošetření výstupu instance FNF aplikací tolerančního prahu 

společně s opakovacím kódem. U identifikace zařízení bylo dosáhnuto nejlepších hodnot 

při stejně upraveném výstupu a to 80% v případě identifikace ošetřené o mylně 

identifikovaná zařízení. 

Z pohledu praktického využití kryptosystému jsou dané hodnoty nedostatečné. 

Úspěšnost metod použitých v práci by mohla být vylepšena podrobnějším testováním 

jednotlivých parametrů v závislosti na změně limitního počtu taktů. Dále by bylo vhodné 

prozkoumat sofistikovanější možnosti úpravy výstupu samoopravnými kódy. Vhodným 

zástupcem samoopravných kódů se zdá býti Grayův kód. 
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SEZNAM VELIČIN, ZKRATEK A GLOSÁŘ 

BR FNF FNF bistabilního kruhu (Bistable Ring PUF) 

CA  správně autentizace (Correct Authentication) 

CCD   zařízení s vázanými náboji (Charge-Coupled Device) 

CD  kompaktní disk (Compact Disc) 

CI  správná identifikace (Correct Identification) 

CR  správně odmítnutá autentizace/identifikace (Correct Rejection) 

CRP  Challenge-Response Pair (pár výzva-odpověď) 

DNA  Deoxyribonukleová kyselina 

DRM  ochrana digitálních práv (Digital Rights Management) 

FA  chybná autentizace (False Athentication) 

FI  chybná identifikace (False Identification) 

FNF  fyzicky neklonovatelná funkce (také fyzická neklonovatelná funkce) 

FPGA  programovatelné hradlové pole (Field Programmable Gate Array) 

FR  chybně odmítnutá autentizace (False Rejection) 

ID  identifikátor (v kontextu práce zařízení/mikrokontroléru) 

instance FNF konkrétní zařízení využívající funkcionality FNF 

intrinzita FNF vykazuje intrinzitu, jestliže je zdroj náhodnosti vnitřního 

(intrinzického) původu, tj. je součástí výrobního procesu. 

ISR přerušení (Interrupt Service Routine) 

LC FNF fyzicky neklonovatelná funkce využívající oscilačního obvodu 

LR FNF logicky rekonfigurovatelné FNF (Logically reconfigurable PUFs) 

LSB  nejméně významný bit (Least Significant Bit) 

MCU  mikrokontrolér (Micro Controller Unit) 

MI  mylná identifikace (Mistaken Identification) 

MSB  nejvíce významný bit (Most Significant Bit) 

MRAM magnetorezistivní RAM (Magnetoresistive Random-Access Memory) 

POWF  Physical One-Way Function 

PRF  Physical Random Function 

PUF  Physical Unclonable Function (také Physically Uncloneable Function) 

QR-FNF kvantově odečítatelné FNF (Quantum readout PUF) 

RF  Radio-frekvenční (např. RF anténa) 

RF-DNA Radiofrekvenční-DNA fyzicky neklonovatelná funkce 



 73 

rFNF  rekonfigurovatelné FNF (Reconfigurable PUFs) 

RO FNF FNF kruhových oscilátorů (Ring Oscillator PUF) 

SIMPL simulace pracná, ale možná (SImulation Possible but Laborious) 

SRAM  Static Random-Access memory 

 


