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INTRODUÇÃO 

 
Os achados relatados neste resumo são os resultados de um conjunto mais amplo de documentos e 

resultados de atividades de testes arquivados nas instalações da Quinel M. O solicitante declara que: 

 
- Qualquer Hardware fornecido ou descrito para análise e teste está configurado de modo 

idêntico ao Hardware em uso comercial 

- A função/software de jogo fornecida para o teste e revisão do código foi declarada pelo cliente 

como tendo o mesmo comportamento do software/código em uso comercial 

- A função realizada pelo software em modo de teste automático tem um comportamento 

realista 

e que 

- todos os arquivos e módulos,  

- os esquemas da base de dados e todos os recursos de programação específicos,  

- todos os parâmetros contidos em quaisquer bases de dados e/ou arquivo de configuração  

que foram sujeitos ao processo de auditoria garantem o mesmo comportamento do que será 

publicado/distribuído de acordo com os resultados desta auditoria. 

 

 

 

 

 

O Recebedor, ao aceitar e utilizar este Relatório, declara estar ciente e aceitar incondicionalmente os 

termos e condições apresentados. Se o Requerente e/ou o Recebedor não concordar com os termos e 

condições apresentados, Quinel M Ltd se reserva o direito de cancelar a certificação fornecida com este 

Relatório, e consequentemente o Recebedor deve devolver imediatamente todas as cópias a Quinel M Ltd 

deste Relatório e não os poderá usar nem consultar. 

Qualquer cópia destes relatórios de teste e certificados de calibração deve também incluir o número da 

página e o número total de páginas.  

A cópia deste relatório de teste somente deve ser reproduzida na sua totalidade e com autorização por 

escrito do laboratório. 
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A) ID da auditoria 

J16030078_R001_GNA_ 3.5.0_rev. 1 

 

B) Regulamento de referência 

- Regulamento Requisitos Sistema Tecnico de Jogo, Diário da República, 2.ª série — N.º 250 — 23 

de dezembro de 2015 

- Regulamento n.º 828/2015 - Regras do jogo em máquinas online 

 

C) Métodos de teste 

QISI001– Método de inspeção da fonte de software 

QIRT000 – GNA análise qualitativa 

QIRT001 (UD01 / SI01 / RT01) – Distribuição uniforme, independência estatística 

ERT001 – bateria de testes DIEHARD  

ERT002 – bateria de testes NIST (SP800-22rev1a)  

QIRT002 (SS01) – análise estatística  

 

D) Auditor / Laboratório de teste 

Quinel M. LTD 

Marina Court, Flat 8,  

Triq Giuseppe Cali’  

XBX 1421 Ta’Xbiex – Malta 

info@quinel.com.mt  

 

E) Sujeito / Escopo da auditoria 

Descrição: 

Comformidade dos seguintes itens de teste 

 

Item de teste Nome do jogo Versão Interface 

R001 GNA 3.5.0 N.A. 

 

Data do recibo: 

- 22/03/2016 – primeiro envio para teste em relação ao regulamento: Regulamento Requisitos Sistema 

Tecnico de Jogo 

 

Data da inspeção: 

22/03/2016 - 30/03/2016  

 

Observação:   

Nenhuma 

mailto:info@quinel.com.mt
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F) Solicitante 

THUNDERKICK MALTA LTD 

Level 5, The Mall Complex, 

Floriana, Malta 

 

G) Dono/Produtor do sistema/software 

cons. a seção F) 

 

H) Empresas e organizações envolvidas no processo 

Produtor(es): Cons. a Seção F) 

 

Solicitante: cons. a seção F) 

 

Licenciado/Operador: N.A. 

 

I) Indivíduos envolvidos no processo 

Pelo lado do Solicitante: Mr. Sven Grip, Mr. Stéphane Redon, Mr. Johnny Aspelin, Mr. Daniel 

Gjörwell, Ms. Jeanette Karlsson 

 

Pelo lado do(s) Produtor(es) / Integrador(es): mesmo que para o Solicitante 

 

Pelo lado do Licenciado/Operador: N.A. 

 

J) Processos, regras e parâmetros dos jogos / Limitação do uso 
As regras dos jogos/itens de teste são mostradas com detalhes no Anexo II. 

 

Tipo: GNA com base em software 

Linguagem de programação: Java 

Algoritmo: Mersenne Twister 

 

Arquitetura  

Um caso singular de Mersenne Twister é compartilhado entre os jogos.  

 

Uso  

Todos os jogos chamam o caso singular dos binários de núcleo GNA e devem usá-lo como está, sem 

nenhuma manipulação. 
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K) Especificações do sistema de jogo 
N.A. 

 

L) Componentes críticos  
Consulte o conteúdo total da Seção P) 

 

M) Avaliação realizada 
A avaliação de teste, requerida pelo Solicitante, foi completada em relação ao: 
- Regulamento Requisitos Sistema Tecnico de Jogo, Diário da República, 2.ª série — N.º 250 — 23 
de dezembro de 2015 
- Regulamento n.º 828/2015 - Regras do jogo em máquinas online 

 
GNA: 
Os testes são realizados em relação às funções capazes de extrair:  
- Unidades brutas de 32 bits  
- Unidades escalares dentro de faixas específicas usadas nos itens do teste: 
[0,36] 
[0,51] 
[0,99] 
[0,149] 
[0,199] 
[0,249] 
 
Consulte o Anexo I para uma lista completa detalhada das exigências testadas. 
Consulte o Anexo II para uma lista detalhada cheia de detalhes relacionados a testes de GNA. 

 

N) Atividades de teste aplicadas 
- Inspeção do código fonte 
- Inspeção de aleatoriedade 

 

O) Informações adicionais 

Nenhuma 
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P) Produto testado 
Os testes foram realizados nos arquivos listados abaixo. 
 
Binarios: 

SHA1 Crítico Tipo 
Item de 

teste 
Nomedoarquivo 

f2dcd4e8ed46eb5653d99ff54f60c4e4047ad4ec Sim RNG logic R001 rng-implementation\gp-rng-3.5.0-RELEASE.jar 

ea01386be069745202580bd50c3de32c33f3553f Sim RNG logic R001 rng-interface\gp-rng-api-3.5.0-RELEASE.jar 

93980a7cd1c2dc918bdf5e38ef303b3099cbc382 Sim 
RNG runtime check 

process 
R001 gp-rng-randomness-core-3.6.0-RELEASE.jar 

 
Codigo-fonte: 

SHA1 Crítico Tipo 
Item de 

teste 
Nomedoarquivo 

d5e01a5f41deae3b63b46b2ccb7125278e3ebc29 Sim Game logic R001 gp-rng\...\MersenneTwister32.java 

ea8940a1cd7d561eb944c42f101ddfcd7cce2ec7 Sim Game logic R001 gp-rng-api\...\RandomNumberGenerator.java 

2c178ec38462dfe8051f8a98fdd1d420a5cbcf74 Não 
runtime check 

process 
R001 Randomness-3.6.0-Certification-01.zip 
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Q) CERTIFICAÇÃO 

ID de auditoria: J16030078_R001     
Data: 31 de março, 2016 
Solicitante:  THUNDERKICK MALTA LTD 
  Level 5, The Mall Complex, 
  Floriana, Malta 

 
Número total de páginas: 17 
 
QUINEL M LTD certifica que os jogos / itens de teste identificados na seção E):  
 
 - R001: Gerador di Números Aleatórios (GNA)  Vers. 3.5.0 (N.A.) 
  
estão em conformidade com a norma de referência 
- "Regulamento Requisitos Sistema Tecnico de Jogo, Diário da República, 2.ª série — N.º 
250 — 23 de dezembro de 2015". 
- “Regulamento n.º 828/2015 - Regras do jogo em máquinas online” 

Consulte os relatórios do Anexo para a lista completa das exigências atendidas. 

 

R) CONDIÇÕES 

Nenhuma. 

 

S) CONCLUSÕES 

QUINEL M LTD certifica que os itens de teste identificados na seção E) está em 
conformidade com as normas técnicas. 

 

Data: 31 de março, 2016 

Assinatura: 

 

_______________________________________ 
Matteo Ferrarini  – Diretor Técnico do Laboratório 

Gerente de Operações (QUINEL M) 
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ANEXO I - EXIGÊNCIAS ATENDIDAS 

Definições 

(De acordo com as definições constantes do RJO) 
“Momento da aposta” 

O período de tempo que decorre entre o início e o fim do período de aceitação de apostas, denominando -se como “apostas pré -evento” , 
se efetuadas o mais tardar até ao início do ou dos eventos a que respeitam, ou como “apostas em direto”, se efetuadas no decurso do ou 
dos eventos; 

“Infraestrutura de controlo” 

A infraestrutura técnica, gerida pelo SRIJ, para armazenamento e tratamento, em tempo real, dos dados relacionados com a atividade de 
jogos e apostas online, obtidos através da infraestrutura de entrada e registo; 

“Componentes críticos” 

Hardware, software ou outros componentes que devem existir, em condições de operacionalidade, para que o sistema de jogo online 
funcione adequadamente; 

“Evento” 

A prova desportiva ou a corrida de cavalos; 

“Infraestrutura de entrada e registo” 

A infraestrutura técnica, gerida pela entidade exploradora, pela qual deve ser encaminhado todo o tráfego de dados entre o jogador e a 
plataforma de jogo e para a qual devem ser reportadas todas as demais operações relacionadas com a atividade de jogos e apostas online, 
com vista ao seu registo e reporte para a infraestrutura de controlo; 

“Sistema técnico de jogo” 

O conjunto de hardware e software, gerido pela entidade exploradora, que constitui o interface entre a entidade exploradora e o jogador, 
pelo qual deve ser encaminhado todo o tráfego de dados entre o jogador e a plataforma de jogo e que inclui a presença na Internet, a 
infraestrutura de entrada e registo e a plataforma de jogo, integrando bases de dados, o software de jogos e apostas online, o gerador de 
números aleatórios, os módulos de gestão e todo o demais hardware e software em que se suporte a exploração desta atividade; 

“Jogo de fortuna ou azar” 

O jogo que implica o dispêndio de uma quantia em dinheiro e cujo resultado é contingente por assentar exclusiva ou fundamentalmente na 
sorte; 

“Jogos e apostas online” 

Os jogos de fortuna ou azar, as apostas desportivas à cota, as apostas hípicas, mútuas e à cota, em que são utilizados quaisquer 
mecanismos, equipamentos ou sistemas que permitem produzir, armazenar ou transmitir documentos, dados e informações, quando 
praticados à distância, através de suportes eletrónicos, informáticos, telemáticos e interativos ou quaisquer outros meios; 

“Plataforma de jogo” 

A infraestrutura técnica, gerida pela entidade exploradora, onde se desenvolve a atividade de jogos e apostas online, que integra as bases 
de dados, o software de jogo, o gerador de números aleatórios, os módulos de gestão e todo o demais hardware e software em que se 
suporte a exploração desta atividade; 

“Software de jogo” 

As componentes aplicacionais responsáveis pela dinâmica, regras e lógica dos jogos e apostas online; 

“Apresentação (skin) do jogo” 

A designação e apresentação gráfica, personalização ou suporte, de um jogo, através dos quais o software de jogo é apresentado; 

“Receita bruta” 

O valor que resulta da dedução do quantitativo atribuído em prémios ao montante total das apostas realizadas; “Licença”  O título 
habilitante para explorar uma determinada categoria de jogos ou apostas online; 

“Log” 

Uma tabela que regista automaticamente dados que não devem ser manipulados após o respetivo registo inicial. Quaisquer alterações ao 
log ocorrerão através do registo de novas entradas em vez de alteração ou eliminação dos registos existentes; 

“Mapeamento (mapping)” 

O processo mediante o qual ao número escalonado produzido por um gerador de números aleatórios é atribuído um símbolo ou valor 
utilizável e aplicável no jogo em curso (por ex., o número ajustado à escala 51 poderá ter correspondência com o Ás de espadas); 

“Entidade exploradora” 

A entidade titular de uma ou mais licenças portuguesas de jogos ou apostas online; 

“Conta de pagamento” 

Uma conta aberta num prestador de serviços de pagamento, na aceção da alínea a) do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 317/2009, de 30 de 
outubro, alterado pelos Decretos –Leis n.os 242/2012, de 7 de novembro, e 157/2014, de 24 de outubro; 

“Jogador” 

O indivíduo maior de idade que participa nos jogos e apostas online; 

“Conta de jogador” 

A conta associada ao registo de cada jogador, na qual devem ser creditados e debitados todos os movimentos decorrentes da atividade de 
jogos e apostas online; 
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“Registo de jogador” 

O registo único que permite ao jogador aceder à plataforma de jogo da entidade exploradora e do qual constam, nomeadamente, os 
dados, que permitem a identificação do jogador e os que possibilitam a realização de transações entre este e a entidade exploradora; 

“Sessão do jogador” 

A troca de informações interativa entre um jogador e a plataforma de jogo, entre o momento em que o jogador acede ao sistema técnico 
de jogo online e o momento em que o jogador sai do sistema, voluntária ou involuntariamente; 

“Amplitude” 

A dimensão efetiva da produção (output) do gerador de números aleatórios. Um gerador de números aleatórios de 32 bits proporciona 232 
resultados possíveis (4.29 x 109). Se se considerar uma saída de 64 bits, pode obter -se 1.8 X 1019 resultados diferentes do gerador de 
números aleatórios; 

“Gerador de números aleatórios” 

O componente de software ou hardware que, garantindo a aleatoriedade, gera os resultados numéricos que são utilizados pela entidade 
exploradora para determinar o resultado dos jogos de fortuna ou azar; 

“Organismo de Certificação Reconhecido” 

A entidade, incluída numa lista publicada pelo SRIJ, à qual é reconhecida capacidade para certificar sistemas técnicos de jogo; 

“Relatório” 

Extração de dados de um ou mais logs; 

“Tipo de resultado” 

A pergunta subjacente à aposta desportiva ou à aposta hípica sobre um ou vários factos que ocorrem no decurso de determinado período 
de tempo de um ou vários eventos; 

“%RTP” 

A percentagem esperada de valores totais de aposta que determinado jogo devolverá ao jogador a longo prazo. A %RTP pode ser calculada 
através de uma abordagem teórica ou de uma abordagem simulada. O método de cálculo utilizado depende do tipo de jogo; 

“Ajuste de escala” 

O método utilizado para transformar o resultado não processado do gerador de números aleatórios na produção necessária/ utilizável, por 
exemplo, a produção em bruto de um gerador de números aleatórios terá normalmente uma amplitude muito superior à necessária para o 
uso a que se destina (por exemplo: os geradores de números aleatórios de 32 bits têm mais de dois biliões de resultados possíveis, mas 
(por exemplo) podem ter de determinar apenas quais de entre 52 cartas tirar). Do ajuste de escala exige -se que divida a produção em 
bruto em números mais pequenos e utilizáveis. Estes números “ajustados à escala” podem depois ser aplicados, nomeadamente a 
números de cartas, números de registo, símbolos, específicos. A produção em bruto de um gerador de números aleatórios terá, por vezes, 
uma amplitude muito inferior ao necessário para o uso a que se destina (por exemplo, valores decimais entre 0 e 1). Nestes casos, é 
necessário o “ajuste de escala” para aumentar a produção em bruto para números maiores utilizáveis; 

“Semente” 

O valor utilizado como base para a iteração seguinte da função que forma o algoritmo do gerador de números aleatórios (i.e., na maioria 
dos casos, o último valor). O termo ‘semente’ é frequentemente mal utilizado no caso dos geradores de números aleatórios algorítmicos, 
i.e., é vulgar ter -se a ideia errada de que uma semente é o valor inicial de um gerador de números aleatórios, e, uma vez iniciado, a 
semente deixa de ter qualquer uso, a menos que o gerador de números aleatórios seja reiniciado; 

“Autoexclusão” 

Um processo pelo qual um jogador se autoexclui voluntariamente da prática de jogos e apostas online. Os jogadores têm direito a 
autoexcluir -se diretamente na presença na Internet da entidade exploradora ou no sítio na Internet do SRIJ. O período de autoexclusão 
tem a duração mínima de três meses e perdura até à data indicada pelo jogador ou, na falta dessa indicação, por tempo indeterminado. 
Sem prejuízo do período de duração mínima de três meses indicado, o jogador pode comunicar o termo da autoexclusão ou, tendo o 
mesmo sido fixado, a sua antecipação, os quais se tornam eficazes decorrido o prazo de um mês sobre aquela comunicação. 

“Informação sensível” 

A informação de caráter sensível relacionada com empresas ou indivíduos; 

“Realização de testes” 

Realização de testes aprofundados ao sistema técnico de jogo da entidade exploradora, análise dos dados nele compreendidos e avaliação 
dos resultados no que se refere aos requisitos estabelecidos pelo SRIJ, determinando se estes são ou não satisfeitos; 

“Pausa de inatividade do utilizador” 

Um período de tempo definido num sistema técnico de jogo online que é utilizado para determinar quanto tempo o jogador não esteve 
ativo no sistema de jogo; 

“Presença na Internet” 

O interface disponível na Internet através do qual o jogador se relaciona com a entidade exploradora no âmbito da atividade de jogos e 
apostas online; 

“Aposta máxima” 

valor máximo expresso em euros ou em créditos que o jogador pode apostar em cada linha numa jogada; 

“Aposta mínima” 

valor expresso em euros ou em créditos que o jogador tem que apostar numa jogada; 

“Base de arranque de um prémio progressivo” 

valor inicial suportado pela entidade exploradora como valor mínimo de um prémio progressivo; 

“Crédito” 

unidade de medida e valor utilizado nas operações de aposta e pagamento de prémios que substitui e representa dinheiro; 

“Denominação” 
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valor expresso em euros que define o valor base de aposta da máquina e é utilizado na conversão de dinheiro em créditos e vice -versa; 

“Jogada” 

operações que se iniciam com a realização de uma aposta, após o que é acionada a rotação dos rolos que progressivamente se vão 
imobilizando na linha ou linhas de jogo e terminam com o pagamento do prémio ao jogador ou que prosseguem com o desenvolvimento 
de jogos suplementares ou adicionais que se desenrolam nos termos das regras específicas da máquina de jogo e terminam com o 
pagamento de eventuais prémios; 

“Jogos suplementares ou adicionais” 

são os que se desenvolvem após a obtenção de um determinado resultado ou combinação no jogo base da máquina de jogo, dando ao 
jogador a possibilidade de obter prémios ou créditos adicionais; 

“Multidenominação” 

máquina de jogo com vários valores expressos em euros que podem ser utilizados como valor base de aposta e cujo valor selecionado pelo 
jogador vai ser utilizado na conversão do dinheiro em créditos e dos créditos em dinheiro; 

“Prémios progressivos” 

prémios especiais cujo valor é constituído e incrementado através da dedução automática de uma determinada percentagem sobre os 
valores jogados numa máquina de jogo ou num conjunto de máquinas de jogo; 

“Sessão do jogador” 

período de tempo ininterrupto que decorre entre o início e termo do acesso ao jogo de máquinas. 
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Salvo especificação em contrário, os resultados se referem a todos os itens de teste. 

6.1 — Funcionalidades do Jogo 
Requisito Resultado 

Número Objetivo Req. PASS / FAIL / N.A. 

N.A. 

 

 

6.2 — Apresentação Visual 
Requisito Resultado 

Número Objetivo Req. PASS / FAIL / N.A. 

N.A. 

 

 

6.3 — Gestão das funções do jogo 
Requisito Resultado 

Número Objetivo Req. PASS / FAIL / N.A. 

N.A. 

 

 

 

6.4 — Jackpots 
Requisito Resultado 

Número Objetivo Req. PASS / FAIL / N.A. 

N.A. 

 

 

6.5 — Apostas 
Requisito Resultado 

Número Objetivo Req. PASS / FAIL / N.A. 

N.A. 

 

 

6.6 — Jogos disputados entre jogadores (Peer -to -peer) 
Requisito Resultado 

Número Objetivo Req. PASS / FAIL / N.A. 

N.A. 
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6.6 — Jogos disputados entre jogadores (Peer -to -peer) 
Requisito Resultado 

Número Objetivo Req. PASS / FAIL / N.A. 

N.A. 

 

 

 

6.7 — Requisitos para o Gerador de Números Aleatórios 
Requisito Resultado 

Número Objetivo Req. PASS / FAIL / N.A. 

6.7.1 

Conformidade do 

gerador de números 

aleatórios 

A geração de resultados em jogos de fortuna ou azar deve basearse num 
gerador de números aleatórios (GNA), bem como em funcionalidades 
relevantes de suporte à sua atividade (por exemplo, semente do algoritmo, 
mapeamento, shuffling). 

1 PASS 

Os GNA devem, de um modo geral, ser reconhecidos como uma fonte 
criptograficamente segura para geração de números aleatórios. 2 PASS 

Os resultados do GNA devem passar nos seguintes testes estatísticos: 

● Conjunto de testes DIEHARD (Marsaglia); 

● NIST (National Institute of Standards and Technology) Statistical Test 
Suite; ou 

● Um conjunto de testes semelhantes do mesmo nível. 

Os testes devem ser realizados com um conjunto de dados que sejam 
considerados pela OCR como suficientes para garantir resultados estatísticos 
válidos. 

3 PASS 

Os resultados do GNA devem ser estatisticamente independentes. 4 PASS 
Os resultados do GNA devem conter um desvio padrão estatisticamente 
relevante. 5 PASS 

Os resultados do GNA devem ser imprevisíveis para quem não disponha de 
informação relativa ao seu algoritmo, ao seu modo de implementação e ao 
valor atual da sua semente (seed). 

6 PASS 

O GNA deve passar em todos os testes durante o período de carga máxima. 
Carga máxima é definida como o nível de performance em que o sistema 
técnico de jogo não consegue sustentar a iteração com o jogador 

7 PASS 

6.7.2 

Graus de Liberdade e 

Mapeamento 

Os resultados produzidos por um GNA devem ser distribuídos dentro de 
limites estatísticos expectáveis, nomeadamente replicando uma distribuição 
normal. 

1 PASS 

A série de números selecionada pelo GNA deve assegurar uma 
probabilidade suficientemente aproximada ao resultado desejado e 
esperado por parte do jogador. 

2 PASS 

O mapeamento e escalonamento de símbolos e eventos de jogo produzidos 
por um determinado GNA devem garantir que esses resultados possam ser 
posteriormente validados através de testes de aleatoriedade feitos ao GNA 
de origem dos mesmos. 

3 PASS 

A entidade exploradora deve conseguir verificar que os resultados 
produzidos pelo GNA são os mesmos que foram utilizados e registados para 
o evento de jogo. 

4 PASS 

Se as regras do jogo obrigam à produção antecipada de uma sequência ou 
mapeamento de unidades ou eventos de jogo (ex.: localização de objetos 
escondidos num labirinto), só pode ser produzida uma nova sequência ou 
mapeamento quando isso for permitido pelas regras do jogo. 

5 PASS 

A menos que tal seja referido nas regras do jogo, os eventos de jogo 
baseados em aleatoriedade devem ser independentes (não relacionados 
com) de outros eventos do jogo em curso ou de jogos anteriores. 

6 PASS 

Resultados aleatórios que decidem jogos, apenas podem ser afetados ou 
controlados pela combinação de valores numéricos produzidos por um GNA 
certificado e pelas regras do jogo. 

7 PASS 



Quinel M.                                                                  MDI 02-08 rev. 1 
ID do relatório: J16030078_R001_GNA_3.5.0_rev. 1  Página13 de 17 
 

 

QUINEL M Limited 

Marina Court, Flat 8, Triq Giuseppe Cali’, XBX 1421 Ta’Xbiex – Malta 

info@quinel.com.mt 

6.7 — Requisitos para o Gerador de Números Aleatórios 
Requisito Resultado 

Número Objetivo Req. PASS / FAIL / N.A. 

6.7.3 

Processos de Gestão de 

Erros 

Se o sistema técnico de jogo utiliza um GNA baseado em hardware, deve ser 
garantida a utilização de um mecanismo de prevenção (fail -safe) para 
desativar o jogo no caso de se detetarem erros no equipamento. 

1 PASS 

Se o GNA for baseado em software, o sistema técnico de jogo deverá 
garantir uma monitorização contínua dos resultados e a desativação dos 
jogos no caso de falha do GNA. 

2 PASS 

6.7.4 

Introdução da semente 

do algoritmo (Seeding) 

O sistema técnico de jogo deve garantir a segurança do GNA através da 
adoção de um método apropriado e eficiente para a introdução e 
reintrodução da semente do algoritmo (seeding e re -seeding). 

- PASS 

6.7.5 

Segurança 

Um resultado do GNA ao ser mapeado e escalonado para um símbolo ou um 
evento de jogo deve ser imediatamente aplicado ao jogo, de acordo com as 
respetivas regras. 

- PASS 

 

 

Regulamento n.º 828/2015 – Anexo 
Regras do jogo em máquinas online 

Requisito Resultado 

Número Objetivo Req. PASS / FAIL / N.A. 

 
N.A. 
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ANNEX II – Detalhes do teste GNA 

A) segurança 

A saída GNA é usada imediatamente e não armazenada na memória. O reinício de GNA não é 

realizado de modo programático e exige que toda a plataforma seja reiniciada. O ciclo de 

fundo é, de fato, implementado compartilhando-se o caso GNA entre todos os jogos. 

 

Periodicamente, a ferramenta de monitoramento (gp-rng-randomness-core-3.6.0-RELEASE.jar) 

examina números sorteados a partir do GNA. Os resultados são então guardadas a uma base 

de dados. 

B) Resultados de teste de saída bruta 

Scripts de extração de dados: 

bffc82e40fd4e17cc8b0a3573ddeaa58ce60755d *Estrattore.zip 

 

Conjuntos de dados [3 milhões de resultados cada, unidades brutas de 32 bits]: 

be07ad3a58bca9bdbca5649a3c17547c755e51ae *raw_3M_1.txt 

e4a6dbd88036613365e575aca890f4f76b280eff *raw_3M_2.txt 

34fdf1b14d37739cdd485e65bc86c0dac6c141ac *raw_3M_3.txt 

 

Bateria de testes DIEHARD 

 

Os resultados gerais:  POSITIVO 

 

Resultados do teste: 
 BIRTHDAY SPACINGS TEST:  PASS 

OVERLAPPING 5-PERMUTATION TEST: PASS 

BINARY RANK TEST for 31x31M:  PASS 

BINARY RANK TEST for 32x32M:  PASS 

BINARY RANK TEST for 6x8M:  PASS 

BITSTREAM TEST:   PASS 

OPSO, OQSO and DNA TESTS:  PASS 

COUNT-THE-1's TEST (stream) :  PASS 

COUNT-THE-1's TEST (specific) :  PASS 

PARKING LOT TEST:   PASS 

MINIMUM DISTANCE TEST:  PASS 

3DSPHERES TEST:   PASS 

SQEEZE TEST:    PASS 

OVERLAPPING SUMS TEST:  PASS 

RUNS TEST:    PASS 

CRAPS TEST:    PASS 
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Bateria de testes NIST: 

Os resultados gerais:  POSITIVO 

 

Resultados do teste: 

 
Frequency:    PASS 

BlockFrequency:    PASS 

CumulativeSums:    PASS 

Runs:     PASS 

LongestRun:    PASS 

Rank:     PASS 

FFT:     PASS 

NonOverlappingTemplate:  PASS 

OverlappingTemplate:   PASS 

Universal:    PASS 

ApproximateEntropy:   PASS 

RandomExcursions:   PASS 

RandomExcursionsVariant:  PASS 

Serial:     PASS 

LinearComplexity:   PASS 

 

C) Resultados dos testes para dados escalonados ou dados baralhos 

Scripts de extração de dados: 

bffc82e40fd4e17cc8b0a3573ddeaa58ce60755d *Estrattore.zip 

 

Nível de confiança: 95% 

 

1) Conjuntos de dados [3 milhões de resultados cada extração aleatória DOF = 36, faixa=[0,36] (inclusive)]: 

7fed3b9d4464136e6a90556883ce623ac52f25e6  *36_300K_0.txt 

5d85d7a11d366be2a0ba277f5279c9214adafee7  *36_300K_1.txt 

0dbd067eb8b773622616c935732e1ad5c3be2f76  *36_300K_2.txt 

ccae19f4104bfae3f44775677de42c013d02609c  *36_300K_3.txt 

f56c2c4ea06927198f9008ca6c7b8919ac34aa2c  *36_300K_4.txt 

298f594018645dd455f32d5de1d3277263984b62  *36_300K_5.txt 

12441be957fa3f9b1e77a9b8e40d6429b4097c36  *36_300K_6.txt 

24f27ea7f9332cd85b5707e9c4753bd794f157da  *36_300K_7.txt 

ceaa227b1b295929d1095d6f7794161baa67b31c  *36_300K_8.txt 

3fb5700e8dec2b2bb50b3ecf9a6a268c43ebaee4  *36_300K_9.txt 

164b92581eea874ee881b0fe93db1f40403e3569  *36_3M_0.txt 

8cf358def90e611f1a13666ca54eb71929255662  *36_3M_1.txt 

05c8ae5ecb0a7a4d8bb3b1290d41f87ab0015546  *36_3M_2.txt 

 

2) Conjuntos de dados [3 milhões de resultados cada extração aleatória DOF = 52, faixa=[0,51] (inclusive)]: 

1470056e451ee7a84e8df28ca1205419bc9cd58e  *52_300K_0.txt 

071ce958cd2ae553f8b0875b461c03bc673dbec8  *52_300K_1.txt 
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b21492ec2c1fd4eab438cca3362a16215c083da4  *52_300K_2.txt 

229be47b788ac17dc6e90b95202d3bf1b8ed3094  *52_300K_3.txt 

cd82b98355a92b3075f8a91317230ad5db4ec10c  *52_300K_4.txt 

562403c39d7436cbe850cffc9bf4c3434dee8d78  *52_300K_5.txt 

f89e8acd6f75e33a0469a658b6ec6a917b2f2936  *52_300K_6.txt 

8b3c8c5b4189f0a6af80b6086c64b4198b15a65e  *52_300K_7.txt 

3c32f8281d85a12f74f05fc546350bb3e1bdadee  *52_300K_8.txt 

2748ce90b0160fdf9b44b9379eb4999e5defe147  *52_300K_9.txt 

4c46c9560d0138b95853c9605bfec229736a29d7  *52_3M_0.txt 

2f32b79eac29710633c4e143cd7901da98e6f1dd  *52_3M_1.txt 

9143b59accec4ce927b7b0ec5115e387db6562bc  *52_3M_2.txt 

 

3) Conjuntos de dados [3 milhões de resultados cada extração aleatória DOF = 100, faixa=[0,99] (inclusive)]: 

ba3028a649f64da3e89c25585d293ab9e102e1df  *100_300K_0.txt 

a900151ba7695cc859d68a293ee0db3d0883b8b0  *100_300K_1.txt 

b37af1340951e7ab1ca1bba658dab07324b09973  *100_300K_2.txt 

d24195f1814ad766f5f838aed70517cc1f993931  *100_300K_3.txt 

8c0ff73793a4e9a311e965ea8c848de413d439df  *100_300K_4.txt 

6c9bd752f972cf4d14de1e54d7a843591de2c3e1  *100_300K_5.txt 

0b8e438f1225a0ecf287b2a0adb0fe1f3e7e166c  *100_300K_6.txt 

c56bc67bb0bb102d7c9372e0d371b6b5c16ddde7  *100_300K_7.txt 

993ccb67774d1246e1d3cf2a7ee988ea0d126e04  *100_300K_8.txt 

20b6a7651b3d0e2d67258089763a8024885bd798  *100_300K_9.txt 

d8aa52bca9395a9754a22f3e5eb2a20e1ed865b7  *100_3M_0.txt 

19a7eb7485a863efb24f1d9573ffeff9039300b4   *100_3M_1.txt 

7a0d222698b5b42ed5163d4fde23bc95912a413e  *100_3M_2.txt 

 

4) Conjuntos de dados [3 milhões de resultados cada extração aleatória DOF = 150, faixa=[0,149] (inclusive)]: 

1009c9b23c265506829a010b708f32267a794a56  *150_300K_0.txt 

ffde58f97c39f34425c1534882722b04bddd4efe   *150_300K_1.txt 

5b9313b95481e49db570e7e4bc38cf5233834c1b  *150_300K_2.txt 

95417d795b2bf3011250318473bd9476dbf8bbdf  *150_300K_3.txt 

0a7dab99c7682b21293430ba65ad6eab150b0106  *150_300K_4.txt 

dbb5b147a69e07a418e20d85c19a9689c7371981  *150_300K_5.txt 

3f0ff84f22b3aba3f97cf1d6667ff7cfaa714928   *150_300K_6.txt 

3e997f5a9d78bbc03c08f5f108317ba3ce993345  *150_300K_7.txt 

71415599e1d2a00d2b466ef3275de5ff9ec59089  *150_300K_8.txt 

09f9d091fa39d3abb950a17ffc655fb0a74be18f   *150_300K_9.txt 

9397e8729c38b4e8fb14eab2a66741a9c4850ee4  *150_3M_0.txt 

8a12e3ed07537303ecc72688d68fb3e30ca451a5  *150_3M_1.txt 

25d7a754219112ff1544a3f234c21896805cfd7a  *150_3M_2.txt 

 

5) Conjuntos de dados [3 milhões de resultados cada extração aleatória DOF = 200, faixa=[0,199] (inclusive)]: 

4e289ef150205676708194c5871f16e162ee1182  *200_300K_0.txt 

c264ed2030420012e4a1a01578fafe62276af0d7  *200_300K_1.txt 

01444e0c1a16eb249c613582ba0c3548192f4e86  *200_300K_2.txt 

d887073aefc42c9d92e0a2edeeb80de4adb091f0  *200_300K_3.txt 

1251f0fee2b584edb8584efd9bc0a031c32eb0bc  *200_300K_4.txt 
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d50368ce7c448a0d824f66d5e4817bdf24b6f7be  *200_300K_5.txt 

8d34d6c69bcdca9d195fb386f8bbd75a86e8e1a6  *200_300K_6.txt 

f3eb9c9a2b71d86733ad87eeb5e7227dcf75549f  *200_300K_7.txt 

52368eb9b3776d636ec5329012719cad2aa69a02  *200_300K_8.txt 

a91ab0f70e2692a92313fd63e1d9bbdd8b171957  *200_300K_9.txt 

16a5821ba6874b39119f36833fee23a3c2e4423e  *200_3M_0.txt 

2eee04dcfb9c9405227f0161badecc4b131965eb  *200_3M_1.txt 

7d9b912698166c72aa7c93deb03263939d9ea27b  *200_3M_2.txt 

 

6) Conjuntos de dados [3 milhões de resultados cada extração aleatória DOF = 250, faixa=[0,249] (inclusive)]: 
a33b791c01d91045ee8c6e17bc7981af1f7954be  *250_300K_0.txt 
d1f11c42553527ab7671437a4839561b6eb68e73  *250_300K_1.txt 
c25e476d8f1f71e3004cc6ff068643aefa20c0cf   *250_300K_2.txt 
dd9865baea59ea500d9faac9868f6565d1098a9e  *250_300K_3.txt 
566df8c7b3ad0ec90a15c6993a137576529f99f0  *250_300K_4.txt 
2c4917c595760e2c08912da0fa6e96ab604d8c32  *250_300K_5.txt 
3b326ef8100d2e3540ec50a85728bc751400a76e  *250_300K_6.txt 
bdb3a57fb9a69760f92db54b0f9b0a881bc04c67  *250_300K_7.txt 
40a793795287431448f73bcc636ba44d5512bcfc  *250_300K_8.txt 
d8570904f8f4f6e79be026af31bc2893b89e3170  *250_300K_9.txt 
4cfb3f90aa771333398a893464a4ef235003775f  *250_3M_0.txt 
0fc0fdd0a8446cdcbdf2cf6fae127ef3b7ec672a   *250_3M_1.txt 
28cb8ca81637c7a80beae9026066d41235270499  *250_3M_2.txt 
 

Os resultados gerais:  POSITIVO 

 

Resultados do teste: 
 

FREQUÊNCIA / DISTRIBUIÇÃO UNIIFORME:   PASS 

INDEPENDÊNCIA ESTATÍSTICA:   PASS 

EXECUTA OS TESTES:    PASS 

AUTOCORRELAÇÃO:    PASS 

CORRELAÇÃO CRUZADA:    PASS 

 

 

 

 
FIM 

DO 

RELATÓRIO DE 

CONFORMIDADE 


