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Structura anului universitar 2020 - 2021, semestrul I, anii 

terminali (decizie Rectorat):

• 7 săptămâni activitate didactică on-line (1 octombrie – 18

noiembrie)

• 1 săptămână („a 8-a”, adică 19 – 25 noiembrie): evaluare „pe 

parcurs” („examen parțial”/ nu se fac ore)

• 4 săptămâni activitate didactică (26 noiembrie - 23 decembrie)

• 2 săptămâni (24 decembrie 2020 – 3 ianuarie 2021): vacanța 

de iarnă

• 2 săptămâni activitate didactică (4 – 17 ianuarie)

• 2 săptămâni (18 – 31 ianuarie): evaluare („examen final”)

• 2 săptămâni (1 – 14 februarie): vacanța inter-semestrială; 1 

săptămână dintre cele 2 va fi rezervată pentru susținerea unor 

examene de restanță sau măriri de note
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• Nota de la evaluarea pe parcurs (dăm un „test 

scris”/vorbim cum = lucrare), va conta ½ din nota 

finală (NOTA1)

• Până la lucrare facem doar cursuri/ exerciții 

„pentru acasă” (din nou, discutăm concret)

• Fiecare curs (2 ore/ săptămână = 13 cursuri) va fi 

furnizat în format electronic

• Mai exact, materia predată va putea fi accesată 

direct și în totalitate, printr-un link din pagina mea 

web

• În restul timpului afectat (alte 2 ore × 13 

săptămâni activitate didactică) facem (on-line) 

seminar/ laborator/ exerciții „pentru acasă”
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• Fiecare student va concepe și prezenta câte un 

referat/ proiect apreciat cu NOTA2, notă care va

reprezenta ¼ din nota finală

• Prezenţa la ore va fi cumva „contabilizată” ...

• Totuși, nu dau proiecte pe INTERNET; activitatea

suplimentară (referat/proiect) va putea fi selectată

„din timp” (propusă de mine, aleasă de voi); pe 

parcurs, „exercițiile rezolvate” vor fi punctate

• Media aritmetică a acestor „ exerciții rezolvate” va

conta și ea în calculul notei finale (NOTA3) în

proporţie (tot) de ¼ din nota finală
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• Fiecare student va avea și o fișă personală, 

numită „portofoliu permanent” (PP), pe care o 

vom actualiza împreună din timp în timp

• Condițiile suplimentare privind elaborarea/

notarea referatului vor fi precizate separat

• Veți avea acces electronic nu numai la textul

materiei predate, dar și la toate informațiile 

utile (exerciții utile, bibliografie specifică, tool-

uri de natură informatică, PP, etc.)
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Cursuri anterioare necesare:

• Logică pentru informatică (an I, Licență)

• Securitatea informaţiei (an III, Licență)

• Fundamentele algebrice ale informaticii (an I, Licență)

• Limbaje formale, automate și compilatoare (an II, 

Licență)

Opţional: 

• Programare logică/ Programare funcţională (an II/ III,

Licență); 

• Calculabilitate, decidabilitate şi complexitate (an III,

Licență)



1-8

De la MSI (măcar de reamintit problematica): 

• Protocoale de securitate: modelare și verificare

• Specificarea și verificarea sistemelor

• Modele de securitate

• Securitatea rețelelor de calculatoare (poate și 

în legătură cu alte clase de „dispozitive” soft/ 

hard, pentru care s-a studiat o securitate 

specifică (sisteme de operare, telefoane 

mobile etc.) 
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Structura și conținutul „dorit” al cursului

• Evidențiem întâi câteva cuvinte cheie, după 

fixarea cărora vom decide asupra căror 

subcapitole vom insista

• Imediat din titlu apar cuvintele: securitatea 

informației și logici de încredere

• Legat de securitatea informației, ar trebui să 

vorbim despre sistemele multiagent, în 

„mediu internautic nesecurizat”, care folosesc 

protocoale de securitate (în comunicare, 

pentru „asigurarea” securității) 
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• Legat de logicile de încredere, să subliniem că 

acestea sunt generalizări atât ale logicilor

clasice (aristotelice), precum și a unora 

neclasice, numite logici epistemice (apropiate 

cumva și de „mai cunoscutele” logici modale/ 

temporale)

• Ca o „schemă” generală: pentru a manipula 

informația într-un mod securizat, este nevoie 

ca protocoalele de comunicare să fie 

demonstrate că funcționează corect, înainte 

de a fi utilizate
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• Pentru aceasta, proprietățile protocoalelor

(legate de securitate) se vor exprima prin

formule (într-o logică specifică)

• Aceste formule trebuie demonstrate a fi valide, 

atât pe parcursul, cât și la sfârșitul unei

comunicări bazate pe un anumit protocol

• Vom vorbi astfel despre algoritmi de 

verificare a satisfacerii unor proprietăți, 

adică de rezolvare a unei probleme SAT, 

într-o logică (de încredere) particulară

• Din motive evidente, acești algoritmi sunt

bazați pe sintaxă
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• Formal, va trebui să amintim lucruri „mai 

consistente” privind sistemele deductive și 
teoriile logice

• Practic (vizând implementările comerciale 
existente), am putea lua în discuție anumite 
ATP-uri = Automated Theorem Prover-e; sau, 
alternativ, MC = model-checker-e, sau/și SMT-
uri = Satisfiability Modulo Theories-prover-e

• De exemplu: ATP-ul Isabelle/ HOL (Higher 
Order Logic); MC-urile MCMAS (A Model 
Checker for MultiAgent Systems) sau TLA/
TLC (Temporal Logic of Actions/
TL(A)Checker); sau SMT-ul Z3



1-13
• Unde „suntem”, pentru acest curs ?

• Lumea (virtuală) de azi este ostilă: mici greșeli 

pot produce adevărate dezastre

• Trebuie însă să interconectăm „în siguranță” 

(nu e vorba doar ce cea „tradițională”: lacăte 

etc.) organizații care n-au nicio încredere 

reciprocă (și persoane), fără a dispune (de 

cele mai multe ori) de vreo coordonare 

centralizată

• Întreaga societate începe să depindă de acest 

lucru, pentru a rămâne fiabilă, solidă, 

autentică
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• The Internet isn’t insecure. It may be unsecure.

Insecurity is mental state. The users of

the Internet may be insecure, and perhaps

rightfully so……Simson Garfinkel

• Trebuie deci să putem (măcar):

-Limita dezvăluirea unor informații la anumite 
„mulțimi dezirabile de date”

-Monitoriza comunicațiile pentru a „urmări/prinde 
răufăcătorii = intrușii/intruders”

-Împiedica coruperea datelor „personale”

-„Distruge” calculatoarele care dețin conținuturi 
piratate

-Comunica în anonimitate
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• Câteva dintre acțiunile posibil a fi efectuate de 

intruși (și daunele care pot fi provocate), în
urma unor atacuri (nimic despre … ghicit):

-Eavesdrop/„tragere cu ochiul/urechea”/furat
(compromițând routere, link-uri etc.) 

-Trimiterea de mesaje arbitrare (dezvăluind, de 
exemplu, adrese IP)

-Înregistrarea unor mesaje și retrimiterea lor
ulterior (ca fiind de la …)

-Modificarea în tranzit a unor mesaje
(influiențând …)

-Scrierea unor „coduri malițioase” (păcălind
credulii să le ruleze; nu discutăm viruși …)
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• Câteva dintre lucrurile care trebuie îndeplinite (și

considerate ca fiind atribute/proprietăți ale oricărei
cumunicări = schimb de informații sigure):

-Autentificare/certificare/authentication: „Cine ești?”

-Autorizare/permisiune/delegare/identificare/ 
authorization: „Tu ai voie să faci asta ?”

(-Interzicerea efectuării unei „emisii”/dos (denial of 
service) – poate fi văzută și ca o ne-autorizare)

-(Protejarea) integrității/integrity protection: o verificare
complex a datelor/textului transmis, care necesită
cunoașterea/ generarea/verificarea unui secret (cheie, 
certificat, semnătură) 

-Admiterea/non-repudiation: abilitatea de a trimite un text 
într-un mod în care (noul) receptor poate ști (cu 
exactitate) emițătorul original

-(Protejarea) anonimității/anonymity participanților la 
comunicare (sau, asigurarea intimității)
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• Nu vom intra în amănunte legate de 

criptografie, dar de obicei, vom presupune că 
toate textele vehiculate cunt criptate

• Vom vorbi liber, presupunând cunoscuți 
termeni ca: criptare/ criptotext/ ciphertext;
decriptare/ plaintext („inverși” unul față de 
altul), cheie (publică, privată, secretă,
împărțită), algoritmi de criptare/decriptare 
(DES – data encryption standard, RSA –
Rivest, Shamir, Adleman, ECC – eliptic curves 
crypto, CH - cryptographic hashes etc.)

• Nu ne vom referi în amănunt nici la 

performanțe computaționale sau costuri
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• De asemenea, nu ne ocupăm în acest curs de 

problematici generale pe internet – politici, 

ierarhii, (meta)sisteme (în general, ele sunt

concurrent/ distributed/ safety critical), 

intranet etc.

• Avem în vedere doar sistemele multiagent, și

astea (deocamdată) neformalizate

• Repetăm, în cadrul acestora, vorbim despre

comunicare sigură (= transmitere de mesaje) 

între entități (= indivizi, nu grupuri, coaliții etc.)

• We don’t need to protect a protocol. We need 

to protect the user
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• Un protocol de securitate va fi, pe scurt, o 

(simplă) secvență (finită) de mesaje text (sau 

tranzacții/ „șabloane”), reprezentând comunicarea 

între două entități (fiecare instanțiere a mesajelor 

este privită ca o sesiune de comunicare, 

distinctă de altele, posibil deja efectuate sau doar

posibile a fi, în viitor), în mediu internautic, de

obicei nesecurizat și având emițătorul (U) și 

receptorul (V) precizați în mod explicit: 

U  V: text (U îi transmite/ trimite lui V informația/ 

datele precizate prin text)



1-20
• Iată și o listă (ne-exhaustivă) a protocoalelor folosite des și

dintre care vom alege exemplele noastre (poate și altele, 

ne-legate direct de calculatoare …):

-Kerberos (autentificare)

-OR (Onion Routing) și H(erbivore) (anonimitate)

-FFS (Feige, Fiat, Shamir), C(Carnivore) și P(Passwords) 

(identificabilitate/ autorizare; primul este și pentru intimitate)

-PGP (Pretty Good Privacy) (intimitate)

-HF (Hash Functions) (integritate)

-MR (Markowitch, Roggeman) și DS (Digital Signatures) 

(autentificare)

-NS(L) (Needham-Schröder(-Löwe)) (cu chei publice sau cu 

chei împărțite)

-WMF (Wide-Mouth(ed)-Frog) (didactic)
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-OR (Otway, Rees) (tot ... OR, dar ăsta are doar 

scop didactic)

-Yahalom (didactic)

-NS (Neuman, Stubblebine) (tot … NS; adică -

didactic)

-(S)TWA (Shorted Two-Way Authentication) 

(autentificare)

-DF (Diffie, Hellman) (didactic)

-STS (Station-To-Station) (didactic)

• Pentru unele vom fi nevoiți să introducem

concepte și chiar formalizări suplimentare
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• Revenind la ceea ce numim logici, trebuie să 

cunoaștem bine cum trebuie definită formal o „logică” 

pentru a putea fi aplicată efectiv într-un context dat

• Vorbim despre ceea ce se poate numi logic 

engineering: sintaxă - alfabet, formule, reguli de 

inferență, sisteme deductive; semantică - „adevăr”, 

structuri, teorii logice; legătură: teoreme de 

corectitudine și completitudine/TCC; implementări

comerciale pentru demonstratoare, etc.

• Presupunând că „stăpânim” cele menționate și 

presupunând că suntem deja familiarizați cu logica 

BAN (Burrows, Abadi, Needham), vom putea începe

cursul (în secvența temporală) cu logica GNY (Gong, 

Needham, Yahalom)
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• Ar urma câteva extensii ale BAN și GNY: logica AT

(Abadi, Tuttle), logica vO (van Oorschot), logica SvO

(Syverson, van Oorschot) – poate vom face direct asta

• Pe de altă parte, logica = concept formal (o logică 

oarecare va fi notată generic cu L), trebuie aplicată tot 

într-un context formal, alcătuit din sistemele multiagent 

virtuale (generic - SISTEM), plasate în internet și 

folosind protocoale de securitate „corecte”

• Ideal ar fi ca SISTEMele să constituie o reprezentare 

„fidelă” a realității și ca rezultatele obținute formal „în 

interior” să fie „confirmate” în momentul aplicării lor 

(având „în spate”, eventual, și anumite „tool-uri” soft) -

continuare posibilă; după cum am spus, nu vom insista
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• Clase întregi de proprietăți generale dorite ale 

SISTEMelor, cum ar fi cele de siguranță/ 

safety, permanență/ vivacitate/ liveness, 

corectitudine/ fairness) etc., se pot descrie prin 

formule din, de exemplu, logicile modale/

temporale

• După cum am mai afirmat, logicile de 

încredere sunt (pot fi privite ca) logici 

epistemice (Epistemic Logics - EL), iar logicile 

epistemice „sunt” (și) logici modale/ temporale 

(episteme, în greacă = a ști/ a cunoaște)
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• Uneori ele sunt tratate separat (formal, „puțin”

altfel), ca Doxastic Logics - DL (doxa = 

presupunere); sau, Deontic Logics (exprimă 

permisiunea și obligativitatea; deon = ceea ce 

„se încadrează în”/ „potrivit cu”)

• Logicile epistemice, în mare, formalizează
noţiunile de cunoaștere (Knoledge) și
încredere (Belief)

• Pot fi folosite, desigur (cu succes) și într-un alt 
„context virtual” decât verificarea corectitudinii 
(funcționării) protocoalelor, dar implicând 
dihotomia certitudine vs. incertitudine
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• Astfel, logicile epistemice în general și logicile de 

încredere în particular, sunt suficient de 

„expresive” pentru a „prinde” noțiunile de K/B ale 

(multi)agenților într-un SISTEM (un agent „știe” 

ceea ce „știe/ crede” altul; fiecare agent dintr-un 

grup „știe” că... etc.)

• Ca o primă concluzie, logicile de încredere se pot 

constitui în metode formale de verificare automată 

a corectitudinii protocoalelor de securitate (mai 

general, de verificare a funcționării corecte a 

sistemelor concurente reale/ componentelor hard 

și soft, oricât de complexe)
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FINAL CURS 1
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• Informal, un protocol de securitate este o 

secvență (finită) de mesaje text (sau tranzacții/ 

„șabloane”), reprezentând comunicarea între 

două entități (fiecare instanțiere a mesajelor 

este privită ca o sesiune de comunicare, 

distinctă de altele posibile), în mediu internautic, 

de obicei (presupus a fi) nesecurizat și având 

emițătorul (U) și receptorul (V) precizați în mod 

explicit: 

U  V: text (U îi transmite/ trimite lui V informația/ 

datele precizate prin text)
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• Porțiunile distincte de text sunt separate prin 

virgulă, iar subporțiunile individualizate pot  

reprezenta texte reale dar și obiecte mai 

complexe: diverse prescurtări, extensii, 

mnemonice, codificări, criptări etc. ale acestora

• Ca subporțiuni de text, putem identifica:

-(grupuri de) agenți (participanți la comunicare; 

mai sunt numiți și principali, servere (de obicei, 

considerate a fi trusted, în care orice participant 

se poate încrede), mașini, dispozitive
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-chei de criptare/ decriptare (de obicei, 

simetrice); divizate/ împărțite, publice, secrete
(„corespunzătoare” celor publice) și folosite pentru 
algoritmii (cifruri, criptosisteme) de criptare/
decriptare a textului sursă într-un/ dintr-un text 
cifrat

• Se încearcă astfel împiedicarea finalizării unor 
atacuri (în special al celor prin revenire/ replay 
attack, care folosesc informațiile vehiculate într-o 
sesiune de comunicare anterioară temporal) ale 
unor intruși (atacatori, adversari, persoane rău 
intenționate, malefice, corupte; de obicei, textele 
cifrate apar delimitate de acolade, indicându-se și 
cheia folosită)



2-4 (33)
-mesageri (co-fondatori, nonces), care sunt numere 

pseudoaleatoare, prin care se identifică sesiunea curentă 

a unei comunicări (e vorba de prospețimea informației)

-timpul curent de transmitere a text-ului (pentru transmițător)

-o marcă (suplimentară) de timp, folosită eventual de 

participanții la comunicare pentru idenficarea mai sigură a 

sesiunii de proveniență (curentă sau nu) a (părții de) text în 

care apare

-formule (BAN, GNY; pe scurt, ele vor alcătui o logică L), 

care, intr-un fel, adnotează anumite (sub)porțiuni de text

-alte informații (legate, de exemplu, de poziția geografică a 

celor care comunică) necesare identificării (autentificării) 

entităților
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• Ordinea tranzacțiilor din fiecare instanțiere (execuție) a 

unui protocol (într-o sesiune) este implicită, fixată 

aprioric de poziția lor în lista care descrie protocolul

idealizat (prima „prezentare” este, evident, într-un 

limbaj natural/ informal) 

• Apoi, ca pas următor, fiecare tranzacție din lista 

anterioară (protocol description) este transformată 

într-o formulă, printr-un proces numit abstractizare

• Ca, de fapt, în orice logică în care formulele „apar” ca 

„traduceri” dintr-un limbaj informal, ideea de 

„idealizare”, apoi „abstractizare” este specificată vag și

este extrem de greu de aplicat „corect”
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• Anumite diferențe ale prezentării informale a 

protocoalelor pot să nu se distingă suficient în 

reprezentarea lor logică (ca formule), deși unele ar 

putea fi critice pentru a decide dacă un protocol este 

sigur (sau nu), vs. o proprietate selectată

• Din această cauză, analiza efectuată printr-o logică L

poate fi chiar periculoasă deoarece este posibil să 

„ateste” un protocol ca fiind sigur, deși în realitate nu 

este cazul

• După descrierea unui protocol printr-o listă de 

tranzacții, formulele obținute prin abstractizare sunt 

adăugate (ca axiome suplimentare) la axiomele 

sistemului deductiv al lui L (SD-L devenind SD-L+)
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• Acceptăm, în final, că un protocol de securitate 

reprezintă o strategie de comunicare între două sau 

mai multe părți, folosită pentru a obține un anumit grad 

de confidențialitate (legată de consecințele efectuării

unei tranzacții)

• Din motive practice, legate de comunicarea on-line, în 

timp real, vom presupune implicit că textele prezente în 

mesajele cuprinse în „tranzacții” sunt mereu criptate, 

adică utilizăm protocoale criptografice

• Acestea sunt definite (și) ca fiind algoritmi distribuiți

identificați prin secvențe de pași care specifică cu 

exactitate acțiunile pe care trebuie să le efectueze două 

sau mai multe entități, pentru a „implementa” anumite 

obiective/ proprietăți de securitate (ale comunicării)  
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• În plus, vom considera că un protocol de securitate

încorporează cel puţin unul dintre următoarele aspecte (față 

de protocoalele generale, în rețele etc.):

-Stabilirea cheilor sau „punerea lor de acord”

-Identificarea clară a „entităţilor” implicate în comunicare

-Criptarea simetrică şi autentificarea mesajelor prin 

care se realizează comunicarea efectivă (de date/ informații)

-Securizarea transmisiei datelor la nivelul cel mai de jos (șiruri 

de biți)

• Pentru aceasta se utilizează metode variate, compuse/ în 

trepte, etc.

• De exemplu, TLS (Transport Layer Security) este un protocol 

criptografic folosit pentru a securiza legăturile HTTP (pe web); 

ca și „antecedentul” său SSL (Secure Sockets Layer) 
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• „Conținutul” (descrierea) protocolului va stabili cu exactitate 

și următoarele lucruri:

-ce modalitate de depistare/ tratare a erorilor se folosește

-metoda de compresie a datelor (dacă se folosește vreuna)

-modalitatea prin care emițătorul indică faptul că a terminat 

transmisia mesajului

-modalitatea prin care receptorul indică faptul că a recepționat 

mesajul

• Alegerea utilizării unui protocol (de către un programator 

specializat), depinde nu doar de situația concretă și/ sau de 

așteptări; sunt și alte avataje/ dezavantaje (generale)

• Astfel, unele protocoale sunt mai simple (didactice ...), altele 

mai sigure (...), altele mai rapide (...), altele sunt dedicate

satisfacerii unor proprietăți specifice, etc.
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• Din punctul de vedere al unui utilizator 

nespecializat, singurul aspect interesant (care 

merită menționat) legat de folosirea în practică 

a protocoalelor, este cerința ca dispozitivul/ 

computerul utilizat de el să suporte protocolul 

ales pentru comunicare 

• Să avem mereu în vedere și faptul că orice 

protocol (abstract) poate fi implementat atât 

în hard (direct) cât și prin soft, la diverse 

nivele de profunzime, într-una sau mai multe 

etape/ trepte ...
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• Repetăm: toate protocoalele de securitate manipulate 

sunt „programate” a funcţiona în medii interactive, 
concrete sau abstracte (INTERNET, reţele, sisteme
multiagent distribuite, etc.); ne vom putea referi la ele şi 
ca interactive protocols (…)

• Mai jos selectăm câteva dintre protocoalele deja listate 
(clasice, universal folosite; sau, mai „de nișă”) pe care 
este posibil chiar să le „atingem” (dar nu neapărat în 
ordinea sugerată) 

• Kerberos (autentificare), NS(L) (Needham-
Schroeder(-Löwe)) (cu chei publice sau cu chei 
divizate), OR (Otway, Rees) (didactic), WMF (Wide 
Mouth Frog), STS (Station-To-Station) (didactice) ...

• Protocoalele sunt „incorporate” în niște modele, prin 
care se descrie „contextul” în care ele „funcționează” 
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• Modelul Dolev-Yao (MDY) este unul dintre aceste (meta-) 

modele folosite și pentru a demonstra (în „interior”, folosind 

logica) corectitudinea (proprietăţilor) protocoalelor de 

securitate (interactive) integrate în contextul amintit (este

posibil și ca modelul și logica L să fie „prinse” în aceeași

descriere formală = SISTEM)

• În cadrul amintit, există încrederea (totală) că agenţii îşi pot 

controla mediul; de exemplu, că ei pot controla distribuţia

cheilor comune, împărţite/ divizate

• Revenind, pe scurt, în MDY, reţeaua/ mediul INTERNET + 

„altele”, se reprezentă direct, printr-o mulţime de entități, 

maşini, dispozitive (mai mult sau mai puțin abstracte),

care pot schimba informații/ date, prin mesaje (mesajele

fiind constituite din texte brute, care pot fi însă definite/ 

construite și cumva aproape formalizate)
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• În MDY se presupune în plus că un intrus

poate auzi/ vedea, intercepta şi sintetiza orice 

asemenea mesaj

• Se consideră că intrusul este limitat doar de 

restricţiile legate de metodele de criptografie 

utilizate (nu și de alte tipuri de coerciție; altfel 

spus, presupunem că atacatorul conduce 

transmisia; nu uităm că orice comunicare se 

face „pe sesiuni distincte, în timp”)
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• În plus, logicile de încredere sunt proiectate pentru a 

evidenţia concluziile pe care le poate trage orice

entitate participantă (privită, în mare, ca ceva

indivizibil/ considerat ca tot) la un dialog de 

comunicare, pe baza mesajelor primite/ trimise şi pe 

baza unor presupuneri (beliefs), suplimentare celor de 

mai sus (de obicei, admise aprioric)

• Ele sunt destinate conceperii tuturor raţionamentelor

legate de protocoalele de securitate, cum ar fi, de 

exemplu, cele care conduc la un răspuns precis la 

întrebări de genul Protocolul funcționează corect? sau 

Protocolul urmează/ satisface specificațiile?
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• De asemenea, totul este privit la un nivel

abstract, deducţiile nefăcându-se pe şiruri de 

biţi, ci pe mesajele text existente sub diverse 

forme de redare (până la urmă, pe formule)

• Se mai presupune (implicit) că toţi participanţii

sunt capabili să recunoască (într-o anumită 

măsură) diverse forme de mesaje, chiar dacă

în exprimarea lor (viitoare, finală, 0-1,...) o 

parte din formatul/ conținutul iniţial ar lipsi
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• Ne aşteptăm ca o analiză bazată pe logicile de 

încredere să garanteze că doar proprietăţile dorite,

privind de exemplu securitatea datelor, nereplicarea

mesajelor (mai general, a tranzacţiilor), admiterea

doar a persoanelor de încredere, etc., sunt acceptate în

cursul fiecărei sesiuni de comunicare

• Evident că demonstraţiile formale (într-o logică L) 

legate de funcționarea dorită a protocoalelor abstracte

(care sunt formalizate și ele, de obicei incomplet), nu 

constituie o garanţie a faptului că şi protocoalele

concrete (presupuse a fi implementări fidele ale celor

abstracte) vor funcționa corect
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• Există astfel destule presupuneri implicite (ca 

mai sus) care pot fi luate (teoretic) „drept

bune”, dar care sunt nevalide în multe cazuri 

reale

• După cum știm, prima dintre logicile de 

încredere introduse a fost logica BAN

(Burrows, Abadi, Needham), urmată, destul de 

repede, de extensii mai expresive, mai

„evoluate”, mai „coerente” cum ar fi logica

GNY (Gong, Needham, Yahalom) sau logica

SvO (Syverson, van Oorshot)
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• O limitare neplăcută a tuturor acestor logici este 

necesitatea de a adnota/ annotate protocoalele 
cu formule logice suplimentare, pentru a 
reprezenta fidel intenţiile celui care a trimis un 
anumit mesaj

• Este necesară uneori și adnotarea cu formule 
privind secretizarea sau prospețimea/ freshness
unor anumite porţiuni de informaţie/ mesaj

• În plus, în cadrul acestor logici nu se poate 
demonstra formal, în mod direct, faptul că, e.g., 
cheile/ secretele/ secrecy sunt protejate

• De fapt, conform MDY, acest lucru este presupus 
a fi adevărat în mod implicit (atunci când nu este 
definită o semantică formală)
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• Când proiectăm/ explicăm un protocol criptografic 

(abstract), se foloseşte aproape mereu presupunerea 

implicită „Deoarece acest mesaj a fost semnat de 

(entitatea) Bob, atunci (entitatea) Alice poate fi sigură 

că acel mesaj provine de la B”, aceasta devenind o 

certitudine informală (posedare a unei credințe/ belief)

• Presupunerea anterioară stă chiar la baza justificării

faptului că un protocol funcţionează/ este corect 

• Într-o „demonstraţie” bazată implicit pe această 

presupunere, va lipsi o definiție formală a unei relaţii de 

încredere între parteneri, precum și certitudinea reală 

(posedare a unei cunoștințe/ knoledge) că un mesaj 

nu este, de exemplu, o copie a unui mesaj dintr-o 

sesiune anterioară
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• Deşi logicile L (formalizate doar sintactic) pe 

care le vom descrie înglobează de obicei (în 
practică) și anumite tehnici de demonstrare 
automată (sau de tip model-checking, sau …) 
ele sunt de mare utilitate în sine, prin aceea că
ajută la descoperirea unor puncte sensibile 
ale oricărui protocol, puncte care ar favoriza
slăbiciunile acestuia și care ar putea fi ușor 
exploatate de adversari

• Vom încheia această parte „rezumativă” 
(despre protocoale de securitate criptografice
interactive) cu (alte) câteva considerații 
generale
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• Scopul final/ fundamental al unui protocol de securitate 

real nu este acela de a împiedica un observator (fie el 

și malițios) să cunoască anumite fapte; ci de a preveni

consecințele nedorite ale posibilelor acțiuni pe care 

acel observator ar putea să le efectueze (bazându-se 

pe cunoașterea acelor fapte)

• Se știe deja că dacă limităm cunoștințele la care poate 

avea acces un agent, numărul de acțiuni pe care 

acesta le poate executa devine și el mai mic

• Totuși, accentul în definirea unui protocol de securitate, 

care să aibă șanse să fie „sigur”, trebuie să cadă pe 

restricțiile impuse asupra comportărilor agenților și nu 

pe limitarea accesului lor la anumite cunoștințe (a se 

vedea și link-ul „Automatizarea …”)
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• Limitarea acțiunilor implică des costuri foarte mari

• Protocoalele ar trebui să se bazeze pe strategiile reale pe care 

agenții le aleg, în scopul de a decide care sunt faptele semnificative

pentru luarea deciziei corecte

• Strategia aleasă (alegere bazată, posibil, și pe statistică și teoria 

probabilităților; sau pe alte metode formale care tratează 

aproximarea) va conduce, ideal, de la credințe și ipoteze, la 

convingeri și certitudini

• Avem astfel nevoie, pentru selectarea în cunoștință de cauză a 

unui protocol care să asigure satisfacerea anumitor proprietăți 

de securitate a comunicărilor (într-un sistem multiagent), atât de 

o analiză calitativă formală: knoledge, belief, action, strategy, 

formal proof, semantics, correctness, completeness; cât și de una 

cantitativă pentru a alege ceea ce este mai potrivit dintre definițiile 

formale calitative, folosind tot metode formale: teoria măsurii, 

probabilități și statistică
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• Orice logică L poate fi furnizată direct prin

anumite sisteme deductive (SD-L, SD-L+)

• Acestea sunt folosite pentru definirea, 

analizarea și autentificarea formală a unor 

protocoale (abstracte, criptografice) privind

schimbul de informaţii (comunicarea) între 

anumite entități 

• L ajută, în primul rând, persoanele implicate să 

determine dacă informaţia vehiculată este 

demnă de încredere şi/ sau este sigură în 

raport cu o posibilă interceptare

(eavesdropping)
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• De multe ori este necesar a se utiliza notaţii 

particulare, corespunzătoare logicii concrete 

utilizate, chiar pentru protocoalele în sine, care 

sunt descrise (adnotate) cu formule

• Repetăm … ideea pleacă de la premiza că 

toate informaţiile care se vehiculează se petrec 

într-un mediu vulnerabil, supus posibilelor 

falsificări şi monitorizării publice (a se revedea 

și partea legată de MDY ...)

• Logica BAN (de ex.) poate fi văzută ca o 

logică modală (epistemică) multisortată
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• Sorturile, chiar dacă nu grupează explicit 

(sintactic) mulțimi de obiecte, constă din mai 

multe categorii (clase): agenţii/ principalii, 

cheile de criptare, „cuvintele” folosite o singură 

dată (nonces), formulele, etc.

• Observaţie. O secvenţă de raţionament în BAN

(demonstrația propriu-zisă în sistemul deductiv 

care descrie logica), urmărea măcar trei scopuri:

1.Verificarea originii mesajului (authentication).

2.Verificarea „actualităţii” (freshness) mesajului.

3.Verificarea încrederii în transmiţător (trust).
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• Observaţie. Belief logics sunt, în general, decidabile:

-Mai exact, există un algoritm care, având la intrare anumite

presupuneri şi o concluzie ţintă/ scop (formule scrise într-o 

logică L concretă, prin care reprezintă proprietăți care ar 

trebui satisfăcute), se termină (întotdeauna) cu răspunsul

DA (concluzia este demonstrabilă din ipoteze, în sistemul

dat) sau NU (în caz contrar)

-Algoritmii clasici folosesc de obicei noțiunea de mulţime

magică (cf. D. Monniaux)

-Remarcăm din nou că aceste logici, ca de altfel toate cele 

construite doar sintactic, pe baza unui sistem deductiv, cum 

poate fi, de ex., deducția naturală (cunoscută ?), nu au o 

semantică formală; ca urmare, nu dispunem nici de vreo 

teoremă de corectitudine şi completitudine (TCC)
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-Deci, succesoarele BAN (GNY, SvO, …) 

„caută”, să modifice axiomele și regulile de 

inferență pentru a prinde mai bine acele 

aspecte semantice neincluse în BAN, care pot 

ține și de contextul în care sunt plasate 

SISTEMele (desigur, tot în partea de sintaxă)

• Logica BAN a fost (destul de) criticată pentru

„este o idealizare”, cumva formalizată (dar nu 

total) însă „dubioasă” a modelului Dolev-Yao

(acesta fiind deja idealizat față de realitate): în

cadrul ei se fac anumite presupuneri

semantice (reflectate prin sintaxă) neadecvate 
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• Să presupunem că știm modul în care logica BAN rezolvă

situaţiile în care un principal P trimite un mesaj de răspuns, 

{M}Kpq, de la Q (unde Kpq este o cheie divizată între P şi Q)

• În BAN, P poate crede că acest mesaj provine într-adevăr de 

la Q doar dacă P este sigur că acest mesaj nu este un 

răspuns al unuia dintre propriile sale mesaje „anterioare”

• În continuare, vom vedea că logica GNY este o logică de 

încredere care rezolvă o asemenea problemă, precum şi altele

ne-menţionate aici, fără a folosi asemenea presupuneri

• Logica GNY nu „face” nici „presupuneri universale” ca BAN: 

nu se presupune astfel că redundanţa este întotdeauna

„prinsă” în mesajele criptate încorporate
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• În loc de acest lucru, este folosită o nouă noţiune de 

„recunoaştere”, prin care se gestionează și alte

concepte privind conţinutul mesajelor 

• De asemenea, nu se mai presupune că un principal 

(agent) poate întotdeauna determina dacă un mesaj 

a fost sau nu transmis vreodată (în trecut desigur; 

eventual, în altă sesiune a aceleiași „discuții”) de 

către el însuşi

• Mai întâi, GNY va separa, pentru fiecare principal P, 

ceea ce P spune/ said/ conveyed, de ceea ce vede/ 

posedă/ has

• Continuăm astfel cu un exemplu simplu de protocol 

(didactic) tratat în GNY
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• Un exemplu scurt (ați făcut sigur câteva în 

BAN, poate Needham-Schröder(-Löwe), cu 

chei publice sau chei divizate)

• Fie astfel protocolul dat prin:

(a)A  B : Na

(b)B  A : {Na}-Kb

(c)A  B : {Kab}+Kb

• Acest protocol trebuie înţeles astfel: în pasul 

(a), A trimite către B un număr (nou) generat 

aleator, Na; B răspunde apoi cu cheia de 

(de)criptare a lui Na, prin cheia sa privată -Kb
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• În continuare, A răspunde prin criptarea unei (noi)

chei destinate noii sesiuni curente (adică Kab), 

folosind cheia publică a lui B (+Kb) 

• Pentru a ilustra modul în care funcţionează aici 

sistemul deductiv al logicilor de încredere vom porni 

însă cu versiunea lui idealizată/ abstractizată (în 

GNY), așa cum „se face” (adică se execută 

„manual” transformarea tranzacțiilor în formule, cu 

ajutorul simbolului „”): 

(a’)B  Na

(b’)A  {Na}-Kb

(c’)B  ({Kab}+Kb  cheie(Kab, A↔B))
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• „Steluţa” () semnifică faptul că ceea ce urmează nu 

provine neapărat de la entitatea care a primit mesajul

• Ceea ce urmează după „săgeata tremurată” () 

reprezintă o adnotare/ formulă GNY care sugerează 

faptul că Kab este destinată a fi o cheie partajată secretă 

(desigur, pentru comunicarea dintre A şi B)

• Vom mai avea nevoie și de nişte presupuneri semantice

suplimentare, care se vor reprezenta astfel în GNY:

(i) A  +Kb (A posedă/ are/ deține cheia publică +Kb)

(ii) A ⫢ ↦ B, cu + Kb deasupra lui „↦” (A crede că B are/ 

posedă +Kb, care este cheia sa publică; sau, A crede că 

+Kb este cheia publică a lui B) – vom reveni mai detaliat 

asupra simbolurilor/operatorilor folosite/folosiți



2-33 (62)
(iii) A ⫢ Φ(Na) (A crede că Na poate fi recunoscut; adică,

dacă A vede o parte a unui mesaj despre care bănuie 

că reprezintă Na, atunci A poate chiar verifica acest

lucru)

(iv) A ⫢ #(Na) (A crede că Na este proaspăt, adică Na a 

fost folosit pentru prima dată în această sesiune de 

comunicare care folosește acest protocol, și nu într-o 

sesiune anterioară)

• Din acest moment se modifică întreg eșafodajul 

sintactic construit (logic engineering !) pentru BAN

(operatori, formule elementare, axiome, reguli de 

inferenţă, sisteme deductive = SD-BAN, etc.), inclusiv

(eventual) cel provenit din „partea” de semantică 

intuitivă
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• Vom furniza astfel în cele ce urmează întregul

sistem deductiv al noii logici (SD-GNY, etc.)

• Dar putem puncta câteva idei deja

• Scopul final al protocolului propus mai sus poate 
fi acela de a a-i induce lui B ideea de a crede
faptul că, A crede că Kab este într-adevăr cheia 
comună, divizată, de sesiune (ceea ce se 
întâmpla în general și până acum, la celelalte 
protocoale) 

• Ar trebui să demonstrăm în SD-GNY(+):

B ⫢ (A ⫢ cheie(Kab, A↔B)) (și viceversa; în
acest caz, trebuie făcute presupuneri
suplimentare „simetrice” pentru B; de făcut voi, 
efectiv, demonstrația/ demonstrațiile !)
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• Oricum, tranzacția/ mesajul (c) de mai înainte

ar putea fi procesat de către un intrus care are 

acces la +Kb

• Aceasta este o presupunere realistă, Kb fiind o 

cheie publică care poate înlocui Kab oricând se 

doreşte

• Folosind însă metodele logicii formale (adică 

apelând la sistemele deductive), nu vom putea

deduce că protocolul menţionat va îndeplini

acest scop, acest lucru neputând fi dedus nici 

printr-o derivare GNY din ipotezele menţionate
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• Prezentăm mai întâi logica Gong/ Needham/ 

Yahalom, folosind câteva informații din articolul 

original, 1990 (link „GNY Articolul original ”) și 

dintr-un altul, 2010/Zhang (îl voi pune doar „la 

nevoie”) 

• Clarificăm astfel lucrurile prezentate incomplet

până acum, începând cu construirea sintaxei 

logicii L = GNY (definim clasa de formule

acceptate), vorbind puțin și despre semantica

intuitivă („înglobată” aici în simbolistică)

• Apoi: definim SD-GNY(+), considerăm 

exemple de protocoale + demonstrații afirmații
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FINAL CURS 2
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• Începem cu alfabetul GNY și sintaxa sa

costructivă (gramatici)

• Adică, sintaxa completă în BNF; semantica

intuitivă, comentarii; reguli de inferență pentru

SD-GNY/ SD-GNY+

• Vom continua cu exemple de analiză a unor

protocoale, implicând și introducerea

axiomelor pentru SD-GNY+

• Am vrea răspunsuri și la: „De ce BAN nu este 

sound?” (poate) sau „Cum ar arăta o 

semantică formală pentru GNY ?”
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• După cum am menționat, începem cu alfabetul

de simboluri/ unitățile lexicale pentru sintaxa

GNY (pag. web = pw = link 16; pe scurt: pw16)

• P, Q, … denotă agenți (principali, dispozitive, 

mașini, entități, etc.); indici … (+pw17)

• SE denotă un secret between principals

(shared, suitable ...; vom reveni); un server va

fi denotat de acum înainte prin S1, S2 …

• Un mesaj BAN (un text oarecare acolo, criptat

sau nu), va fi numit aici, la început, formulă; iar

o formulă BAN va fi în GNY numită afirmație/ 

propoziție/ sentence (așa „erau definite”)
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• Deci, o formulă (formula – formulae) este, pe 

moment, un nume folosit pentru a ne referi, în
ultimă instanță, la un șir oarecare de biți, această 
valoare fiind caracteristică unei execuții (a unui 
protocol într-o sesiune) = run

• O formulă va fi pt. început atât un nume de 
variabilă (X, Y, …), cât și o valoare (pentru
acestea)

• Prin (X, Y) (atenție – parantezele rotunde pot 
avea mai multe utilizări) vom nota conjuncția/ 
concatenarea formulelor X și Y (privite ca texte; 
notația se generalizează, recursiv, la n formule) 

• Conjuncția este astfel o listă de formule (pp. a fi
asociativă, comutativă, fără elemente multiple …)
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• H(X): denotă valoarea unei funcții aplicată argumentului

(listă) X; nu vorbim aici de inversă (sau ceva similar) 

• H este one-way (= funcție), dar nu neapărat bijectivă 

(one-to-one); pp. că valoarea H(X) este „ușor” 

calculabilă (feasible from a computational point of 

view); însă, dată H(X), este infeasible să se calculeze 

X; de asemenea, este infeasible de a se calcula X și X’ 

cu proprietatea X ≠ X’ dar H(X) = H(X’)

• F(X1, X2, …, Xn): reprezintă valoarea unei funcții având 

n argumente (n ≥ 1), astfel încât, pentru fiecare formulă 

Xi (1 ≤ i ≤ n) și pentru oricare constante (adică valori)  

Ci, i[n-1] valoarea F(C1, …, Ci-1, Xi, Ci, …, Cn-1) are 

proprietatea P care urmează:
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-P: F(C1, …, Ci-1, Xi, Ci, …, Cn-1) denotă tot o funcție 
ușor calculabilă (în sensul de mai sus), care are (de 
data aceasta) inversă (funcția este chiar bijectivă) și 
care inversă este, la rândul ei, ușor calculabilă; 
exemple de astfel de funcții: F(X1, X2) = X1 ∔ X2; 
sau F(X1, X2) = X1  X2, unde: ∔ denotă operatorul
„exclusive or”, iar  - adunarea în baza 2 (în funcție
de context); ușor calc.: P vs NP (detalii ... voi …)

• Distingem și două tipuri speciale de formule, și 
anume shared secrets (SE) și cheile de 
criptare/ decriptare (simetrice, shared, publice; 
notația generică fiind – pt. chei - K)

-Explicații suplimentare (nu uităm nici: MDV + alte
presupuneri făcute implicit + pw19):
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• Un secret SE va denota și el fie un nume, fie o valoare

(în articolul original se folosesc <S>, respectiv S)

• Intuitiv, un secret este „ceva” (de obicei, tot un text) 

care ar putea fi folosit pentru/ drept autentificare (de 

exemplu, în momentul în care cineva se loghează la un 

remote system folosind metode de tip challenge-

response)

• Sau, „ceva” care servește ca intrare pentru o key-

derivation function (în scopul evident de a se produce 

una sau mai multe chei, care vor fi utilizate pentru 

criptare/ decriptare/ copiere de mesaje) 

• Pentru a dispune de chei unice sigure (pe sesiune, 

chiar pe mesaj uneori …) un secret este „combinat” 

adesea cu un așa-numit vector de inițializare (voi)
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• Puțin mai precis, (în general) în criptografie un secret este 

„o bucățică de informație” cunoscută doar părților implicate 

într-o comunicare (care „se vrea a fi” sigură)

• De exemplu: un password/ passphrase, un „număr mare”, 

un șir „aleator” de biți (= nonce), etc. 

• Un secret este fie împărtășit/ împărțit beforehand între 

părțile care comunică (în acest caz vorbim despre o pre-

shared key), fie acesta este „creat” la începutul (execuției)  

unei sesiuni de comunicare „normale” (= run), adică a unui

„schimb coerent” de informații

• De obicei, aceasta se face printr-un așa-numit key-

agreement protocol; asemenea protocoale utilizează fie 

criptarea cu cheie publică (cum ar fi Diffie-Hellman), fie 

criptarea cu chei divizate, în general acestea fiind 

simetrice (cum ar fi Kerberos)
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-Alte câteva completări, acum privind cheile:

• Se notează cu {X}K (D, pe scurt) și ({X}K)-1 (E, pe scurt), 
criptarea, respectiv decriptarea convențională (a unei
formule X, cu cheia K; de ex., cu DES)

• Se presupune că algoritmii (criptosistemele) folosiți 
sunt rezistenți la atacuri doar în ceea ce privește 
ciphertext-ul (pentru plaintext, ne vom restrânge doar la 
atacurile numite „clasice”)

• Se mai presupune că orice bit al textului criptat depinde 
de toți biții care constituie plaintext-ul, precum și de 
cheia de criptare (într-un asemenea mod încât orice 
schimbare în plaintext va produce o modificare random 
a ciphertext-ului și vice versa)

• Se cere ca cheile să satisfacă ecuația D ○ E = X

• Nu însă neapărat și ecuația reciprocă E ○ D = X
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• Prin {X}+K și {X}-K se va denota criptarea/ decriptarea lui X 

folosind o cheie publică K; în plus față de cerințele stabilite 

pentru criptosistemele convenționale, si vom impune

satisfacerea ecuației {{X}+K}-K = X

• Totuși, mare parte (deși nu toate) dintre sistemele de 

criptare cu cheie publică (de ex. RSA) satisfac și ecuația 

reciprocă: {{X}-K}+K = X

-În decursul unui run, se va vorbi și despre formule not-

originated-here

• O asemenea formulă se identifică sintactic prin plasarea „în 
fața” unei formule obișnuite a simbolului „” 

• Ca urmare, o afirmație (urmează detalii) de tipul P  X va 

indica faptul că lui P i se comunică X (P vede X), X fiind o 

formulă pe care nu a transmis-o tot el (|~ = conveyed),

înainte, în cursul run-ului curent
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• Să presupunem astfel că o cheie secretă (shared) K 

este folosită în comunicarea dintre P și Q (diferiți)

• Dacă admitem că P (construiește și) transmite (|~) o 

formulă {X}K, iar mai târziu lui P i se comunică () exact 

același „pachet” (posibil, criptat cu alte chei), P nu ar 

trebui să tragă concluzia că X a fost trimis cândva de 

către Q (Q |~ X); motivul este acela că P ar fi putut să fi 

făcut chiar el trimiterea

• O formulă not-originated-here implică faptul că ea nu a 

fost transmisă pentru prima dată de către principalul 

care o recepționează în sesiunea curentă; formula ar fi 

putut însă fi trimisă de către același principal, dar într-o 

sesiune anterioară
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• Astfel, în cazul unei formule X, not-originated-

here care este și crezută a fi proaspătă de P, 

principalul P (se acceptă că) va crede că: el n-

a transmis niciodată pe X, dacă o și primește

• Vom face și anumite precizări legate de 

posibilitatea creerii unui compilator/ parser/ 

interpreter pentru traducerea directă ale unui

protocol (scris inițial în limbaj natural) în formă 

abstractă GNY (trecând de fapt printr-o formă
idelizată, intermediară), care „privesc” și 

• Vom vorbi apoi despre specificațiile formale

necesare pentru a face analiza protocoalelor
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• O afirmație (statement), numită și de bază

este „ceva” care reflectă o proprietate 

particulară a unei formule (formal: predicat 0/1)

• Din nou (am procedat la fel cu formulele = 

texte, sau cu secretele), prin C vom denota

numele sau valoarea unei asemenea afirmații

• În cele ce urmează, ca și mai sus, prin P, Q

vom denota principali și prin X - o formulă (în 

sensul actual); SE va fi un secret, iar K - o 

cheie (repetăm: pe vezi și pw17)

• Vom lista acum (și comenta) afirmațiile de 

bază; în ele apar operatorii GNY specifici



3/4-13 (79)
• P  X: Lui P i se spune (is told) X (sau P vede/ sees X): P 

primește ca receptor (i.e. receives) pe X, posibil după ce 

mai efectuează niște „calcule” (cum ar fi decriptarea)

• Mai precis, formula „spusă” lui P poate fi „mesajul în sine” 

(primit de P), sau orice „conținut calculabil” al acelui mesaj 

• P  X: P posedă/ are (possesses/ has) X; sau, „este 

capabil/ în stare să posede”

• Dacă ne gândim la un stadiu concret de execuție = run, 

adică a unei sesiuni pentru un protocol, ar trebui ca 

„mulțimea formulelor pe care le posedă P” să includă:

toate formulele care i-au fost spuse (până la acel stadiu);

toate formulele „cu care a plecat” (pe care le cunoștea) la 

începutul execuției sesiunii; precum și toate formulele pe 

care el însuși le-a generat în decursul acelei acelei 

execuții, până la stadiul respectiv
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• De asemenea, presupunem că P posedă (sau ar fi 

capabil să posede dacă dorește asta) tot ceea ce se 

poate „calcula” din formulele deja posedate

• P |~ X: P a transmis/ comunicat/ transportat cândva

(once conveyed) pe X

• Din nou, X poate fi „mesajul însuși” sau o „parte” care 

poate fi „calculată” dintr-un astfel de mesaj (sau, chiar 

orice formulă care poate fi considerată că a fost/ ar 

putea fi transmisă implicit)

• P ⫢ #(X): P crede/ este îndreptățit să creadă (believes) 

că X este proaspătă/ nouă/ recentă/ actuală (fresh)

• Adică, X nu a mai fost folosit(ă) pentru același scop, la 

niciun moment înainte de execuția (sesiunii curente a) 

unui protocol
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• De exemplu un random number generator (de o bună 

calitate), sau ... an imitation of a coin (counter) pot 
furniza formule (aici, ele sunt numere/ nonces) care să 
poată fi într-adevăr considerate ca noi

• P ⫢ Φ(X): similar, P crede/ este îndreptățit să creadă
(believes) că X este recognoscibilă/ poate fi 
recunoscută (recognizable)

• Cu alte cuvinte, „P ar recunoaște cumva, cu siguranță” 
pe X (în cazul în care ar avea „ceva cunoștințe/
așteptări (expectations)” despre conținutul acesteia, și
asta chiar înainte de a o primi 

• P ar putea recunoaște, de exemplu, o variabilă sau o 
valoare anumită (cum ar fi propriul său identificator), o 
structură caracteristică (de exemplu formatul unei 
timestamp), sau o formă particulară de redundanță
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• P ⫢ P ↔SE Q: P crede (sau ar putea fi îndreptățit să 

creadă) că SE este un secret „convenabil” pentru el și 

Q (acesta este și simetric, adică îl poate împărți cu Q; 

păstrându-l (sau nu), pe P în partea stângă, putem 

scrie și Q ↔S P în dreapta lui ⫢)

• Acest secret ar putea fi folosit de principali, de exemplu 

pentru a-și putea reciproc demonstra propria identitate

• Sau, SE ar putea fi folosit pentru a conține sau a se 

deduce o cheie de comunicare între P și Q

• Presupunem în plus (implicit) că SE nu ar putea fi 

niciodată „descoperit” decât de către P sau Q, nici 

măcar de vreun alt principal (exceptând doar unul care 

este trusted pentru P, sau pentru Q) 
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• Chiar în cazul excepției, principalul „de încredere” nu ar 

trebui să utilizeze SE nici pentru vreo demonstrare a 

identității (alt)cuiva, nici drept cheie de comunicare

• P ⫢ ↦+K (Q): P crede (sau ar putea fi îndreptățit să 

creadă) că +K este o cheie (publică) suitable for Q (Q o 

posedă, de fapt)

• Presupunem că the matching/ corresponding secret 

key (i.e. –K) nu va putea fi descoperită/ desconspirată 

de niciun (alt) principal (înafara lui Q; sau, cu excepția, 

la fel, a altuia „crezut de” Q)

• Ca și mai înainte, principalul „de încredere” nu ar trebui 

să utilizeze cheia -K nici pentru vreo demonstrare a 

identității cuiva, nici drept cheie de comunicare
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• P ⫢ C: P crede (sau ar putea fi îndreptățit să 

creadă) că afirmația C este „adevărată”

• Ca și în cazul formulelor (= texte), vom vorbi 

despre conjuncția afirmațiilor ca fiind (tot) o 

„listă finită, asociativă, comutativă, 

nerepetitivă”, aceasta putând fi dată (aici și

acolo) chiar fără a fi pusă între anumite

paranteze: C1, C2,... (există deci și o mulțime 

de credințe, nu doar cea de posesii ...)

• Se presupune, evident, că o listă de afirmații 

(nume/ valori, predicate, …) este tot o afirmație

(similar pentru o listă de formule)
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• Încheiem cu alte (tipuri/ scheme de) afirmații și 

operatori noi care se referă la noțiunea de jurisdicție/ 

control asupra; prin această noțiune se reprezintă 

conceptele de încredere/ trust și delegare (de 

responsabilități) într-un protocol de comunicare

• P ⫢ (Q ⤇ C): P crede (sau ar putea fi îndreptățit să 

creadă) că Q are jurisdicție asupra afirmației C; adică P 

crede/ believes că principalul Q este o „autoritate” și 

„controlează” pe C (și că Q trebuie trusted about that)

• (Următoarea afirmație este un caz particular)

• P ⫢ (Q ⤇ (Q ⫢ *)): P crede (sau ar putea fi îndreptățit 

să creadă) că Q are jurisdicție asupra tuturor „lucrurilor 

în care Q crede”; din nou: principalul Q este considerat,

implicit, de către P ca fiind complet onest și competent
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• Regulile de inferență folosite la crearea SD-

GNY vor urma mai târziu (separat: punctăm

axiomele generate de protocoalele în formă

abstractă, pentru formarea SD-GNY+, „local”)

• În acest moment, avem totul: ce trebuie reținut, 

construit și folosit în spiritul logic engineering

(excepție: rezultate privind puterea de 

exprimare, decidabilitate, complexitate, etc.)

• Pentru conformitate, vom da explicit sintaxa

GNY (în BNF) în acest loc; începem cu 

alfabetul = Alf, etc. (vezi pw16)
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• Simboluri „generale” (neterminali, unități lexicale):

- P, Q, …(sau P1, Q1, p, q, …) – entități
„responsabile cu comunicarea, adică agenți (și
principali); chiar R, T, C – uneori (ex. - RFID)

- S (sau S1, S2, …) – servere (mașini), adică 
dispozitive cu rol de „intermediari”

- X, Y (sau X1, X2, …, Y1, Y2, …) – formule

- Np, Nq, …(sau NP, NQ, …) – nonces (NP este
ataşat agentului P, sau respectiv p)

- În sintaxă deci, nu facem – la indici, de obicei -
diferență între literele mari și cele mici, decât dacă 
precizăm aceasta în mod explicit; uneori nici 
indicii nu vor fi „plasați la locul lor”, iar restricțiile 
sintactice vor fi mai „relaxate”
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- Kab (sau Kab) – o cheie împărțită între „agenţii” a şi b

- K – o cheie publică sau o cheie secretă (vezi și

celelalte comentarii inserate pe tot parcursul textului de 

față !)

• Operatori binari care erau și în logica BAN:

- • ⫢ •: ms believes/crede md

- • ⤇ •: ms has jurisdiction over/are control/ jurisdicție/
autoritate asupra lui md

- • |~ •: ms said, conveyed/a spus/ trimis/ transmis
(cândva) md

- •  •: ms sees/ vede (în sensul că într-adevăr îl 
primește, criptat sau nu; dacă md este criptat, se 
presupune că ms este capabil să-l decripteze) md
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- • ↔K • : ms communicate/ comunică (printr-o 

cheie K; sau, o cheie publică +K; sau o cheie 

secretă matching/ corespunzătoare cheii publice 

+K, notată și -K) cu md

- Notația key/cheie(K, • ↔ •), este una alternativă 

pentru • ↔K • (sau +K/-K); o vom folosi uneori și 

sub forma K /K:  from/de la (luând în 

considerare cheia K; sau +K/-K; sensul săgeții 

este esențial pentru semantica lui from, legată de 

ms/md)

- <•,•> (sau (•, •)): (con)catenation/ concatenare

(alăturare textuală de „mesaje”/ formule); operatorul 

se poate extinde (recursiv) la n componente
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• Operatori binari noi:

- •  • : ms possesses/ has/ posedă (sau „este 

capabil să posede”) md

- •  • : md este o extension/ extensie a ms; în 
principal, md este privit ca o afirmație GNY care 
„poate fi ușor dedusă” din ms, astfel fiind 
presupusă a fi „implicit adevărată”; dacă ms/md
sunt bucăți de text oarecare, cuvântul adevărat
(informal) poate fi înlocuit cu corect, complet, 
sănătos (sound) etc.

• Operatori unari care erau și în logica BAN:

- {•}K : encryption/ criptare (cu cheia K, +K, -K)
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- #(•): fresh/proaspăt/ nou/ recent/ actual

(pentru sesiunea în desfășurare)

- ↦K(•): has, posesses/ are/ deține cheia K (sau

+K, -K)

• Operatori suplimentari:

- Φ(•) (apoi, și: F(•), H(•), etc.; a se vedea și
sintaxa BNF): argumentul este „recognizable/
(poate fi) recunoscut”; adică, este posibil ca
având la dispoziție doar o parte din argument 
(aici, în general, este vorba despre o formulă), 
acesta poate fi reconstituit în întregime (în 
momentul „recepționării” acelei părți)
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- (•) : este vorba despre o formula not-

originated-here/ nu este (provenit) de „aici” 

(star /steluță); am vorbit deja, în detaliu, despre

acest lucru

-Există și un operator 0-ar (star/ steluță uzuală), 

notat cu „*”, el având semnificația de orice, cu 

efect asupra „tuturor” etc.; el poate fi asimilat cu 

un fel de wildcard … (vezi comentariile

anterioare legate de afirmații)

• Lucrurile precedente sunt sumarizate într-un 

prim link – pw17 (Operatori, axiome…)

• Un al doilea link util: „Sintaxa GNY ...” (pw16)
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Sintaxa GNY cu BNF:

<server> ::= S1 | S2 | …

<agent> ::= <server> | P1 | P2 | … | Q1 | Q2 | ...

<machine> ::= <agent> | M1 | ...

<entity> ::= <machine>

<principal> ::= <entity>

<formula-name> ::= X1 | X2 | …

<formula-value> ::= <text> | <list-text>

<text> ::= concret

<list-text> ::= <space> | <element> | <element>,<element>

<element> ::= <unary-operator>(<crypto-formula>) |

| < crypto-formula><binary-operator><crypto-formula> |

| <no-ary-operator>(<list-text>) | <constant> |

| <0-ary-operator> | <nonce> | <secret>
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<constant> ::= concret

<formula> ::= <formula-name> | <formula-value> 

<binary-operator> ::= ⫢ | ⤇ | <op> | ↔<key> |
| <key> |  | <key> | ∔ | 

<op> ::=  |  | |
<unary-operator> ::= # | ↦<key> |  | 

<0-ary-operator> ::= *
<no-ary-operator> ::= F | H | Φ | <> | ()

<nonce> ::= N | N<principal>

<public-key> ::= K | K1 | K2 | … (sau +K ...)

<secret-key> ::= K’ | K’1 | K’2 | … (sau –K ...)

<shared-key> ::= K<principal><principal>

<key> ::= <public-key> | <shared-key> 

| <secret-key>
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<secret> ::= <secret-name> | <secret-value>  

<secret-name> ::= SE1 | ...

<secret-value> ::= concret | <key>

<crypto-formula> ::= <formula> | {<formula>}<key>

<statement> ::= <statement-name> | <statement-value>

<statement-name> ::= C1 | C2 | …

<statement-value> ::= concret | 
|<principal><op><crypto-formula> | 

| <principal> ⫢ #(<crypto-formula>) | 

| <principal> ⫢ Φ(<crypto-formula>) |

| <principal> ⫢ <principal> ↔<secret> <principal> |

| <principal> ⫢ ↦<public-key> <principal> |

| <principal> ⫢ <statement> |

| <principal> ⫢ (<principal> ⤇ <statement>) |

| <principal> ⫢ (<principal> ⤇ (<principal> ⫢ *))
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Observații:

• Cuvântul concret se va înlocui (eventual) cu niște 
nerteminali (sau chiar cuvinte formate din 
neterminali) corespunzători pentru texte, 
constante, secrete (speciale/particulare)

• Oricum, repetăm, vom admite și „litere mici” (sau 
de fonturi diferite) în locul „literelor mari” folosite 
explicit mai sus (de exemplu, în locul numelui unui 
principal, când acesta apare și/ la (ca) indice

• Este posibil ca mulțimea de reguli listată mai sus 
să fie „prea vastă”, generându-se formule și 
afirmații (în final) care nu ar trebui să fie 
considerate astfel (sau invers, să fi pus în 
alphabet prea puțini neterminali)



3/4-31 (97)
• În general, putem restrânge orice clasă de 

cuvinte formate din neterminali (și generate de 

orice neterminal x), dacă adăugăm (câte) o 

restricție explicită (verbală, nu un predicat 

formal, pentru a nu complica lucrurile; dar 

admitem și predicate …) la anumite reguli de 

generare

• De exemplu, la ultima regulă, care conține 3 

simboluri <principal>, putem adăuga restricția 

(verificabilă algorithmic „din ochi” !): „Primul 

simbol trebuie să fie diferit de următoarele 

două, care trebuie să coincidă”
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• Evident că mai putem adăuga/ scoate terminali/

neterminali, fără a modifica prea mult „ideea generală”

• Sau, putem prezenta unele reguli „direct restricționat” 
(fără adăugarea unor restricții verbale); de exemplu, 
operatorul  ar trebui folosit doar succedat de numele 
unui principal (încadrat sau nu de paranteze); revenim

• După cum am mai amintit, în articolul principal (Gong, 
Needham, Yahalom), în loc de nume de secret/ valoare 
secret, se folosește construcția <S>/ S (citiți-o oricum !)

• Operatorii fără aritate precizată exact, incluzându-i și 
pe „<>” sau „()”, pot fi scriși, în context, așa – adică 
prefixat, cu argumentele încadrate explicit sau nu de 
paranteze rotunde – sau pre-post fixat

• În cazul lor, putem astfel vorbi despre overloading/ 
supraîncărcare
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FINAL CURS 3 și CURS 4
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• Vizând ceea ce crede și ceea ce posedă orice 

principal P, vom spune că acestea sunt 
monotone în cursul unei sesiuni fixate: dacă o 
credință sau o posesie este membru a unei 
mulțimi amintite la o anumită fază a unui run, 
aceasta va rămâne în continuare membru acolo, 
la orice fază a ulterioară a sesiunii în cauză

• Nu facem presupuneri similare dacă este vorba 
de sesiuni diferite la care participă același P: 
dacă o credință sau o posesie a lui P este 
membru în mulțimea corespunzătoare într-o 
anumită sesiune, nu este, în mod necesar, 
membru tot acolo într-o sesiune precedentă sau 
ulterioară
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• Vom presupune în schimb (deși doar pentru 

conveniență) că niciun principal nu-și 
dezvăluie (de bunăvoie ...) secretele; am putea 
de fapt să admitem ca un principal să aleagă
el însuși dacă să aibă sau nu încredere în 
altul, ca parte a credințelor inițiale (AF0 – a se 
vedea mai încolo; fără asta, va fi greu pentru 
un principal să „achizioneze” noi credințe)

• După cum am mai zis, un protocol este 
descris/ format dintr-o listă (finită) de 
„mesaje”/ texte trimise/ primite prin liniile de 
comunicare normale, avute la dispoziție de 
către principalii ce participă (cunoscuți aprioric)



5/6-3 (102)
• Fiecare „mesaj” este format, cel puțin, din: 

simboluri care denotă sursa/ transmițatorul

„mesajului”, simboluri care denotă destinația/ 

receptorul „mesajului” și conținutul „mesajului” 

(mesajul propriu-zis = text)

• Protocolul poate fi descris întâi în limbaj natural

(poate simplificat la maxim, ca sintaxă și 

vocabular), sau în mai multe limbaje intermediare

(tip pseudocod) succesive; de preferat este ca 

„ultimul” asemenea pseudocod să poată fi tratat 

direct în logica aleasă (aici, în GNY; nu uităm, în 

ultimă instanță vom avea: afirmațiile = formule;  

formulele „de la început” = texte)
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• Să presupunem că am ajuns la o listă de 

elemente (EL), de forma foarte generală (P, Q 
fiind notații generice, sau chiar pattern-uri pentru 
principali; iar X – pentru texte/ mesaje) P  Q: X

• Semnificația unui asemenea (EL) va fi: P îi trimite 
lui Q informația X; dacă „plecăm” de la texte mai 
apropiate de limbajul natural, ar fi, poate, nevoie 
(dacă dorim) de mai multe (pre)parsere
((pre)compilatoare interactive/ asistate) succesive 
până să ajungem (mai mult sau mai puțin) 
automat la o listă ca mai sus

• În final, „ar fi nevoie” chiar de un parser care să 
traducă tot într-un (să-i zicem așa) limbaj GNY, 
sau, mai general, protocol abstract/ abstractizat
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• Vom puncta acțiunile pe care ar trebui să le 

efectueze un asemenea parser/ sau noi

• Pt. fiecare rând (EL), dacă Q e tot P: eroare; dacă 
nu, parser-ul va produce alte 2 (EL) în loc: P |~ X
(once conveyed) și, imediat, Q  X (is told)

• Apoi, pentru fiecare P, parserul va examina toate 
rândurile de forma P |~ X și P  X, începând cu 
noul „prim rând” din descrierea curentă, ca listă, a 
protocolulului

• Pentru fiecare pattern care denotă un text
(complet) Y, găsit într-un rând P  X (și dacă Y 
nu a apărut mai înainte într-un alt rând, de pildă 
de forma P |~ X), parser-ul va insera o „”
înaintea lui Y (vezi mai jos EXEMPLELE I și II)
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• Parser-ul va face și „trecerea” la (Y, Z) dacă 

„înainte” era (Y, Z)

• După ce cele menționate se realizează
complet, toate rândurile de forma P |~ X se 
șterg

• E momentul să precizăm un lucru important: 
de fapt, nu se face distincție între X și X (vezi
și postulatele)

• În ceea ce privește referirile la criptările cu chei 
private de exemplu, parser-ul va înlocui 
pattern-urile de forma ({{X}+K}-K), cu X

• Similar (însă nu identic; vezi D, E, inverse) se 
procedează la criptările cu chei publice
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• Continuăm prin a menționa că specificarea inițială 

a unui protocol include adesea, sub o formă sau 
alta, și descrieri verbale ale faptului că un 
principal trebuie să execute anumite acțiuni doar 
dacă el deține anumite credințe (sau alternativ, 
doar dacă sunt îndeplinite anumite (pre)condiții;
acestea vor fi numite și adnotări)

• Dacă grupăm asemenea precondiții într-o 
afirmație C, pentru ca un text X să fie transmis, 
acest lucru trebuie să apară descris în protocol 
sub forma X  C (C se mai numește și extensie 
de mesaj; în mod riguros, ele ar trebui 
demonstrate în sistemul SD-GNY înainte de a fi 
folosite; acest lucru nu este făcut întotdeauna)
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• Deoarece un mesaj poate conține un număr mare 

de texte distincte (având semnificații diferite și 

destinate chiar unor principali diferiți), pentru 

claritate se poate folosi o notație de tipul „listă”: 
P  (X1  C1), (X2  C2), …

• Să ne reamintim că parser-ul putea să găsească 
un pattern Y într-un rând de forma P |~ X/ P  X, 

ceea ce ar putea indica tocmai faptul că un nou 

text este transmis de către P, în anumite 

(pre)condiții (și rescris ca mai sus); atunci aceeași 

condiție ar trebui să fie replicată oridecâteori 

apare același pattern (și) în mesajele care 

urmează
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• Ca și mai înainte, vor fi păstrate doar rândurile 

de forma P  (X  C), … (nu și cele cu |~) 

• Pentru simplitate, admitem și că un text care 

nu este precedat de , nu va avea atașată vreo 

condiție, deoarece niciun principal nu ar trebui 

să deducă noi concluzii dintr-un asemenea text

• Extensia unui mesaj/ text se va considera ca 

fiind parte a acelui mesaj; prin urmare, dacă un 

principal a transmis cândva un text, atunci se 

poate considera că el a transmis și extensia în 

cauză (deci X devine, practic, (X  C))
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• Modalitatea aleasă (formal, raționamentele vor 

ține cont de starea internă a principalilor) ne-ar

permite chiar să detectăm descrierile invalide/ 

inconsistente ale unor protocoale

• În particular, o – să zicem - cerință de consistență

ar implica faptul ca un principal (P) să includă într-

un mesaj doar texte pe care le posedă (la 

momentul „construirii” mesajului); sau, ca P să se 

„folosească” doar de propriile credințe (la 

momentul trimiterii mesajului)

• Parserul ar putea „introduce” și aceste teste de 

„consistență a posesiei și a credințelor” (vom 

avea și o discuție asupra semanticii formale)
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• Concluzionând, spunem că (în GNY) un protocol 

abstract este o secvență de afirmații C1, C2, ..., 

Ck, adică de rânduri (EL) de tipul „i s-a transmis”/ 
is told/ vede (deci P  X, posibil având și )

• Fiecare (EL) poate fi, după cum se știe, și adnotat 

cu extensii de texte (care pot fi și conjuncții) 

• Afirmațiile care constituie extensii de texte, pot fi 

niște presupuneri suplimentare, care ar trebui

demonstrate, sau nu, înainte de „execuția” 

protocolului

• Demonstrațiile se vor face folosind sistemele 

deductive SD-L, „în stil” FHL – a se vedea în

continuare; de vorbit și „la tablă”)
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• În sfârșit, când vorbim despre protocol analysis, 

scopul acesteia ar fi de a stabili (la finalul fiecărei 
sesiuni), pentru fiecare principal P, „poziția sa de 
final ” (de exemplu, demonstrăm că „P crede că Q 
crede ...”)

• Sau, mai general, „a analiza” înseamnă a stabili că 
o anumită afirmație/ formulă (care exprimă o 
proprietate generală a protocolului, cum ar fi 
autentificarea ...) se află printre concluziile finale

• Înainte de tratarea în GNY a protocolului NS(L) 
Needham-Schroeder(-Löwe) (EXEMPLUL III) vom
analiza două protocoale mai simple, pentru a fixa
metodologia generală pe care vrem să o 
adoptăm
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• Pentru primul, vă rog să reveniți la Curs 2 și la 

protocolul didactic/ TOY = EXEMPLUL I, introdus 
acolo (există și un link special din pagina mea 
web: „Protocoale in GNY ”)

• În fișierul din link, se descrie detaliat cum 
ajungem la forma idealizată a acestuia, pornind 
de la descrierea lui în limbaj natural 

• Pornind de la forma idealizată dată acolo: 
construiți forma abstractă a lui TOY și demonstrați
în SD-GNY+, utilizând metodologia „de tip” Floyd 
–Hoare Logic (FHL) descrisă în slide-urile care 
urmează (o aplicăm și la protocolul de votare, 
lucru care este realizat tot mai jos, după …):

B ⫢ (A ⫢ cheie(Kab, A↔B)) (și, simetric, cu 
eventuale modificări, „pentru” principalul A)
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• Al doilea protocol pe care l-am menționat, este

descris ceva mai jos și va fi „trecut” prin toate 

fazele descrise/ sugerate deja:

(1)Enunțul protocolului în limbaj natural.

(2)Scrierea sa ca o listă de (k) elemente de 

forma P  Q : X (= forma idealizată).

• Repetăm, trecerea de la (1) la (2) se poate

face (eventual) printr-o (pre)parsare 

(semi)automată (on-line/ interactivă/ asistată)

(3)Aducerea (listei care constituie) protocolului

(semiformal/ idealizat) la forma abstractă (va fi 

tot o listă, dar de formule GNY).
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• Conform celor explicate anterior, această ultimă 

formă ar putea fi obținută (tot) semiautomat, printr-

un parser interactiv ale cărui funcții necesare au

fost descrise la modul general; forma abstractă a 

protocolului este (în sfârșit) descrierea sa în 

logica L (aici, GNY)

(4)La lista de formule GNY care reprezintă 

protocolul abstract (sau, formule într-o logică de 

încredere oarecare), se adaugă afirmațiile inițiale

suplimentare = axiome, prin care exprimă tot ceea 

ce se va presupune că „este adevărat” înainte de 

începerea oricărui run al protocolului (the (initial)

preconditions în FHL; mulțimea lor se notează AF0).
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• Aprioric, am putea dispune de fapt și de afirmațiile care, 

dacă sunt adevărate, demonstrează faptul că protocolul 

funcționează corect (the (final) postconditions, tip FHL; 

mulțimea lor o vom nota cu AFk’).

• Să revenim acum la execuția (rând cu rând) a celor k

tranziții ale protocolului abstract ((EL) = rând = 
<principal>  <formulă> în GNY, pe scurt P  X) adică 

la începutul unui run/ sesiuni/ instanță de (execuție de) 

protocol, în condițiile precizate mai înainte

• „Pornim” astfel cu precondițiile (AF0) precum și cu 

formula GNY dată de primul rând = formula curentă

• Ele se vor constitui ca posibile ipoteze pentru regulile 

din SD-GNY(+), rezultând toate concluziile acestora 

(„grupate” acum în AF1, mulțime în care „rămâne” AF0)
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• Pas cu pas, ajungem astfel să executăm (adică să se  

comunice, efectiv, toate mesajele - cui le sunt

destinate) fiecare rând 1  i  k: folosindu-ne de rând și 

de AFi-1, ca ipoteze pentru o posibilă aplicare a unor

reguli din sistemul deductiv, găsim noile elemente

(adică concluziile/ concluzia regulilor folosite) din AFi

(în noua mulțime rămân și formulele din AFi-1)

• În sfârșit, după execuția ultimului rând al protocolului, 

„obținem” (folosind regulile de inferență ale SD-GNY și 

„axiomele puse în” AF0, deci sistemul deductiv SD-

GNY+ pentru protocolul în cauză) că: sunt „adevărate” 

(conform ideilor FHL) toate afirmațiile din AFk

• Concluzia celor spuse: Protocolul funcționează

corect ddacă avem AFk’  AFk
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EXEMPLUL II: un protocol de votare (PVOT).

(1)Descrierea protocolului în limbaj natural:

• Participă, ca principali: un coordonator (numit Q) 

și n participanți „normali” Pi, i  [n]

• Comunicarea (între toți cei amintiți, desigur) se 

realizează prin message passing (general)

• Presupunem că fiecare participant Pi împarte câte 

un secret cu Q, secret notat cu Si

• Scopul protocolului (pe care vrem să-l construim

astfel încât să fie corect !) este să „alegem prin 

vot” un participant Pi „pentru o anumită poziție”

(nu intrăm în detalii)
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• Mai admitem că fiecare participant Pi are dreptul 

la un unic vot, Vi  (funcția H de mai jos va 
implementa anumite condiții de vot „concrete”; nici 
aici nu intrăm în amănunte suplimentare)

• Coordonatorul va desemna/ genera câștigătorul, 
conform unor reguli de votare (exprimate, în ceea 
ce urmează, tot într-un mod foarte general) 

• Rezultatul (R) va fi generat de coordonator și va fi 
comunicat și participanților, în cursul aceleiași 
sesiuni; mai pot fi introduse explicit și multe alte 
elemente particulare

• O cerință clară impusă protocolului va fi aceea că 
Q ar trebui să fie capabil să identifice exact
voturile date pentru alegerea din run-ul curent
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• În plus, fiecare principal care va poseda R (la 

sfârștul respectivului run) ar trebui să fie 

convins că R a fost într-adevăr generat de 

către Q, și anume în cursul respectivei sesiuni

(2)Reprezentarea idealizată a protocolului, prin 

„mesaje” (pentru claritate, precizăm câteva  

restricții „naturale”): 

• Mesajele vor fi doar „de la” coordonator „la”

participanți (și reciproc), nu și între

participanții propriu-ziși 

• Mesajele vor corespunde succesiunii de faze: 

cere-votul, votează, anunță-rezultat
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• Mai jos, Nq și Ni reprezintă (desigur) nonces, 

generate de Q și respectiv Pi (i  [n]) 

• Să punctăm și faptul că, deoarece secretele Si

vor fi utilizate doar pentru un scop de identificare
(și nu drept „chei”), ele vor fi plasate între 
paranteze unghiulare (fiind nume, nu valori)

• Protocolul idealizat PVOT va fi atunci reprezentat
prin rândurile (ar fi 3n; vom discuta însă doar
cele 3 „clase ” distincte) – ei (fără i …):

1.Q  Pi : Nq - pentru fiecare i  [n]

2.Pi  Q: Pi, Ni, Vi, H(Nq, < Si >, Vi) - pentru fiecare 
i  [n]; în dreapta, Pi se și „identifică suplimentar”

3.Q  Pi : R, H(Np, < Si >, R) - pentru fiecare i  [n]
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(3)Parserul va genera următoarea formă 

abstractă pentru PVOT:

1.Pi  Nq, pentru fiecare i[n]

2.Q  Pi, Ni, Vi, H(Nq, < Si >, Vi), i[n]

3.Pi  R, H(Np, < Si >, R), pentru fiecare i[n]

(4)Pentru a analiza PVOT (poate nu chiar 

„complet”, dar, sigur, atât cât ne trebuie), vom 

introduce următoarele axiome, în AF0 (afirmații 

pe care le presupunem a fi „adevărate” înainte 

de începerea oricărui run):

Pi  Si ; Pi  Ni ; Pi ⫢ Q ↔Si Pi ; Pi ⫢ #(Ni); dar și
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Q  Si ; Q  Nq; Q ⫢ Q ↔Si Pi ; Q ⫢ #(Nq); de fapt, 

pentru fiecare i  [n]

• Prin urmare, urmărind cerințele/ specificațiile 
inițiale, fiecare dintre participanți posedă un secret 
și crede că acela este (doar) comunicarea dintre
el și coordonator

• De asemenea, „vedem” că fiecare Pi posedă un 
nonce și crede în noutatea acestuia

• Similar, coordonatorul Q posedă secretele 
menționate și crede că fiecare secret este pentru 
a comunica el cu (fiecare, câte un) participant

• Și Q posedă, la rândul său, un nonce și crede că 
acesta este nou
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• Începem acum un run, cu „execuția mesajului 1.”

de mai sus, adică adăugăm afirmația GNY
reprezentată de el (Pi  Nq) la AF0; putem acum 

aplica (întâi) regula T1 și apoi regula P1, 

selectând/ instanțiind ipotezele corespunzătoare 

(pentru fiecare i fixat, în parte)

• Găsim astfel, pentru fiecare i  [n], că (măcar) 
afirmațiile Pi  Nq pot fi puse în AF1; și chiar sunt 

puse (ca și, desigur, întreg AF0; precum și alte 

concluzii intermediare, posibil deja obținute altfel)

• Avem acum AF1 (mai mult sau mai puțin 

„complet”, după cum dorim); este deci timpul să

„executăm mesajul 2”.  
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• Vom aplica (în ordine) regulile T1, T2 și P1, 

obținând astfel (și) concluziile Q  Vi , Q  Ni ; prin

urmare, Q va poseda atât Vi, cât și Ni, pentru 

fiecare i  [n])

• Folosind în continuare concluziile

corespunzătoare drept ipoteze pentru aplicarea lui 

F1, găsim, pentru fiecare i  [n], (noile) concluzii 

Q ⫢ #(Vi, Nq, Si); adică „Q crede că (toți) Vi, Si, 

dar și Nq sunt noi”; ca urmare, toate elementele 

fixate sunt generate în cursul run-ului curent al 

protocolului și prin urmare nu pot fi reluări/ replay

ale unor mesaje din run-urile precedente
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• Odată obținute, toate (noile) concluzii se 

adaugă (pas cu pas) la AF1, în vederea 

obținerii lui AF2; prin urmare putem continua 

(folosind concluziile necesare drept ipoteze), 

cu aplicarea repetată a regulilor de tip I3 și I7

• În acest mod, găsim Q ⫢ Pi |~ (Vi, Nq), pentru 

fiecare i  [n], de unde, în continuare, prin 

aplicarea „lui” F1, găsim (și) Q ⫢ #(Vi, Nq), 

pentru fiecare i  [n]; adică, Q crede că 

(fiecare) Pi i-a transmis votul său (Vi) – folosind 

„parola” Nq proaspătă, în cursul run-ului curent
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• În mod similar ca mai sus, având acum AF2 și 

„executând rândul 3.” (specificați voi regulile
folosite), obținem că Pi ⫢ Q |~ (R, Ni) și, mai mult, 
că Pi ⫢ #(R), pentru fiecare i  [n]; deci avem 
îndeplinit (și) faptul că fiecare participant Pi crede
că Q i-a transmis rezultatul votului în decursul 
run-ului curent (ultimele concluzii adăugându-se 
la AF3, ca și, practic, AF2 și AF1)

• Putem spune acum că am terminat analiza
protocolului, deoarece știm poziția finală a tuturor 
principalilor (participanți și coordonator); este 
posibil ca aceasta să nu fie completă, în sensul că 
poate am mai putea deduce și alte afirmații (în 
AF3 mai puteam genera și alte elemente, probabil 
„nefolositoare” pentru ce s-a dorit inițial)
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• Cunoaștem acum (poate chiar toate) afirmațiile posibile 

a fi în AF3, inclusiv ultimele 4 precizate; să zicem că 

acestea sunt cele mai importante (pentru noi), 

deoarece ele corespund specificațiilor/ scopurilor dorite

(subliniate de la bun-început)

• „Decodificat”, ele ne „spun” că: coordonatorul este 

capabil să recunoască (este „în poziția de a 

recunoaște”) voturile (noi, reale și valide) transmise lui 

(prin „mesaje directe secretizate”) de către participanți, 

precum și să determine corect câștigătorul poziției

• De asemenea, participanții posedă un rezultat

corect, care a fost generat de „cine trebuia” (adică de 

către coordonator) și „când trebuia” (în sesiunea 

curentă)
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• Raționamentul anterior în întregul său (pentru 

care s-au folosit doar reguli de tipul T, P, F și I), ar 

putea fi denumit proces de raționare/ deducție/ 

demonstrație efectuat la nivel „fizic”

• Aceasta deoarece fiecare principal își poate 

„îmbunătăți” credințele și „îmbogăți” posesiile

(doar) pe baza conținutului fizic/ efectiv al 

mesajelor pe care le primește

• Ca urmare, un principal poate asimila credințe 

doar despre „cine și când” a transmis ceva, și nu

despre (de exemplu) credințele emițătorului

(avute la momentul conceperii și transmiterii 

mesajului respectiv)
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• Astfel, în protocolul de votare participanții sunt 

convinși în final că rezultatul votului este „calculat 

și transmis” de către coordonator

• Însă fără reguli de tipul R = „credințe despre 

credințele altora”, sau J = „încredere și autoritate/ 

competență”, nu poate exista nicio modalitate de 

a deduce și concluzii cum ar fi: „Coordonatorul 

însuși crede că rezultatul transmis de el este 

valid”, adică cel corect

• Pe acestea din urmă le vom aplica la analiza

protocolului NS(L) = EXEMPLUL III, nu înainte de 

a prezenta și comenta toate regulile de inferență

care alcătuiesc SD-GNY
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FINAL CURS 5 și CURS 6
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• Postulatele = regulile de inferență, sunt împărțite în 5 

categorii

-T: reguli de transmitere

-P: reguli de posesie

-F: reguli de noutate/ freshness

-R: reguli de recunoaștere

-I: reguli de interpretare a mesajelor

-J: reguli de jurisdicție

• Ne vom putea referi concret (la fiecare dintre ele): printr-un 

număr de ordine (global; dacă admitem doar o unică

concluzie la o regulă, numărul de ordine poate apare

schimbat; de altfel, numărul concret de reguli poate fi mai

mare și din alte motive); și printr-un mnemonic local fiecărei

categorii



7/8-2 (132)
• Vor exista și 3 reguli suplimentare, grupate într-o nouă

categorie, identificată prin Ii ’ (categoria nouă se referă

tot la interpretarea mesajelor; mai exact, la cele care 

conțin părți de text de tipul not-originated-here)

• Astfel, aceste ultime reguli sunt destinate a fi folosite în

medii în care principalii pot crede că ei pot identifica

(ulterior) acele mesaje care nu au fost inițial

(relativizare: la orice sesiune) trimise de către ei înșiși

• Mai mult, vom admite implicit existența unei metareguli

(rationality rule) de forma: Dacă C1/ C2 este un postulat, 

atunci și P ⫢ C1/ P ⫢ C2 este postulat (pentru fiecare

principal P și fiecare C1, C2 – formule GNY)
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• În cele de mai sus, simbolul „/ (slash)” a fost

folosit pentru a separa ipotezele/ premizele (C1) 
regulii de concluzie (C2); pentru a evita implicarea
unei grafici sofisticate, orice regulă va fi furnizată
sub forma Ipoteze … Concluzie … , fără niciun
simbol explicit de separare (se admit și concluzii)

• Înainte de a furniza lista tuturor regulilor să notăm
că se presupune implicit că: dacă într-un 
postulat apare un text X atunci este „valabil” și
postulatul asociat (adică, cel în care apare X în
loc de X); vom reveni asupra acestui lucru dacă și
când vom aborda mai detaliat subiectul „parsere/ 
intrepretere/ compilatoare” (mulțimea de reguli
putând fi sensibil mai vastă)
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Reguli de transmitere:

1.T1.

Ipoteză: P  X.

Concluzie: P  X.

Semnificație Intuitivă (SI): Dacă lui P i s-a transmis 
un text „not-originated-here”, atunci (cu siguranță) i 
s-a transmis acel text.

2.T2.

Ipoteză: P  (X, Y).

Concluzie: P  X (valabilă și „cu” Y).

SI: Dacă i s-a transmis lui P un text identificat prin 
mai multe componente concatenate, atunci 
înseamnă că i s-a transmis fiecare componentă.
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3.T3.
Ipoteze: P  {X}K, P  K.

Concluzie: P  X. 

SI: Dacă principalului P i s-a transmis un text (pe 
care îl și vede, desigur; lucru valabil peste tot) 
criptat cu o cheie pe care acesta o posedă, putem
admite că lui P i s-a transmis și conținutul decriptat
al acelui text (alternativ: P are acces și la …).

4.T4.
Ipoteze: P  {X}+K, P  -K.

Concluzie: P  X. 

SI: Dacă lui P i s-a transmis un text criptat cu o 
cheie publică +K și P posedă cheia privată -K 
corespunzătoare, putem (la fel) admite că lui P i s-a 
transmis și conținutul decriptat al acelui text. 
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5.T5.
Ipoteze: P  F(X, Y), P  X.

Concluzie: P  Y (valabilă și pentru X interschimbat cu 
Y).

SI: Dacă lui P i s-a transmis rezultatul aplicării unei funcții
de tip F, și el posedă unul dintre argumente, atunci
considerăm că lui P i s-a transmis de fapt și cel de-al 
doilea argument al funcției.

6.T6. Valabilă pentru RSA (sau pentru orice alt public key 
cryptosystem care satisface: {{X}-K}+K = X).
Ipoteze: P  {X}-K, P  +K.

Concluzie: P  X. 

SI: Dacă lui P i s-a transmis un text criptat cu o cheie
privată și P posedă cheia publică corespunzătoare, atunci
(este normal să) considerăm că lui P i s-a transmis și
conținutul decriptat al acelei formule (în sensul precizat la
T3).
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Reguli de posesie:

7.P1.

Ipoteză: P  X.

Concluzie: P  X. 

SI: Dacă lui P i s-a transmis X, atunci P posedă (va
poseda după recepționare, pe) X.

8.P2.

Ipoteze: P  X, P  Y.

Concluzie: P  (X, Y) (dar și P  F(X, Y), pentru oricare

funcție F).

SI: Dacă principalul P posedă „două” texte (distincte), 
atunci el este capabil să posede atât textul obținut prin
concatenarea celor două, cât și rezultatul aplicării unei
funcții de tipul F asupra acestora.



7/8-8 (138)
9.P3.

Ipoteză: P  (X, Y).

Concluzie: P  X (dar și P  Y, desigur).

SI: Dacă principalul P posedă un text, atunci el este

capabil să posede oricare dintre componentele care 

(prin concatenare) compun acel text (desigur, în

cazul în care textul „apare cumva” ca fiind compus).

10.P4.

Ipoteză: P  X.

Concluzie: P  H(X) (pentru fiecare funcție H).

SI: Dacă principalul P posedă un text, atunci el este

capabil să posede orice alt text, „de tipul” H(X).
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11.P5.

Ipoteze: P  F(X, Y), P  X.

Concluzie: P  Y (pentru fiecare funcție F, aici

cu 2 argumente; evident, regula este implicit 

valabilă și pentru X și Y intervertite, precum și

pentru mai multe argumente).

SI: Dacă principalul P posedă rezultatul aplicării

unei funcții de tipul F asupra a „două” texte, și, în

plus, el posedă și unul dintre aceste două texte, 

atunci P va fi capabil să posede și cel de-al 

doilea text implicat.
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12.P6.

Ipoteze: P  K, P  X.

Concluzie: P  {X}K (dar și P  ({X}K)-1). 

SI: Dacă principalul P posedă o cheie și un text, 

atunci (este normal) să presupunem că P  

posedă (eventual, făcând „ceva muncă în plus”) 

atât criptarea textului cu cheia în cauză, cât și 

decriptarea acestuia cu cheia inversă 

corespunzătoare.
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13.P7.

Ipoteze: P  +K, P  X.

Concluzie: P  {X}+K. 

SI: Dacă P posedă o cheie publică și un text, atunci

P este capabil să posede (și) criptarea acelui text cu 

cheia respectivă.

14.P8.

Ipoteze: P  -K, P  X.

Concluzie: P  {X}-K. 

SI: Dacă un principal P posedă o cheie privată și un 

text X, atunci el va fi capabil să-l posede (și) pe X

decriptat (folosind desigur cheia „avută”).
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Reguli de freshness

Doar pentru regulile Fi, convenim să notăm cu        
P ⫢ #(X, Y), una și numai una dintre afirmațiile
P ⫢ #(X) sau P ⫢ #(Y); despre care dintre ele este
vorba, se va deduce din fiecare context în parte).

15.F1.

Ipoteză: P ⫢ #(X).

Concluzie: P ⫢ #(X, Y) (pentru oricare text Y). 

Admitem că se deduce și concluzia P ⫢ #(F(X)), 

pentru fiecare funcție de tipul F; sunt de fapt 2 

concluzii (și numărul concret de reguli poate fi deci

mai mare; se poate schimba și numărul de ordine).
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SI: Dacă un principal P crede că textul X este nou, atunci

lui P îi este permis (/is entitled) să creadă că orice (alt) 

text care conține pe X drept subcomponentă/ pattern 

este nou; de asemenea (și) că orice valoare de forma 

F(X) este nouă.   

16.F2.

Ipoteze: P ⫢ #(X), P  K.

Concluzie: P  #({X}K) (dar și P  #(({X}-K)-1); din nou, e 

vorba despre două concluzii/ (poate) reguli).

SI: Dacă principalul P crede că textul X este nou și P

posedă o cheie K, atunci lui P îi este permis să creadă că

(și) criptarea și decriptarea lui X (cu cheia avută) sunt noi.
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17.F3.

Ipoteze: P ⫢ #(X), P  +K.

Concluzie: P ⫢ #({X}+K).

SI: Dacă principalul P crede că textul X este nou și, în

plus, P posedă o cheie publică, atunci lui P îi este permis

să creadă că criptarea lui X cu acea cheie este la fel

(adică tot nou).

18.F4.

Ipoteze: P ⫢ #(X), P  -K.

Concluzie: P ⫢ #({X}-K).

SI: Similar, dacă P crede că textul X este nou și P posedă

o cheie privată, atunci lui P îi este permis să creadă că

decriptarea lui X cu acea cheie privată este (tot) nou.
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19.F5.

Ipoteză: P ⫢ #(+K).

Concluzie: P ⫢ #(-K).

SI: Dacă P crede că o cheie publică este nouă, 

atunci lui P îi este permis să creadă că și cheia 

privată corespunzătoare este tot nouă.

20.F6 (reciproc).

Ipoteză: P ⫢ #(-K).

Concluzie: P ⫢ #(+K).

SI: Dacă P crede că o cheie privată este nouă, 

atunci lui P îi este permis să creadă că și cheia 

publică corespunzătoare este tot nouă.
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21.F7.

Ipoteze: P ⫢ Φ(X), P ⫢ #(K), P  K.

Concluzie: P ⫢ #({X}K) (dar și P⫢ # (({X}K)-1).

SI: Dacă P crede că textul X este recognoscibil, și P

posedă o cheie K (despre care crede că este nouă), 

atunci lui P îi este permis să creadă că (și) 

criptarea, dar și decriptarea lui X (folosind K) sunt 

tot noi.

22.F8.

Ipoteze: P ⫢ Φ(X), P ⫢ #(+K), P  +K.

Concluzie: P ⫢ #({X}+K).
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SI: Dacă P crede că textul X este recognoscibil, și P

posedă o cheie publică K (despre care crede că 

este nouă), atunci P are dreptul să creadă că (și) 

criptarea lui X cu K este nouă.

23.F9.

Ipoteze: P ⫢ Φ(X), P ⫢ #(-K), P  -K.

Concluzie: P ⫢ #({X}-K).

SI: Similar, dacă P crede că textul X este 

recognoscibil, și P posedă o cheie privată K (despre 

care crede că este nouă), atunci P are dreptul să 

creadă că (și) decriptarea lui X cu K este nouă.
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24.F10.

Ipoteze: P ⫢ #(X), P  X.

Concluzie: P ⫢ #(H(X)).

SI: Dacă P crede că textul X este nou, și P (chiar) posedă 

X, atunci P are dreptul să creadă că valoarea rezultată 

prin aplicarea oricărei funcții de tipul H lui X, este (tot) 

nouă.

25.F11.

Ipoteze: P ⫢ #(H(X)), P  H(X).

Concluzie: P ⫢ #(X).

SI: Dacă P crede că un text de forma H(X) este nou, și P

(chiar) posedă H(X), atunci P are dreptul să creadă că (și) 

X este nou.
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Reguli de recunoaștere

26.R1.

Ipoteză: P ⫢ Φ(X).  

Concluzie: P ⫢ Φ(X, Y) (dar și P ⫢ Φ(F(X)).

SI: Dacă P crede că textul X este recognoscibil, 

atunci P este îndreptățit să creadă (și) că orice 

(alt) text (din care X face parte/ este component/ 

pattern) este, de asemenea, recognoscibil; mai 

mult, la fel este și valoarea F(X), pentru oricare 

funcție de tipul F.
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27.R2.

Ipoteze: P ⫢ Φ(X), P  K.  

Concluzii (sunt 2): P ⫢ Φ({X}K), P ⫢ Φ(({X}K)-1).

SI: Dacă P crede că un text X poate fi recunoscut și (în 

plus) P posedă o cheie K, atunci P este îndreptățit să 

creadă că (atât) criptarea (cât) și decriptarea lui X cu/ 

folosind K sunt recognoscibile.

28.R3.

Ipoteze: P ⫢ Φ(X), P  +K.  

Concluzie: P ⫢ Φ({X}+K).

SI: Dacă P crede că textul X poate fi recunoscut și (în 

plus) P posedă o cheie publică K, atunci P este îndreptățit 

să creadă că (și) criptarea lui X cu K este recognoscibilă.
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29.R4.

Ipoteze: P ⫢ Φ(X), P  -K.  

Concluzie: P ⫢ Φ({X}-K).

SI: Dacă P crede că textul X poate fi recunoscut și (în 

plus) P posedă o cheie privată K (corespunzătoare cheii 

publice +K), atunci P este îndreptățit să creadă că (și) 

decriptarea lui X cu K este recognoscibilă.

30.R5.

Ipoteze: P ⫢ Φ(X), P  X.  

Concluzie: P ⫢ Φ(H(X)).

SI: Dacă P crede că textul X poate fi recunoscut și (în 

plus) P posedă X, atunci P este îndreptățit să creadă că 

(și) valoarea H(X) este recognoscibilă (pentru orice H).
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31.R6.

Ipoteză: P  H(X).  

Concluzie: P ⫢ Φ(X).

SI: Dacă P posedă un text de tipul H(X), atunci P este 

îndreptățit să creadă că X este recognoscibil.

Reguli de interpretare a mesajelor

Orice secret S va apare fie așa, fie <S>; prima notație 

„spune” S este transmis ca dată/ informație, întimp ce a 

doua va fi folosită pentru a indica faptul că S – eventual 

același, și în același mesaj – a fost utilizat doar pentru un 

scop de identificare; nu uităm că în sintaxa generală 

apare doar SE, care reprezintă atât un nume, cât și o 

valoare. Regulile:
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32.I1.

Ipoteze: P  {X}K, P  K, P ⫢ P ↔K Q, 

P ⫢ Φ(X), P ⫢ #(X, K).

Concluzii (aici sunt chiar 3): P ⫢ Q |~ X, 

P ⫢ Q |~ {X}K, P ⫢ Q  K.

SI: Să presupunem că pentru un principal P, sunt 

satisfăcute, la un moment dat, toate condițiile 

următoare:

(1)P primește (deci vede) un text care constă dintr-

un (text) X criptat cu o cheie K, și „marcat” (per 

ansamblu) ca fiind „not-originated-here”;
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(2)P posedă (cu adevărat) cheia K;

(3)P crede că K chiar este „a suitable secret” 

pentru el însuși și pentru Q;

(4)P crede că textul X poate fi recunoscut;

(5)P crede fie că K este nouă, fie că X este nou 

(aici – neexclusiv).

Atunci P este îndreptățit să creadă că:

(6)X a fost (cândva) transmis (lui P) de către Q;

(7)Q a transmis cândva (lui P) textul X criptat cu 

cheia K;

(8) (și) Q posedă K.
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33.I2.

Ipoteze: P  {X, <S>}+K, P  (-K, S), P ⫢ ↦+K P, 

P ⫢ P ↔S Q, P ⫢ Φ(X, S), P ⫢ #(X, S, +K).

Concluzii (sunt iar 3): P ⫢ Q |~ (X, <S>),

P ⫢ Q |~ {X, <S>}+K, P ⫢ Q  +K.

SI: Să presupunem că pentru un principal P, sunt 

satisfăcute, la un moment dat, toate condițiile 

următoare:

(1)P primește/ vede un text care constă dintr-un

(text) X, concatenat cu secretul S și totul criptat cu o 

cheie publică (+K), totul fiind „marcat” ca fiind „not-

originated-here”;
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(2)P posedă S, precum și cheia privată corespunzătoare lui 
+K, adică -K;

(3)P crede că cheia publică (+K) este a lui (și potrivită aici 
pentru el însuși);

(4)P crede că secretul S este (într-adevăr) potrivit pentru el 
însuși și pentru (comunicarea cu) Q;

(5)P crede că X concatenat cu S formează un text
recognoscibil.

(6)P crede că (măcar) unul dintre textele S, X sau +K este 
nou.

Atunci P este îndreptățit să creadă că:

(7)Q a transmis (cândva, lui P), formula X concatenată cu S;

(8)Q a transmis (într-adevăr) cândva (lui P) formula X, 
concatenată cu S, și criptată cu cheia publică +K;

(9) (și) Q posedă cheia publică pe care o posedă P.
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34.I3.

Ipoteze: P  H(X, <S>), P  (X, S), P ⫢ P ↔S Q, 

P ⫢ #(X, S).

Concluzii (sunt 2): P ⫢ (Q |~ (X, <S>)),

P ⫢ (Q |~ H(X, <S>)).

SI: Să presupunem că pentru un principal P, sunt 

satisfăcute, la un moment dat, toate condițiile 

următoare:

(1)P primește/ vede un text compus care constă 

dintr-o (valoare) a unei funcții de tip H aplicată lui X

concatenat cu secretul S, text „total” care e și 

„marcat” ca fiind not-originated-here;
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(2)P posedă atât S cât și X;

(3)P crede că S este un secret potrivit pentru el 

însuși și pentru Q;

(4)P crede că fie secretul S, fie textul X (neexclusiv) 

este nou;

Atunci P este îndreptățit să creadă că:

(5)Q a transmis (cândva, lui P), textul X concatenat 

cu S;

(6)Q a transmis (într-adevăr) cândva (lui P) textul X

concatenat cu S, ca argument pentru valoarea 

H(X, <S>).
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• Poate că vom înțelege mai bine I3 (în ceea ce 

privește utilizarea unei funcții de tipul H), dacă 
o comparăm (faceți asta) cu I2 și I1

• Să (re)punctăm și faptul că, conform definițiilor 
inițiale, Q |~ (X, <S>) nu înseamnă că Q a 
inclus și transmis, în mod necesar și explicit, 
pe X și/ sau pe S în vreun mesaj, ci doar că Q 
le-a comunicat cumva (once conveyed)

• Amintim din nou că postulatele I4 și I5 sunt 
considerate a fi aplicabile pentru RSA (sau, 
echivalent, pentru oricare alt criptosistem cu 
chei publice care satisface atât {{X}+K}-K = X cât 
și {{X}-K}+K = X)
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35.I4.

Ipoteze: P  {X}-K, P  +K, P ⫢ ↦+K Q, 

P ⫢ Φ(X).

Concluzii (sunt 2): P ⫢ (Q |~ X), P ⫢ (Q |~ {X}-K).

SI: Să presupunem că pentru principalul P sunt 

satisfăcute (la un moment dat, simultan) toate 

condițiile următoare:

(1)Lui P i s-a trimis (vede) un text care constă din 

(formula) X criptată cu o cheie (privată) (-K);

(2)P posedă cheia publică corespunzătoare (+K);

(3)P crede că acea cheie este „a lui” Q;

(4)P crede că X poate fi recunoscut;
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Atunci P este îndreptățit să creadă că:

(5)Q a transmis (cândva, lui P), textul X;

(6)Q a transmis (într-adevăr) cândva (lui P) textul X criptat 

cu cheia privată (a lui Q).

36.I5.

Ipoteze: P  {X}-K, P  +K, P ⫢ ↦+K Q, P ⫢ Φ(X), 

P ⫢ #(X, +K).

Concluzie: P ⫢ (Q  (-K, X)).

SI: Să presupunem că pentru principalul P sunt 

satisfăcute (la un moment dat, simultan) toate condițiile 

următoare:

(1)P a primit/ vede un text compus care constă din (textul) 

X criptat cu cheia (privată) -K;
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(2)P posedă cheia publică corespunzătoare 

(+K);

(3)P crede că acea cheie este „a lui” Q;

(4)P crede că X poate fi recunoscut;

(5)P crede că fie textul X, fie cheia publică 

corespunzătoare (neexclusiv) sunt noi.

Atunci P este îndreptățit să creadă (și) că:

(6)Q posedă textul obținut prin concatenarea lui

X cu cheia privată corespunzătoare.



7/8-33 (163)
37.I6.

Ipoteze: P ⫢ (Q |~ X), P ⫢ #(X).

Concluzie: P ⫢ (Q  X).

SI: Dacă principalul P crede că Q a transmis cândva textul X

(la modul general, adică fără a se preciza cui, conform 

definiției lui „|~”) și (în plus) P crede că X este proaspăt, 

atunci P este îndreptățit să creadă că Q posedă X.

38.I7.

Ipoteză: P ⫢ (Q |~ (X, Y)).

Concluzie: P ⫢ (Q |~ X) (desigur, „merge” și concluzia 

similară, în care X este intervertit cu Y).

SI: Dacă P crede că Q a transmis cândva o formulă constând 

din concatenarea lui X cu Y, atunci P este îndreptățit să 

creadă că Q l-a transmis (cândva) pe X.
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Reguli de jurisdicție

39.J1.

Ipoteze: P ⫢ (Q ⤇ C), P ⫢ (Q ⫢ C).

Concluzie: P ⫢ C.

SI: Dacă P crede că Q „este o autoritate” asupra 

unei afirmații/ formule C și, în plus, Q crede „în 

(adevărul lui) C”, atunci trebuie ca și P să creadă „în 

(adevărul lui) C”.

40.J2.

Ipoteze: P ⫢ (Q ⤇ (Q ⫢ *)), P ⫢ (Q |~ (X  C)), 

P ⫢ #(X).

Concluzie: P ⫢ (Q ⫢ C).
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SI: Dacă P crede că Q „este onest și competent”, și, 
în plus, P primește un „mesaj extins” (este vorba 
desigur de X  C) despre care crede că a fost 
trimis chiar de către Q, atunci P trebuie să creadă 
(și) că Q crede (cu adevărat) „în adevărul formulei 
C”.

41.J3.

Ipoteze: P ⫢ (Q ⤇ (Q ⫢ *)), P ⫢ (Q ⫢ (Q ⫢ C)).

Concluzie: P ⫢ (Q ⫢ C).

SI: Dacă P crede că Q „este onest și competent”, și, 
în plus, P crede că Q crede că (cu adevărat) el 
însuși crede „în (adevărul lui) C”, atunci P trebuie să 
creadă că (chiar) Q crede „în (adevărul lui) C”.
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• După cum am amintit (înainte de a începe 

listarea tuturor regulilor care constituie 
sistemul deductiv pe care l-am numit SD-
GNY), vom mai adăuga 3 reguli, care privesc 
de fapt tot interpretarea mesajelor (cele notate 
cu Ii ')

• Deoarece aceste noi reguli privesc doar 
mesajele de tipul „never-originated-here” 
(mnoh, pe scurt), ele vor fi „dotate” cu acel
apostrof suplimentar

• Așa cum am amintit mai demult, noțiunea 
mnoh se referă doar la mesajele din „sesiunea 
curentă”
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• Pentru a fi mai exacți, să subliniem 

posibilitatea ca anumiți principali (P) să fie în 
stare să identifice faptul că anumite texte (a 
căror mulțime o vom nota cu 𝙈P) nu au fost 
emise/ transmise de către ei înșiși (în sesiunea 
curentă sau într-o sesiune anterioară)

• Formal, avem introdus deja (în sintaxă) un 
operator (), putând axista și afirmația de 
bază P ⫢ (P); aceasta va denota, intuitiv,
faptul că „P crede că poate identifica orice 
element din 𝙈P”

• Adăugăm astfel la SD-GNY următoarele 
postulate/ reguli de inferență
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Reguli de interpretare a mesajelor

Ele vor fi aplicabile doar textelor not-originated-here.

42.I1’.

Ipoteze: P  {X}K, P  K, P ⫢ P ↔K Q, 

P ⫢ Φ(X), P ⫢ (P).

Concluzii (sunt 2): P ⫢ (Q |~ X), P ⫢ (Q |~ {X}K).

SI: Să presupunem că pentru principalul P sunt 

satisfăcute (la un moment dat și simultan) toate condițiile 

următoare:

(1)Lui P i s-a trimis (P vede) un text care constă din 

(textul) X criptat cu cheia K și „marcat” corespunzător cu

 (ca fiind not-originated-here);
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(2)P posedă cheia K;

(3)P crede că K este „un secret potrivit” pentru el 

însuși și pentru (comunicarea cu) Q;

(4)P crede că textul X poate fi recunoscut;

(5)P crede că poate identifica faptul că un mesaj 

oarecare a fost (sau nu) trimis chiar de el 

(conform celor spuse).

Atunci P este îndreptățit să creadă că:

(6)Q a transmis (cândva) X;

(7)Q a transmis (cândva) și pe X criptat cu K.
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43.I2’.

Ipoteze: P  {X, <S>}+K, P  (S, -K), P ⫢ ↦+K P, 

P ⫢ P ↔S Q, P ⫢ Φ(X, S), P ⫢ (P).

Concluzii (sunt iar 2): P ⫢ (Q |~ (X, <S>)), 

P ⫢ (Q |~ {X, <S>}+K).

SI: Să presupunem că pentru principalul P sunt 

satisfăcute (la un moment dat și simultan) toate 

condițiile următoare:

(1)P a primit/ vede un text care constă din (textul) X, 

concatenat cu secretul „de identificare”, notat cu 

<S>, totul criptat cu cheia publică +K și „marcat” 
corespunzător cu  (ca fiind not-originated-here);
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(2)P posedă secretul menționat, precum și cheia privată 

corespunzătoare cheii publice;

(3)P crede că cheia publică este cheia sa proprie (de fapt, 

este „cheia potrivită pentru el în acel moment”);

(4)P crede că secretul S este „potrivit” pentru el și Q;

(5)P crede că textul compus format din X concatenat cu S

poate fi recunoscut;

(6) P crede că el poate identifica faptul că un text a fost 

trimis chiar de el (este element în 𝙈P).

Atunci P este îndreptățit să creadă că:

(7)Q a transmis (cândva) textul X concatenat cu S;

(8)Q a transmis (cândva) pe X concatenat cu S și totul 

criptat cu cheia publică +K.
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44.I3’.

Ipoteze: P  H(X, <S>), P  (X, S), P ⫢ P ↔S Q, 

P ⫢ Φ(X, S), P ⫢ (P).

Concluzii (sunt, din nou, 2): P ⫢ (Q |~ (X, <S>)), 

P ⫢ (Q |~ H(X, <S>)).

SI: Să presupunem că pentru principalul P sunt 

satisfăcute (la un moment dat și simultan) toate condițiile 

următoare:

(1)P a primit/ vede un text care constă din valoarea unei 

funcții de tip H, aplicată lui X, valoare concatenată cu

secretul „de identificare” S, totul fiind „marcat” 

corespunzător cu  (ca fiind not-originated-here);
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(2)P posedă S și X;

(3)P crede că S este „potrivit” pentru el și Q;

(4)P crede că textul X concatenat cu S este, în 

ansamblu, recognoscibil;

(5) P crede că poate identifica faptul că un mesaj

text a fost trimis chiar de către el însuși (este 

element în 𝙈P).

Atunci P este îndreptățit să creadă că:

(6)Q a transmis (cândva) textul X concatenat cu 

S;

(7)Q a transmis (cândva) și valoarea H(X, <S>).
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Observație. În momentul în care am adoptat notația 

sintactică (Ax) P ⫢ (P) (având semnificația intuitivă 
amintită), prezența operatorului „” în afirmațiile 

precedente nu mai este absolut necesară; ca o 

alternativă, am fi putut admite doar anumite formule 

particulare în membrul drept al lui (Ax) și înlocui astfel 

(Ax) cu secvențe de afirmații precise (de exemplu, 

conținând elemente de forma (Ax’) P ⫢ ({X}K)).

• Am prezentat 2 exemple concrete de demonstrare (în 

SD-GNY+) a unor proprietăți generale care ar putea fi 

satisfăcute de anumite protocoale; mai avem NS(L) = 

EXEMPLUL III; considerăm util să punctăm întâi câteva 

elemente prin care s-ar putea construi o semantică

formală a logicii GNY
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FINAL CURS 7 și CURS 8
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• O posibilă semantică formală a logicii GNY, al 

cărei (scurt) rezumat îl prezentăm în cele ce 

urmează, este de tip operațional, bazată pe 

stări (similară cu cele pentru anumite limbaje de 

programare imperative clasice)

• Nu există însă o formalizare unică unanim 

acceptată (ca de altfel, nici pentru logicile de 

încredere în general) (?)

• Nu există nici demonstratoare automate (ATP), 

nici model-checker-e (MC), nici aplicații bazate pe 

satisfiability-modulo-theory (SMT-uri) „dedicate” 

(doar pentru tratarea) acestora (?)
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• Vom „repara” cumva acest lucru amintind de câteva 

implementări posibile în Isabelle/ HOL și PROLOG

• Static vorbind, în cazul oricărui protocol (folosit de către 
un număr cunoscut aprioric de principali) vom 
presupune existența unor stări locale/ interne (pentru 
principali/ agenți) precum și a stărilor globale aferente 
(„tuplul” tuturor stărilor locale)

• De fapt, fiecare principal participant la un protocol, va
atașate 2 mulțimi: una de cunoștințe/ posesii
(knoledge/ Possessions) și alta de credințe (Beliefs);
acestea sunt distincte, dar nu neapărat disjuncte 

• Afirmațiile/ statements GNY (formulele, conform logicii 
clasice), vor avea o valoare de adevăr diferită în fiecare 
stare globală; de fapt, acest „adevăr” se va obține 
printr-o relație de satisfacere/ satisfaction dintre stări 
și formule; stările „evoluează odată cu” orice run
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• Mai precis (mai vorbesc suplimentar și la tablă):

(1)O stare locală SLP pentru un principal P este un cuplu 

<𝙋P, 𝘽P>, unde 𝙋P este o mulțime de „formule” GNY
(adică texte), pe care P le „posedă (), la un moment 

dat”; iar 𝘽P este o mulțime de texte/ credințe ale lui P (în 

sensul lui ⫢, deci ele pot fi (și) afirmații/ formule GNY); 

înafară de monotonie, stările au niște proprietăți de 

închidere, așa cum rezultă din regulile de inferență SD-

GNY (dacă ipotezele sunt într-o SLP, și concluziile vor fi).

(2)O stare globală SG (pentru, desigur, mulțimea tuturor 

posibililor agenți implicați într-o comunicare în cadrul unui 

protocol dat) este un tuplu al (tuturor) stărilor locale ale 

principalilor „la un același moment de timp, într-o aceeași

execuție a tranzacțiilor/ formulelor protocolului”.
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(3)Dacă SG este o stare globală, atunci prin SGP

vom nota (și) starea locală prezentă în SG, a 

agentului P; corespunzător, posesiile 𝙋P lui P din 

SG se vor nota și cu PP(SG) (similar, vom pune și 

BP(SG), în loc de – doar - BP). 

(4)Relația de satisfacere dintre stările globale și 

afirmații/ formule (citit: afirmația a este adevărată în 

starea s) este dată prin: P ⫢ C este adevărată în

SG ddacă C  𝘽P(SG) și pentru orice X  PP(SG), 

avem P  X; o mulțime/ conjuncție de formule va fi 

adevărată într-o stare ddacă fiecare dintre formulele

componente este adevărată în acea stare.
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(5) Astfel, putem „prinde” în semantică 

majoritatea aspectelor dinamice relevate în 

cursul unei execuții, care vor duce, posibil, la

schimbarea stărilor, prin aplicarea de reguli 

(după efectuarea unei tranzacții (EL), într-un 

mod evident); chiar vom putea numi cale/ drum/ 

run, orice secvență finită de stări globale SG0, 

SG1, ..., SGn, care satisface cerința legată, de 

exemplu, de monotonie: pentru fiecare 

0  i  n-1, avem atât PP(SGi)  PP(SGi + 1) cât și 

𝘽P(SGi)  𝘽P(SGi + 1), pentru fiecare P.
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• În momentul în care generalitatea și profunzimea 

teoriei semantice vor fi suficient de bine puse la 

punct (?), se vor putea construi/ reconstrui diverse 

logici de încredere în stilul clasic, sugerat de 

principiile generale urmate în logic engineering: 

definire sintaxă + semantică (P/ B) + TCC (proof)

• Până atunci (repetăm), vom a accepta că: Un 

protocol este/ funcționează corect versus o 

anumită proprietate dacă acea proprietate 

poate fi demonstrată într-un sistem SD-L+ 

• Ca un ultim exemplu (folosind tot metodologia de 

tip FHL), vom prezenta protocolul de autentificare

NS(L) (inițial, simplificat; și apoi ȘI „automatizat”)
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EXEMPLUL III: protocolul simplificat 
Needham-Schröder (NS).

(1)Descrierea protocolului în limbaj natural:

• Scopul fundamental al acestui protocol este ca 
2 principali (P și Q) fie „dotați” cu un secret
SE a.î. să își creeze/ partajeze/ împartă o 
cheie secretă pentru a comunica „în siguranță”

• Secretul corespunzător va putea fi astfel folosit 
direct (așa facem) și ca o cheie de sesiune

• Presupunem că cei doi au convenit că/ au la 
dispoziție/ pot folosi un server de 
autentificare 𝙎, care este de încredere/
credibil/ trusted
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• Presupunem și că 𝙎 își împarte toate secretele 

comune cu fiecare dintre participanții potențiali 

(chiar cu cei diferiți, poate, de P și Q) și că el 

poate genera chei de sesiune „de o bună calitate” 

• E clar că, cerând atât de puțin, prin execuția unor

protocoale de autentificare distincte, pozițiile 

finale pe care le pot atinge principalii vizați pot 

diferi (esențiale devenind alte condiții de mediu)

• De obicei, se admite doar existența unor 

asemenea cerințe suplimentare minimale pentru a 

încheia un run; presupunem astfel că fiecare 

principal P posedă o cheie de sesiune și că P 

este convins de validitatea și calitatea acelei chei
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• În majoritatea cazurilor, se mai cere totuși ca 

fiecare P să creadă ceva benefic și despre 

celălalt principal (impunându-se condiții privind

starea locală a acestuia, de exemplu)

• Acest „ceva” poate varia pentru P între a crede 

că „celălalt” principal este „operațional” (adică, 

acela posedă aceeași cheie shared), la faptul 

că celălalt principal chiar crede în validitatea 

cheii comune pe care ambii o posedă

(2)Reprezentarea (aleasă aici a) NS va avea, 

mai exact, 5 mesaje, după cum urmează (poate

au fost și alte discuții; vezi mai jos):
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1.P  𝙎: P, Q, Np

2.𝙎 P: {Np, Q, K, {K, P}Kqs}Kps

3.P  Q: {K, P}Kqs

4.Q  P: {Nq}K

5.P  Q: {Nq - 1}K

• Mai sus: Np și Nq sunt nonces, Kps și Kqs sunt shared 

keys între P și 𝙎, respectiv Q și 𝙎 (poate, până la (3), 

trebuia „s-o mai lungim” cu cerințe în limbaj natural …)

• K este cheia de sesiune pentru P și Q (generată de 𝙎)

• Pentru textele anterioare, vom adăuga la abstractizare 
câteva extensii C (X  C), prin care (după cum am 

explicat), se reflectă sintactic anumite explicații 

semantice „vorbite” asupra funcționării protocolului 
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• În principiu, C-urile ar trebui să fie valide; adică, fie ele se 

demonstrează în cursul analizei protocolului, fie sunt

„bucăți” ale lui X (și atunci nu mai trebuie demonstrate)

• Cu F vom nota o funcție de „scădere cu o unitate a 

argumentului” (pentru ea, se îndeplinesc condițiile generale 

impuse în sintaxă pentru „F”) 

• STOP – singuri, (3) (aici, facem chiar „pe loc”)

(3)Parserul va produce următoarea formă abstractă pentru

NS (C-urile puse „în plus” sunt evidente):

1.𝙎 P, Q, Np

2.P {Np, Q, K, {K, P}Kqs(𝙎 ⫢ P ↔K Q)}Kps(𝙎 ⫢ P ↔K Q)

3.Q {K, P}Kqs  (𝙎 ⫢ P ↔K Q)

4.P {Nq}K

5.Q {F(Nq)}K  (P ⫢ P ↔K Q)
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(4)Pentru a analiza NS (cu metoda FHT: construim mulțimile 

de AF-uri, etc.), începem cu introducerea următoarelor axiome 

în AF0 (decizia proiectantului, sau tot prin alte discuții; P/B…):

P  Kps; P  Np; P ⫢ P ↔Kps 𝙎; P ⫢ #(Np); 

P ⫢ Φ(Q); și, similar (deși nu identic)

Q  Kqs; Q  Nq; Q ⫢ Q ↔Kqs 𝙎; Q ⫢ #(Nq); 

Q ⫢ Φ(Nq).

• Adică: fiecare principal posedă un secret și crede că acesta 

este un secret între el însuși și serverul de autentificare

• Și: orice principal posedă un nonce, despre care crede că 

este nou (l-a generat el însuși)

• În plus: „P crede că identificatorul/ numele Q este 

recognoscibil”, în timp ce „Q crede că doar Nq este 

recognoscibil” 
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• Înafară de axiomele legate de posesii și credințe 

„pure” (mulțimile P și B ale fiecărui agent din 

starea sa locală), vom introduce în AF0 și câteva 

axiome legate de „credințe de credințe” și de 

„credințe de încredere și autoritate” (discuții):

P ⫢ 𝙎 ⤇ (P ↔K Q); P ⫢ 𝙎 ⤇ (𝙎 ⫢ *);

P ⫢ Q ⤇ Q ⫢ * ; și, similar pentru Q (identic, aici)

Q ⫢ 𝙎 ⤇ (P ↔K Q); Q ⫢ 𝙎 ⤇ (𝙎 ⫢ *);

Q ⫢ P ⤇ P ⫢ *

• Adică, avem în plus: „P/Q crede în jurisdicția lui 𝙎”

în ceea ce privește calitatea secretelor pe care 

urmează să le împartă între ei



9/10-14 (189)
• Suplimentar (fără a transcrie formal și asta): „P 

și Q cred că 𝙎 este onest și competent ”

• Mai mult, „P crede că Q este competent și 

onest” (și viceversa)

• Ultimele două cerințe nu sunt însă 

determinante, adică: protocolul poate atinge o 

„poziție” finală „folositoare”/ corectă chiar dacă 

principalii nu cred complet unul în celălalt (în 

ceea ce privește faptul că ei ar spune

întotdeauna adevărul); totuși, pentru că am 

impus aceste cerințe, atât P cât și Q vor 

ajunge în final la poziții „puternice” (nu „prea”)
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• Pentru a termina cu supozițiile inițiale, care preced orice

execuție, mai introducem în AF0 și axiomele (discuții):

𝙎  Kps; 𝙎  Kqs; 𝙎  K; precum și

𝙎 ⫢ P ↔Kps 𝙎; 𝙎 ⫢ Q ↔Kqs 𝙎; 𝙎 ⫢ P ↔K Q.

• Adică: 𝙎 crede că el posedă (vs. P și vs. Q) chei „valide”; 

mai mult, el crede că K este o cheie secretă de sesiune

potrivită pentru P și Q (desigur, K ar fi trebuit notată cu Kpq)

• Vom analiza protocolul, încercând și găsirea unui „cel mai 

bun” run, adică unul în care, la final, principalii P și Q vor 

„putea” avea cele mai „tari” poziții posibile (în contextul

admis; poate mai trebuie schimbări în mesajele 1., ..., 5.)

• Conform metodologiei FHL, vom porni cu AF0 și apoi vom

genera AF1, ..., AF5 prin execuția succesivă a mesajelor 

(adică adăugarea pas-cu-pas a formulelor GNY notate mai

sus cu 1., ..., 5.) și folosirea regulilor de inferență știute
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• Execuția unui mesaj i. (i [5]), va însemna 

adăugarea formulei i. la AFi-1, folosirea 
elementelor de aici considerate ipoteze pentru
aplicarea regulilor din SD-GNY; apoi adăugarea, 
după aplicare (tot succesiv – ne reamintim de 
„închiderea mulțimilor de stări”), a concluziilor
acestora (instanțelor), la mulțimea AFi (care deja 
conține, obligatoriu, pe AFi-1); STOP „permanent” 
– voi, la fiecare pas (Tema 4)

• La final, din anumite afirmații/ formule prezente în 
AF5, se va deduce acea poziție finală amintită (a 
fiecărui principal); în general, vorbim despre 
anumite credințe ale acestora (mai rar, pot fi 
„tratate” și anumite posesii)
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• Puteam proceda și „invers” (știm și asta): pornim 

cu o proprietate dorită, af, adică, o credință (sau, 

mai rar, o posesie) a unui principal (una dintre 

concluziile successive posibile ale unor reguli; dar 

și, de exemplu, alt element esențial pentru starea 

locală a principalului, introdus acolo altfel); apoi, 

chiar construim logica SD-L(+) și protocolul dorit

astfel încât af să aparțină mulțimii finale AFk

(obținută standard la sfârșitul oricărui run)

• Generalizări: folosirea altor logici (nu neapărat de 

încredere), sau a altor limbaje „integratoare”;

studiul unor „metaproprietăți” ale metodologiei 

globale sugerate ... + folosirea de ATP, MC, SMT
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• Să revenim la NS și la punctul (4), adică la un run

(adică la construcția AFi-urilor în modul descris)

Executăm 1., pornind cu AF0, și găsim AF1 (peste tot mai 

jos vom menționa doar regulile din SD-GNY+ aplicate și 

succesiunea aplicării lor, adică fără să mai furnizăm

explicit instanțele ipotezelor; eventual - „ceva” comentarii) 

• Aplicăm întâi T1 și apoi P1, găsind oricum (nou

element în AF1): 𝙎  (P, Q, Np)

Executăm 2., pornind cu AF1, și găsim (nu tot …) AF2

• Să observăm întâi că extensia C = 𝙎 ⫢ (P ↔K Q) a 

acestui mesaj este validă, în sensul știut: este 

adevărată în momentul/ starea trimiterii (conținutului) 

mesajului; mai concret, C este (deja) în AF0
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• De asemenea, 𝙎 este sigur că P, receptorul mesajului,

nu „poate crede că K ar putea fi o cheie secretă 

shared, de către el însuși și altcineva, altul decât Q”; 

asta deoarece numele/ identificatorul Q apare explicit în 

mesaj

• Aplicăm acum, în ordine, T1, T3 și P1, găsind 

P  (Np, Q, K, {K, P}Kqs) („P posedă conținutul scris între 

paranteze”)

• Aplicăm T2 și găsim P  K („P posedă noua cheie de 

sesiune, K”)

• Aplicăm acum F1, de unde rezultă că acel conținut nu

este o reluare/ replay a vreunui mesaj anterior, deci:

P ⫢ #(Np, Q, K, {K, P}Kqs)
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• Este momentul să aplicăm R1 și să găsim 

P ⫢ Φ(Np, Q, K, {K, P}Kqs); deci „P crede că 
mesajul (argumentul lui Φ) corespunzător poate 
fi recunoscut”

• Aplicăm în continuare I1 pentru a obține

P ⫢ 𝙎 |~ (Np, Q, K, {K, P}Kqs) și, prin urmare, „P 
crede că mesajul își are originea la/ este emis de 
𝙎”

• Aplicăm acum J2 pentru a găsi 

P ⫢ (𝙎 ⫢ (P ↔K Q)), adică: „P crede că (𝙎 crede
că K este o cheie de sesiune (potrivită) pentru P 
și Q)”
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• În sfârșit, prin aplicarea lui J1, găsim că „P crede

că K este o cheie (potrivită) pentru el însuși și 

pentru Q”: P ⫢ (P ↔K Q)

Executăm, în ordinea stabilită, 3. (pornind cu AF2), 

și găsim (repetăm: nu e nevoie de toată) AF3

• Observăm, din nou, că extensia din rândul 3., 

care este aceeași de fapt cu cea din mesajul 2. 

(mai precis: 𝙎 ⫢ (P ↔K Q)), este validă (în sensul 

deja explicat)

• Aplicăm acum (instanțe ale lui) T1, apoi T3, apoi 

P1 pentru a găsi (folosim alte ipoteze - cele care îl 

vizează pe Q de această dată): „Q posedă K”
(simbolic, Q  K)
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• Din păcate, niciuna dintre regulile de care 

dispunem nu ne permite să deducem noi credințe 
(nici posesii de fapt) din rândul 3. (și să urmăm, 
pentru Q, calea urmată pentru P; ideea unei 
„simetrizări” nu a fost luată în considerare de 
către proiectant, de la bun început)

• În particular, nu putem deduce că acest ultim
„mesaj transmis” ar fi nou

• Într-adevăr, măcar în ceea ce-l privește pe Q, 
mesajul ar putea fi foarte bine o reluare din niște 
sesiuni/ run-uri anterioare

• Regulile GNY nu ne permit să deducem nici că 𝙎
ar fi transmis cândva „mesajul” (ca „surpriză”: în 
BAN se putea, dar …)
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• Q n-ar avea de fapt niciun motiv să știe nici că 

mesajul în cauză nu este o reluare a unuia pe 

care chiar el l-a trimis cândva; decât dacă 

admitem că (orice) principal poate identifica 

(toate) mesajele (conținuturile) care nu își au 

originea de la/ n-au fost trimise de ei înșiși (ceea 

ce noi, totuși, am admis până la urmă, uneori)

• Oricum, deoarece Q nu este sigur deloc că 𝙎 ar fi 

transmis mesajul (sau nu), și nici dacă acesta 

este nou, el nu se poate convinge pe sine însuși 

că știe/ crede credințele curente ale lui 𝙎 (nu se 

poate folosi de fapt nici de extensia amintită)
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• Ca o concluzie, se pare că este nevoie și de 

rândul următor al protocolului (poziție mai tare)

Executăm 4., pornind cu AF3, și găsim AF4

• Aplicăm, în ordine (folosim instanțele potrivite 

ale ipotezelor alese din AF3, desigur și 

concluziile suplimentare necesare obținute),

regulile T1, T3, P1, pentru a găsi că „P posedă
Nq”, adică P  Nq

• Din păcate ... tot nu avem cum să tragem alte 

concluzii; deși K este folosită, P nu știe cu 

exactitate cine este la originea mesajului, și 

nici dacă Q posedă cheia la acest moment
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• Motivul principal este acela că Nq, numărul aleator 

generat de/ pentru Q, nu poate fi recunoscut de către P

• Prin urmare, nu există „suficientă redundanță” (de fapt, 

informații suplimentare) pentru P astfel încât acesta să 

fie convins de autenticitatea conținutului decriptat 

• Ca „o ultimă încercare” de „întărire a poziției” (măcar a) 

principalului P, să folosim și rândul 5. 

Executăm 5., pornind cu AF4, și găsim AF5

• Din păcate, niciuna dintre regulile prezente în SD-

GNY+, nu poate furniza (drept concluzie) vreo (nouă) 

credință/ posesie, mai utilă pentru îmbunătățirea 

pozițiilor lui P (și, de fapt, nici a lui Q), poziții rezultate 

oricum după execuția lui 3.  



9/10-26 (201)
• În particular, Q nu poate fi nici măcar convins că acest 

mesaj a fost trimis de către P; cu atât mai mult, Q nu 

poate trage vreo (altă) concluzie în ceea ce privește 

starea locală a lui P (avem în vedere tot mulțimile de 

credințe – B și posesii – P, care formează starea)

• Deși conținutul mesajului sunt accesibile lui Q (care 

posedă K), și, în plus (folosind regula R1), putem 

deduce că acest conținut poate fi recunoscut de către 

Q, Q nu este de fapt convins că el împarte cu P chiar 

cheia curentă K

• Am putea totuși deriva faptul că „Q crede că altcineva 

(nu el) care posedă K a trimis mesajul”, doar dacă am 

trata o noțiune de genul „altcineva”, la nivel global și 

impregnată în întreg eșafodajul creat până acum



9/10-27 (202)
• Concluzionând, putem spune că ultimele 2 

mesaje nu ne ajută să îmbunătățim pozițiile

principalilor P și Q, poziții „câștigate deja” în 

urma executării primelor trei mesaje ale 

protocolului NS acceptat de la început

• Deci eliminarea lor nu va slăbi poziția globală

• Afirmațiile care stabilesc aceste poziții se 

regăsesc chiar „până în” AF3, noi neavând 

neapărată nevoie de AF4 sau AF5; printre ele: 

„P posedă cheia K (împărțită cu Q)”, „Q 

posedă K (împărțită cu P)”, sau, în sfârșit - „P 

crede că K este potrivită pentru el însuși și Q”



9/10-28 (203)
• Pentru „mai mult” – la început doream „poziții

cât mai puternice” - protocolul ar trebui evident 

îmbunătățit, prima propunere venind chiar de 

la autori

• Noul protocol (numit ENS – Enhanced

Needham-Schröder protocol) îl vom descrie în 

cele ce urmează

• Vom analiza apoi (mai mult sau mai puțin

detaliat și înainte de „automatizări”) un alt 

protocol derivat, numit MENS (Modified ENS)



9/10-29 (204)

FINAL CURS 9 și CURS 10



11/12-1 (205)
EXEMPLUL IV: protocolul ENS.

• Deoarece acesta reprezintă (la modul ideal) o 
îmbunătățire a NS, trecem direct la faza (2), adică 
la reprezentarea lui idealizată, ca o listă de (7)
mesaje:

1.P  Q: P

2.Q  P: {P, Nq1}Kqs

3.P  𝙎: P, Q, Np, {P, Nq1}Kqs

4.𝙎 P: {Np, Q, K, {K, Nq1, P}Kqs}Kps

5.P  Q: {K, Nq1, P}Kqs

6.Q  P: {Nq}K

7.P  Q: {Nq - 1}K



11/12-2 (206)
• Diferența principală față de versiunea inițială o 

reprezintă faptul că ENS începe cu un schimb de 

mesaje între P și Q, în urma cărora Q va crede că 

„celălalt” nonce al său (Nq1) este într-adevăr nou; de 

asemenea, o altă urmare va fi aceea că P va furniza 

acest nonce lui 𝙎, iar serverul îl va include în răspunsul 

său (4.) către P, ceea ce face ca P să-l poată retrimite 

lui Q (prin 5.)

• Presupunând că am parcurs și faza de parsare

(obținând cele 7 afirmații care alcătuiesc (3), adică 

protocolul abstract) și raționând similar cum am făcut-

o pentru P (la NS, după pasul 2.), am putea spune că, 

după pasul 5. de aici, deducem afirmația 

af = Q ⫢ (P ↔K Q)



11/12-3 (207)
• Deci af  AF5 (pornim și cu același AF0 ca la 

NS) și avem că „Q crede că K este o cheie 

potrivită” (shared with P)

• Această ultimă credință a lui Q poate fi acum 

adăugată ca o extensie C la mesajul 6., adică 

acesta poate căpăta forma:

6.P {Nq}K  (Q ⫢ P ↔K Q)

• Totuși, și acum sunt ceva probleme, deoarece P 

însuși nu poate trage vreo concluzie utilă 

folosindu-l (mesajul tot nu conține nimic 

recognoscibil de către P, după cum am arătat la 

NS)



11/12-4 (208)
• Executând însă mesajul 6., P va câștiga 

altceva, și anume posesia lui Nq (similar ca la 

analiza lui NS, se folosesc succesiv regulile 
T1, T3 și P1 și găsim (P  Nq)AF6)

• „Luând” mesajul 7. de aici, putem spune că el 

este identic cu mesajul 5. din protocolul inițial:

7.Q {F(Nq)}K  (P ⫢ (P ↔K Q))

• După cum se procedează normal, mai întâi se 

verifică dacă extensia folosită este validă; dar 

acest lucru este evident, pentru că credința 

af = P ⫢ (P ↔K Q) este deținută de P chiar 

înainte de a trimite mesajul 7. (af  AF6)



11/12-5 (209)
• Apoi (selectând instanțele/ ipotezele corespunzătoare, 

din AF6) aplicăm F2, apoi F1, găsind Q ⫢ #({F(Nq)}K)

• Aplicăm acum R1 și deducem Q ⫢ Φ(F(Nq)), apoi I1

pentru  a găsi Q ⫢ P |~ ({F(Nq)}K)

• În sfârșit, putem folosi J2 pentru a obține că „Q crede

că (P crede că (ei doi partajează cheia de sesiune 

potrivită K))”

• Adică Q ⫢ (P ⫢ (P ↔K Q))  AF7 (împreună cu ceea 

deja știm de la NS, cum ar fi Q ⫢ (𝙎 ⫢ (P ↔K Q)), Q  K 

și P ⫢ 𝙎 |~ K  AF7); avem astfel, evident, o 

îmbunătățire a poziției finale pentru Q (mai ales; dar, 

„cumva”, și pentru P ...), vs. proprietatea de 

autentificare 



11/12-6 (210)
EXEMPLUL V: protocolul MENS.

• Se propune (față de ENS) doar o singură modificare, și 

anume înlocuirea afirmației 6. îmbunătățită (vezi mai 

sus), cu:

6’.P {Nq, Q}K  (Q ⫢ (P ↔K Q))

• Modificarea urmărește, în primul rând, să se includă în 

6. o formulă care să poată fi recunoscută de către P; 

aceasta este Q, după cum se vede imediat (să ne 

reamintim că am pus în AF0 afirmația P ⫢ Φ(Q))

• Acum putem face un raționament similar cu cel 

anterior, pentru a conchide că: 

P ⫢ Q ⫢ P ↔K Q  AF7, sau, măcar (dacă P nu „este 
sigur” că Q este „competent și onest”) că P ⫢ Q  K este 

prezentă în AF7



11/12-7 (211)
• Oricum, în urma oricărui run al protocolului MENS, 

vedem că am obținut tot ceea ce se dorește de la un 

protocol de autentificare (toate afirmațiile subliniate)

• Dacă recapitulăm cele trei analize (ale NS, ENS și 

MENS), observăm că prin protocolul inițial P și Q 

atingeau, la finalul oricărei execuții, o poziție „cam

slabă”, exprimată (doar) prin P  K, P ⫢ (P ↔K Q), și, 

desigur, Q  K (deci, acestea erau în AF5)

• Se „vede” astfel ușor ceea ce lipsește (deși P „posedă

și crede un secret/ o cheie shared”): Q posedă secretul 

dar nu îl poate crede; de fapt, niciunul dintre principali 

nu (poate) crede nimic demonstrabil despre celălalt



11/12-8 (212)
• Totuși, prin protocolul extins, pozițiile ambilor 

principali devin mai puternice, chiar dacă niciunul 

dintre ei nu (poate) crede despre celălalt că ar fi 

competent sau onest; în mulțimea finală vor fi:

P  K, (P ⫢ P ↔K Q) și Q  K, Q ⫢ (P ↔K Q); 

„avem” desigur și Q ⫢ (P  K)

• Adică ambii (P, Q) posedă cheia „nominalizată” și 

cred în ea; în plus, „Q crede că P o și posedă”

• Dacă admitem, de exemplu, că „Q crede în 

competența și onestitatea lui P”, procesul de 

raționare ne va conduce la niște poziții finale 

exprimate prin:



11/12-9 (213)
P  K, P ⫢ (P ↔K Q) și Q  K, Q ⫢ (P ↔K Q), 

Q ⫢ P  K, dar și Q ⫢ (P ⫢ (P ↔K Q))

• Adică, principalii posedă cheia și cred în ea, iar, în 

plus, „Q crede că (nu numai că și) posedă cheia”, 

dar și „crede că aceasta este împărțită cu P și 

potrivită”

• În sfârșit, cu toate moficările, vom avea (în AF7’, 

să zicem):

P  K, P ⫢ (P ↔K Q), P ⫢ Q  K,

P ⫢ (Q ⫢ (P ↔K Q)), dar și

Q  K, Q ⫢ (P ↔K Q), Q ⫢ P  K, 

Q ⫢ (P ⫢ (P ↔K Q))



11/12-10 (214)

• Deci (nec plus ultra, așa cum am precizat deja) 

„P și Q posedă cheia și cred în ea” (fiecare, 

despre el însuși), și, presupunând fiecare 

dintre ei contează pe faptul că celălalt este 

onest și competent (alternativ – fiecare se 

încrede în celălalt), fiecare principal crede că 

(și) celălalt posedă cheia și crede în ea

• Desigur că există (?) și alte protocoale care fac 

același lucru în privința autentificării, poate 

chiar folosind un număr mai mic de mesaje



11/12-11 (215)

FINAL CURS 11 și CURS 12



13/14-1 (216)
• Prezentăm acum câteva aspecte privind

„automatizarea” tratării sistemelor deductive 
foarte complexe, cum sunt cele ale logicilor de 
încredere (mai concret, cele pentru GNY)

• Începem cu descrierea unui tool T, care va fi 
capabil să determine mecanic dacă anumite
(una sau mai multe) afirmații/ formule GNY
care descriu scopul final al unui protocol
(abstractizat), sunt demonstrabile într-un SD-
GNY+ (pornind cu o mulțime de axiome AF0)

• Pe de altă parte, folosind aplicația, va fi posibil
să generăm toate formulele demonstrabile
dintr-un protocol dat



13/14-2 (217)
• De fapt, T ne va permite să facem analiza oricărui

protocol GNY (în sensurile știute), bazându-ne pe 
cunoașterea stării sale globale după execuția
fiecărui rând

• T va fi, prin urmare, un demonstrator automat/ 
inference engine, care va/ putea genera mulțimea
tuturor formulelor demonstrabile într-un sistem
deductiv pentru GNY, pornind (ȘI) cu un protocol 
abstractizat și o mulțime de presupuneri inițiale

• Construcția poate fi ușor implementată în, de 
exemplu, PROLOG (vom face o scurtă prezentare
și a acestui tip de limbaj de programare)

• Articolul principal este accesibil din pagina mea 
web (link: „Automatizarea logicii GNY ”)



13/14-3 (218)
• Totul va începe cu modificarea sistemului SD-

GNY cu care am lucrat până în present

• Din motive obiective, care vor fi explicate/ 
justificate în cea mai mare parte, o parte dintre 
regulile cunoscute se vor modifica, iar o altă
parte chiar se vor șterge; vom introduce și
câteva reguli noi

• Tool-ul T va genera toate stările intermediare
(possessions-P & beliefs-B) și deci toate
demonstrațiile posibile, într-un timp finit (putem
spune și că un protocol dat poate fi construit/ 
reconstruit on-line)

• T este „dotat” și cu o proof-explanation facility



13/14-4 (219)
• Să punctăm încă o dată faptul că GNY extinde

BAN în special prin: introducerea posesiilor la un 

nivel de cerință; folosirea explicită a altor funcții 

esențiale, înafara criptării (F, H, Φ –

recognizabilitate, etc.); tratarea directă a 

onestității (honesty/trustworthy), „înmulțindu-se” 

credințele prin: utilizarea simbolului „*” și folosirea 

regulilor de jurisdicție; utilizarea precizărilor 

semantice pentru a descrie contextul, prin C-uri 

(informații/ formule adevărate, implicit conveyed 
by X), ca extensii de texte (construcțiile X  C)

• Mai amintim și folosirea „formulelor” not-
originated-here (ca texte precedate de )



13/14-5 (220)
• Aceste părți de mesaj indicau faptul că ele nu au 

fost trimise/ furnizate (conveyed), mai devreme, în 

cursul aceleași sesiuni, de către același principal

• (În BAN se presupunea că principalii vor ignora 

pur și simplu, fiecare, părțile de mesaj generate 

de către ei înșiși, lucru explicitat acolo prin regulile 

de tip Message Meaning)

• Tratarea explicită și separată a P și B în GNY, va 

permite ca analiza unui protocol să fie extinsă prin 

introducerea a două teste de consistență a 

protocolului: unul de consistență a posesiilor (PT), 

iar celălalt de consistență a credințelor (BT)



13/14-6 (221)
• PT „cere” ca un principal să aibă (în starea sa

locală) doar acele formule de posesie pe care 
le avea înainte de a trimite vreun mesaj care 
să le conțină (și) pe acestea

• Similar, BT „cere” ca orice extensie de mesaj
C (X  C) să reprezinte o credință deținută (în
starea locală) de către trimițătorul mesajului, 
înainte de trimiterea efectivă a lui X (sau a 
altei părți care-l conține pe X)

• Totuși, nu vom include efectiv efectuarea
acestor teste în automatizarea propusă (ne-ar
trebui de fapt o logică „meta-GNY” !), lăsând-o 
pe seama „common knowledge about tests”



13/14-7 (222)
• Atacurile, care pot desigur conduce la malicious 

ends, vor fi tratate și în automatizare ca fiind 
independente de slăbiciunile în sine ale 
criptosistemelor utilizate (dar posibil de a fi 
produse atât de passive evesdroppers, cât și de 
active intruders)

• Timpul, de asemenea, va rămâne împărțit în 
două epoci: past (înainte de începerea unei 
sesiuni pentru un protocol) și present (în timpul 
unui run)

• Astfel, un mesaj trimis înainte de startul unei 
execuții va aparține epocii trecute, caz în care 
secretele distribuite aici nu prezintă nicio 
siguranță, ele putând fi deja compromise



13/14-8 (223)
• Printre scopurile principale, care ar trebui 

demonstrate în GNY, rămân: entity & message 

authentication, sau suitable key-distribution

• Să reamintim că noi vom utiliza o metodologie 

generală (și în automatizare), spunând că 

aplicarea sistematică a unei logici (de încredere) 

pentru analiza (pas cu pas a unui) protocol, oferă 

posibilitatea de a depista anumite presupuneri 

care lipsesc, sau chiar deficiențe neobservate ale 

acestuia

• Va fi astfel posibil de a se revizui presupunerile 

inițiale (AF0), și/ sau de a se reaplica anumite 

reguli pentru a se obține „atingerea” scopului final



13/14-9 (224)
• Mai mult, utilizând o aceeași strategie, se pot 

compara direct diverse protocoale, în termenii
stărilor „atinse” de diverși principali

• Ar fi însă fatal dacă am aplica „manual” o regulă
greșită/ în mod greșit, sau am uita să o aplicăm la 
momentul potrivit

• Pentru a „automatiza logica” (nu cunoaștem să
mai existe ceva similar și bazat pe aceeași idee), 
vom utiliza o strategie forward-chaining

• Acest lucru implică aplicarea repetată, mecanică,
a unor reguli de inferență din SD-GNY, atât
asupra mulțimii de formule care constituie
protocolul abstract (incluzând aici presupunerile
inițiale = AF0 = axiomele lui SD-GNY+), cât și
asupra concluziilor intermediare, până ce se 
generează toate formulele demonstrabile



13/14-10 (225)
• După cum se observă imediat, esențial este ca 

„mulțimea formulelor derivabile” să fie finită

• Dacă ne uităm însă (de exemplu) la regula F1, 
care „spune”: „Dacă un mesaj X este proaspăt
(ipoteză), atunci (concluzie) concatenarea lui X cu 
orice alt mesaj Y este tot proaspăt”, vedem că o 
putem aplica „la infinit”

• Avem astfel o primă – dar de neignorat –
motivație pentru modificarea clasei inițiale de 
(scheme de) reguli de inferență SD-GNY

• După cum am mai precizat, vom avea trei tipuri 
de transformări asupra vechiului sistem: reguli 
păstrate dar modificate explicit în formă; reguli 
complet noi; reguli care dispar/ șterse total



13/14-11 (226)
• Evident, vor rămâne (în noul SD-GNY, denotat

la fel și după modificări) și scheme vechi de 
reguli, păstrate identic

• Pe cât posibil, vom prezenta și justificările de 
rigoare ale fiecărei modificări/ adăugări/ 
eliminări

• Separat, se va schița demonstrația finitudinii
clasei demostrațiilor posibile în noile sisteme
SD-GNY+, pentru fiecare protocol abstractizat
adăugat (nu uităm de AF0, inclusă)

• Tot separat, vom exemplifica analiza unui
protocol într-un ATP nededicat (Isabelle), 
precum și implementarea lui T în PROLOG



13/14-12 (227)
A.Modificarea unor reguli prezente

• Este clar că, exceptând F1, există și alte reguli

„cu probleme”, care generează infinitul, prin

posibilitatea aplicării lor repetate (totuși, în mare, 

e vorba de freshness - F, sau recognizability - R)

• Pentru a depăși această problemă, vom include în

fiecare regulă de tip F/ R, ca ipoteză, și formula      
P  X; se va face acest lucru însă doar dacă

printre concluziile acelei reguli se aflau P ⫢ #(X) 

sau/ și P ⫢ Φ(X)

• Adică: P „poate obține o credință asupra

recognoscibilității sau prospețimii unui mesaj”, 

doar dacă P „posedă deja” acel mesaj



13/14-13 (228)
• Sumarizând, noi am convenit să folosim o logică

L pentru studiul corectitudinii protocoalelor

• Ideea de bază privește raționamentul pe care-l 
putem face (în logica fixată) asupra posesiilor
oricărui principal P și, mai ales, asupra credințelor
sale, în ceea ce îi privește pe ceilalți „colegi de 
comunicare”; PP și BP pot fi derivate/ găsite doar
din/ folosind mesajele pe care le primește P

• Deoarece raționamentul privind posesiile lui P nu
depinde de credințele acestuia, concluziile care ar
putea fi obținute prin aplicarea unei reguli F (mai
mult, ceea ce urmează se aplică identic și pentru
regulile R) nu au nicio valoare practică dacă ele
nu afectează credințele lui P despre alții



13/14-14 (229)
• Regula care permite lui P să obțină credințe din

mesajele primite de către el, este J2, care are o 
premiză/ ipoteză de forma P ⫢ (Q |~ (X  C))

• Acestă premiză reflectă cerința ca P să poată

obține credințe doar din mesaje trimise de către

un (alt) principal Q, bine precizat; mai mult, 

premiza subliniată apare drept concluzie doar a 

regulilor de interpretare a mesajelor, mai exact: 

I1, I2, I3, I4, I1', I2' și I3‘

• De aceea, formula P ⫢ #(X) are o semnificație

relevantă în derivarea credințelor lui P despre alții, 

doar dacă ea apare ca premiză într-una dintre 

regulile enumerate mai înainte



13/14-15 (230)
• Dintre regulile menționate mai sus, doar I1, I2

și I3 au o premiză care vizează prospețimea; 
mai mult, mulțimea de premize a fiecăreia
dintre aceste reguli, implică faptul că P posedă
fiecare dintre textele care apar în această
mulțime

• Practic, această proprietate poate fi enunțată
formal astfel: „Să notăm prin S  C o 
demonstrație a formulei C pornind cu mulțimea
de formule S. Fie I{I1, I2, I3} și fie C mulțimea
premizelor lui I. Dacă P ⫢ #(X1, …, Xm) este
premiza lui I privind prospețimea, atunci
C  (P  X), pentru fiecare X{X1, …, Xm}.”



13/14-16 (231)
• (Demonstrația se găsește în link-ul menționat)

• Pentru a încheia cu punctul A. (= modificări), 
să precizăm că se introduce o premiză 
suplimentară în vechea regulă R6 (a se vedea 
noile reguli, listate complet – le aveți în LISTA)

B.Reguli (complet) noi

• Toate aceste reguli vor permite de fapt 
eliminarea extensiilor atașate unor texte

• Deși aceste reguli vor formaliza inferențe mai 
degrabă triviale („corecte” într-un mod 
evident), ele vor fi absolut necesare pentru 
finalizarea „dorită” a procesului general de 
demonstrare (de analiză a oricărui protocol)



13/14-17 (232)
• Rolul/ semnificția primelor două, etichetate cu T7, 

respectiv I8 în LISTA (prezente de altfel și în Teza 
de doctorat a lui L. Gong: acolo sunt notate T8, 
respectiv C8), ar trebui să fie, intuitiv, suficient de 
clare (și nu le mai comentăm aici)

• Surprinzător, regula următoare adăugată de ei/noi 
(I9), nu este nicăieri considerată a fi necesară:

I9.

Ipoteză: P ⫢ (Q |~ (X  C, C')).

Concluzie: P ⫢ (Q |~ (X  C)).

SI: Ceea ce face această regulă, în principiu, este 

că „permite divizarea” unor extensii de mesaje (care 

reprezintă de fapt conjuncții de una sau mai multe 

credințe).



13/14-18 (233)
• În acest mod, concluzia regulii va putea apare

drept premiză într-o regulă de jurisdicție J2

• Mai mult, concluzia „unei J2”, poate apare
drept premiză „într-o J1”, care mai are încă o 
premiză, să zicem că e de forma P ⫢ (Q ⤇ C), 
reflectând astfel credința lui P în jurisdicția lui
Q asupra lui C

• Cum P poate avea credințe diferite („Q asupra
lui C”, respectiv „Q asupra lui C' ”), regula I9
ne va permite să continuăm cu găsirea
derivării tuturor credințelor lui P dintr-un mesaj
X conveyed by Q, credințe care conțin atât pe 
C cât și pe C' în extensia atașată lui X   
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C.Reguli (din SD-GNY „standard”, inițial) care 
vor fi șterse

• După cum am zis, vom și șterge anumite 
postulate (legate în general de posesii)

• Mai exact, ștergem: P2, P4, P6, P7 și P8

• Acest lucru îl facem în primul rând deoarece 
ele pot fi folosite „la infinit” pentru a genera 
ceea ce, la prima vedere, par să fie noi poziții, 
dar triviale

• De exemplu, regula P6 poate fi aplicată inițial 
unei mulțimi de formule care conține P  K și  
P  X, pentru a obține un nr. infinit de 

(de)criptări
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• Aceste reguli sunt evident de folos dacă vrem să

introducem efectiv testul PT, dar altfel nu sunt
deloc necesare (la PT s-a renunțat, obiectiv)

• Vom elimina și regula generală (a raționalității) 
„Dacă C1/ C2 atunci P ⫢ C1/ P ⫢ C2” (pentru
fiecare P), deoarece există (încă) mari dubii
asupra „corectitudinii”/ utilității reale a acesteia

• În acest moment, din articolul indicat, înafara
LISTEI (pe care o aveți), mai sunt 2 secțiuni
importante (precum și unele proofs omise voit): 
3.2.Finiteness of derivations (care conține
demonstrația finitudinii mulțimii de formule
demonstrabile în noul SD-GNY) și (în întregime) 
4.Implementing the tool (de urmărit atent)
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• Secțiunile (poate și alte demonstrații) vor fi 

prezentate pe larg, și „în spiritul Cursului”, de 

câțiva colegi, într-un Referat „dedicat”

• Deoarece implementarea lui T și descrierea

structurii acestuia (prezentate în referatul

menționat), se fac, ca exemplificare, în PROLOG, 

în cele ce urmează vom prezenta (și la tablă) 

câteva dintre trăsăturile esențiale ale unui

asemenea tip de limbaj declarativ (atât d.p.d.v. 

teoretic, cât și practic)

• Un program PROLOG (pur), este format dintr-o 

listă de afirmaţii (inclusiv o interogare, vezi mai

jos), adică formule dintr-o logică dată (aici - LP1)
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• Să amintim mai întâi că limbajul PROLOG, într-o primă 

formă implementabilă, a fost conceput de către un grup 
de cercetători în Inteligenţă artificială, în anii 1970
(Universitatea din Marsilia, Franţa)

• Este un limbaj declarativ, dedicat reprezentării şi 
prelucrării relaţiilor/ predicatelor (pt. funcții: -calculul)

• Esenţa sa este exprimată prin paradigma de 
programare (R. Kowalski): Algoritm = Logică + 
Control (vs paradigma imperativă, D. Knuth)

• Prin Logică se înţelege totalitatea cunoştinţelor 
(afirmațiilor) de care dispunem în privinţa unei lumi
(parte coerentă a realităţii), cunoştinţe exprimate prin 
formule (în general, e vorba de un fragment al LP1{=})

• Control înseamnă strategia prin care se manipulează o 
clasă de asemenea formule, în vederea obţinerii unui 
răspuns la o interogare (mai precis, un anumit tip de 
rezoluţie)
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• Vom identifica astfel elementele importante din 

realitatea (lumea, universul) avută în vedere, și pe 
care o vom numi Lumea lui Adam și Eva

-Întâi, vom avea Obiecte (intuitiv, constante): Eva, 
Mere, Vinuri, Adam

-Apoi, vorbim de Transformări între (mulţimi de)
obiecte; acestea s-ar reprezenta prin simboluri 
funcţionale de aritate mai mare ca 0: aici – nu
sunt

-Și de Nume generice pentru (mulţimi de) obiecte;
avem nevoie de acest lucru deoarece există 
exprimări de genul „orice persoană care...”

• Vom nota cu X mulţimea acestor nume (variabile: 
x, y,…X) – nu considerăm aici tipizarea
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-Relaţii (legături) între (mulţimi de) obiecte;

presupunem că se cunosc următoarele fapte din/

despre această lume: Evei îi plac Merele, și Evei 

îi plac Vinurile

• De asemenea, se știe și că (e o afirmaţie mai 
complexă/ compusă/ suplimentară): Lui Adam îi 
place orice persoană căreia îi plac Vinurile

• În condiţiile de mai sus, am dori să ştim 
(interogarea/ scopul) dacă: Există o persoană pe 
care să o placă Adam ?

• Mai mult, în cazul unui răspuns afirmativ, am dori 
să ştim, normal, în plus: Cine ar fi persoana/ 
persoanele respectivă/ respective ?
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• În acest moment, va trebui să „traducem”

cunoştinţele existente prin formule ale unei 

logicii considerate (am zis LP1, dar există 

generalizări), lucru urmat, inevitabil, și de 

reprezentarea interogării (întrebării) tot printr-o 

formulă

• Revenind la ceea ce am mai menționat, un 

program (logic; clasic, standard, pur) va fi astfel, 

mai exact, alcătuit dintr-o mulţime/ listă finită de 

formule program: întâi vorbim despre fapte şi 

apoi de mulţimea formulelor suplimentare
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• Un program (logic) interogat este un cuplu 

format dintr-un program logic şi o formulă „de 
interogare”, numită și scop/ goal

• Formal, faptele vor avea forma P., unde P este un 
literal pozitiv/ formula atomică din LP1 (nu
dezvoltăm aici întreaga teorie din substrat)

• Un asemenea literal pozitiv poate avea şi variabile, 

presupuse a fi (implicit) cuantificate universal; 

formula pe care o notează e (*)(1  P) sau (*)P, 

care poate fi citită „Cu siguranță P (este adevărat)” 

• Notăm cu G1 = {G1, G2, … , Gp} mulţimea (finită a) 

faptelor programului notat (de acum încolo prin) F
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• Tot formal, formulele suplimentare (numite și definite) 

au aspectul P  Q1, Q2, … , Qn., unde P şi Qi, i  [n]  
sunt (tot) literali pozitivi din LP1 (simbolul  este uneori 
înlocuit prin :-, la fel ca în formula scop)

• Formula aferentă este 

(*)(Q1  Q2  …  Qn  P) sau, echivalent

(*)(P   Q1   Q2  …    Qn) 

• Putem citi: „P (este adevărat), în caz că Q1 şi Q2 şi ... şi 
Qn (sunt adevărate)”

• Notăm cu G2 = {Gp+1, G p+2, … , Gp+q} mulţimea (finită a) 
clauzelor definite ale programului F şi cu G = G1 UG2
(uneori, chiar acest G este considerat a fi mulţimea 
clauzelor suplimentare/ definite/ de program); p, q  N, 
dar nu pot fi simultan egali cu 0



13/14-28 (243)
-În final, formula scop este scrisă sub forma:

G = ?  R1, R2, … , Rk.

• Mai sus, R1, R2, … , Rk sunt (toți) literali pozitivi 
din LP1, de această dată însă variabilele care 
apar sunt presupuse a fi cuantificate existenţial; 
mai exact, formula scop reprezintă scopul
interogării este o transcriere a formulei (*)(R1 
R2  …  Rk), citită „Există elemente (în domeniul 
considerat) astfel încât condiţiile R1, R2, … , Rk să 
fie adevărate simultan?”

• Să observăm că negația formulei anterioare, 
adică G = (*)( R1   R2  …    Rk), este o 
clauză Horn, ca, de fapt, toate formulele
implicate

• Vom „pune” acum F = <G, G>
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• Observaţie. Execuţia unui program logic interogat 

înseamnă testarea nesatisfiabilităţii formulei (afată în 

FNSC închisă, și având variabilele x1, x2, …, xn)

G1  G2  …  Gp  Gp+1  Gp+2  …  Gp+q  G, 

(pe care o vom nota tot cu F), clauzele Gi fiind toate 

clauze Horn (eventual, chiar reprezentate ca mulţimi);

implementările folosesc și strategii locale (ex. – SLD)

• Fiecare pas al execuției este un pas de rezoluţie pură, 

una dintre clauzele implicate fiind întotdeauna clauza 

scop curentă (iniţial, ea este formula de interogare G), 

cealaltă clauză fiind una dintre fapte sau clauzele 

definite aparţinând programului (pe scurt, o clauză 

program); valorile concrete pentru variabile, se obțin, 

dacă F este într-adevăr nesatisfiabilă, ca un side effect
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• Ţinând cont de forma formulelor care intervin şi 

de definiţia rezoluţiei pure, există o schemă 

simplă care completează strategia SLD (prin 

precizarea unei funcţii de selecţie); astfel, se 

alege un literal (negativ) din clauza scop curentă 

(de obicei, acesta este primul întâlnit, ca scriere) 

şi capul (membrul stâng al) unei formule program, 

care este un literal pozitiv (clauză Horn = cel mult 

un literal pozitiv); dacă este posibil, aceștia se 

unifică, obţinându-se o nouă clauză scop;

procedeul continuă şi, deşi nu avem (în general) 

garanţia terminării lui în orice situație, este tot 

ceea ce putem spera a fi „mai bun”



13/14-31 (246)
• În lumea dată, Eva, Mere, Vinuri şi Adam erau

singurele obiecte care pot fi identificate ca 

atare în această lume simplă (nu este 

neapărată nevoie să facem aici distincţie între, 

de exemplu, lucruri, fiinţe/ vieţuitoare, oameni/

persoane, etc.; adică, cum am precizat, nu am 

utilizat vreo formă de tipizare aici)

• Obiectele vor interpretate drept (simboluri de) 

constante funcţionale, adică elemente ale lui 

F0, pe care le vom nota „la fel” (faptul că 

începem cu litere mari în scrierea constantelor 

nu este întâmplător)
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• Am spus că nu există nicio transformare „între obiecte” 

care să poată fi identificată printr-o funcție

• În schimb, există faptele:

G1: place(Eva, Mere).-„traduce” textul Evei îi plac Merele

G2: place(Eva, Vinuri).-„traduce” textul Evei îi plac Vinurile

• A treia frază iniţială exprimă o situație mai complexă
despre lumea în cauză şi este natural să ne gândim la 
o formulă suplimentară, compusă

• Putem reformula fraza respectivă mai întâi prin: Dacă 
există cineva căruia îi plac vinurile, atunci de aceea 
(acela) îi place lui Adam (oricine ar fi acel cineva); şi 
apoi prin: Dacă lui x îi plac vinurile, atunci lui Adam îi 
place de x (pentru fiecare x  X), adică obţinem:

G3: (x)(place(x, Vinuri)  place(Adam, x)). 
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• Interogarea, scopul, se traduce imediat prin 

Există y astfel încât lui Adam îi place de y ?
(alegerea unui nume diferit de x pentru 
cealaltă variabilă nu este, iar, întâmplătoare), 
adică dispunem şi de formula din LP1:

G: (y)place(Adam, y).

• A răspunde la întrebare înseamnă a vedea 
dacă G este (sau nu) consecinţă semantică 
din {G1, G2, G3}, ceea ce, după cum am mai 
precizat, este echivalent cu a arăta că 

F = G1  G2  G3   G este contradicţie

• Ca efect secundar, se va obține și y = Eva, dar 
nu mai dăm alte amănunte; deocamdată
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FINAL CURS 13 și CURS 14

Ceea ce urmează sunt cursuri suplimentare
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Câteva lucruri despre Isabelle/HOL:

1.Se instalează Isabelle2018 (sau o versiune mai

nouă), prin căutare cu Google (pe Windows10, pe 

32/64 biți, etc.); adresa inițială este de fapt: 

http://isabelle.in.tum.de/index.html .

2.Se lasă să se descarce singur până ce apare un 

ecran (numit ECRAN) cu numele Isabelle2018/HOL 

– Scratch.thy (se „trece” printr-o fază cu o „poză” 

numită jEdit programmer’s text editor).

3.În dreapta, pe ecran, sunt „prezente” directoarele: 

Examples; Release Notes; Tutorials; Reference 

Manuals; Old Manuals; Original jEdit

Documentation.

http://isabelle.in.tum.de/index.html
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4.Manualul „de bază” este: Tobias Nipkow, 

Lawrence C. Paulson, Markus Wenzel - Isabelle 

HOL; A Proof Assistant for Higher-Order Logic; 

acesta se găsește în directorul Old Manuals la 

„adresa” tutorial: Tutorial on Isabelle/HOL; acesta

poate fi accesat și din pagina mea (link: Manual …).

5.Revenind la ECRAN, dând click pe File, apoi pe 

Open, obținem o cale (eu am instalat Isabelle2018 

pe Desktop): 

C:\Users\Cristi\Desktop\Isabelle2018\src\HOL\

Auth unde sunt „prezente” exemple pentru

demonstrarea corectitudinii unor protocoale, printre

care NS(L) (toate - fișiere cu extensia .thy).
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6.Aceste „fișiere thy” (thy este prescurtarea de la 

theory) sunt de fapt „teorii în sensul

Isabelle/HOL” ( a se vedea Manualul amintit) și 

relativ la NS(L) există 3, denumite (sperăm, 

edificator): NS_Public.thy, NS_Public_Bad.thy și 

NS_Shared.thy.

7.De fapt, protocolul Needham-Schröder-Löwe 

este descris și în Manual: în Part III. Advanced 

Material, secțiunea 10. Case Study: Verifying a 

Security Protocol; această „bucățică” din Manual 

este accesibilă și din pagina mea, chiar în 

română (link: Isabelle – verificarea unui …)
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• Ca observație finală pentru o „punere la punct

minimală” - în ceea ce privește folosirea lui
Isabelle/HOL ca ATP pentru demonstrarea ne-
manuală a corectitudinii unor protocoale –
recomandăm: citirea atentă a (măcar
începuturilor) documentațiilor disponibile; 
înțelegerea exemplelor (măcar a celor amintite); 
lucrul direct, pe ECRAN, interactiv a cât mai
multor exemple (acestea se vor scrie linie cu 
linie, conform indicațiilor prezente, așteptându-se 
Output-uri intermediare și continuând de fiecare
data conform sugestiilor oferite („bifă” pe „bara” 
cel mai de jos, pe Output; apoi, pe „bara de mai
sus, mai „interioară”, pe Proof state și Auto 
update); am și un director cu „Teorii supliment …”
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Câteva lucruri despre SMT-Solvere (= SMTS) 

și limbajul Z3:

1.SMT = Satisfiability Modulo Theory.

2.Logica L avută în vedere este, în general (vom

exemplifica cu SMTS-ul „inventat” de Microsoft și

numit Z3), logica propozițională „clasică” (o 

notăm LP), sau logica cu predicate de ordinul I

(LP1), privită tot în sensul clasic (urmează

precizări). 

3.Există SMTS-uri care fac aceleași lucruri (pe 

care le vom menționa în continuare) pentru logici

„mai complexe” (nu insistăm aici).
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4.Dar putem spune de pe acum că majoritatea (de 
exemplu, Z3) acestor „demonstratoare automate
(aparent prea) dedicate”, pot fi apelate din 
„interiorul” unor alte demonstratoare mult mai
sofisticate (de exemplu, din Isabelle/HOL).

5.Pentru LP (link-uri utile noi, găsiți voi), un SMTS, 
pe scurt, rezolvă problema SAT cu (în general) 
algoritmul sintactic Davis, Putnam, Logemann, 
Loveland (= DPLL, 1960-1962); se știe că această
problemă este decidabilă, dar NP-completă; 
răspunsul pentru orice intrare   LP este „DA” (
este satisfiabilă, caz în care, de obicei, se furnizează
și o asignare/ structură (aici, model), S, adică 
S(Φ)=1/ S ⊨ ) sau „NU” ( este nesatisfiabilă).
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6.Pentru LP1 (de fapt, pentru LP1=; din nou, găsiți

singuri alte link-uri pe care le considerați neapărat

utile), problematica se extinde, dar, în același timp, 

se și complică puțin.

7.Mai exact, mai întâi precizăm că, sintactic, se 

folosește alfabetul: mulțimea de variabile X;

signatura , cu mulțimea de simboluri funcționale F, 

și cea de simboluri predicative P (P conține implicit 

simbolul dedicat „=”; elementele lui F și P au arități);  

conectorii , , (eventual, se admite adăugarea lui

, , etc.); cuantificatorii  și ; se definește

mulțimea termilor T; apoi, formulele, deci elementele

lui LP1{=}, care sunt notate (vezi și LP) tot prin .  
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8.Orice formulă închisă se va numi și propoziție/ 

sentence; în cazul LP1=, o structură S, prin/ în 

care (similar cu LP) se stabilește valoarea de 

adevăr a unei formule , va fi constituită din: (1) 

un domeniu D, mulțime nevidă; (2) o mulțime F, 

de funcții „peste” D (corespunzătoare, inclusiv în 

ceea ce privește aritățile, mulțimii de simboluri 

F); (3) o mulțime P, de predicate/ funcții 

caracteristice „peste” D (corespunzătoare, 

inclusiv în ceea ce privește aritățile, mulțimii de 

simboluri P); o asignare/ interpretare (prin 

elemente din D) a fiecărei variabile din X.
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9.O teorie (logică), notată în mod usual T, este 
considerată a fi orice mulțime de propoziții 
închisă la consecință semantică; desigur că 
mulțimea aleasă este o mulțime de formule 
construite peste alfabetul menționat, incluzând 
signatura  (= Alf); cum noțiunea de 
consecință semantică este o … noțiune 
semantică (evident), să spunem că o teorie 
peste , T, se va obține, în general, în 2 moduri 
distincte: (I) se fixează o structură „admisibilă” S/ 
o clasă de asemenea structuri S; precum și o 
mulțime A, de „axiome” (de formule , construite 
peste Alf), adevărate în (toate) S-urile; T va fi 
obținută luând închiderea amintită, vs S-uri.
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10.A doua modalitate, (II), de obținere a unei 
teorii este cumva similară, deoarece, având date 
, Alf și S(-urile), T va fi formată din mulțimea 
tuturor formulelor  (ca mai sus), care sunt 
adevărate în (toate) S(-urile); în particular, „luând 
toate structurile S peste Alf posibile”, o teorie 
va putea fi formată din toate formulele valide
peste  (Alf).

11.În acest moment, în loc de problema SAT, ne 
vom ocupa de rezolvarea problemei 
apartenenței la o Tdată. O asemenea 
problemă poate fi însă ne/semi-decidabilă, deci 
răspunsul „de așteptat” de la un SMTS „pentru 
LP1” va fi „DA”, „NU” sau „Nu se știe”.
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12.Iată câteva exemple semnificative de teorii logice
(de reținut: și mulțimea formulelor valide pentru „o
LP” formează o teorie logică): TE = teoria funcțiilor
neinterpretate, cu egalitate, numită și teoria vidă (și
care este, de fapt, LP1{=} – comentarii); TZ = teoria
întregilor, adică teoria „atașată” mulțimii tuturor
structurilor S, cu D = Z, F = {+, -} și P = {}; TQ = 
teoria „realilor” (de fapt … a numerelor raționale), 
adică teoria „atașată” mulțimii tuturor structurilor S, 
cu D = Q, F = {+, -} și P = {}; TL = teoria listelor (cu 
elemente dintr-o mulțime dată; n-o fixăm aici), adică 
teoria în care (din nou, nu vom preciza totul aici) 
„punem” axiome de forma: cons(car(x), cdr(x)) = x, 
car(cons(x, y)) = x, cdr(cons(x, y)) = y, etc.
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13.Să observăm că, în general (luăm drept
exemplu „de referință” pe TZ) ne va interesa
practic „o structură anume, fixată pe o signatură
anume”, toată „mulțimea de structuri generată”,  
fiind obținută doar considerând interpretările
diferite ale variabilelor, în domeniul ales (aici, Z); 
vom spune astfel că problema SAT (pentru LP1
cu egalitate), rezolvată de către un SMTS este: 
„Fiind dat un alfabet de ordinul I (standard),o 
signatură  (ca mai înainte), o teorie T, o 
structură anume S (ca mai sus), și (în sfârșit) o 
propoziție  (construită peste ), este 
adevărată în S ?”; reformulând: „Este 
satisfiabilă/ validă în/ peste structurile … ?”
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• Algoritmii „din spatele” testului de satisfiabilitate 

sunt tot „forme” ale DP(LL)/ rafinări ale rezoluției, 

formulele/ propozițiile aducându-se în prealabil la 

forme normale (conjunctive = FNC, de obicei; în 

majoritatea cazurilor, cuantificatorii sunt „în față” 

iar cuantificatorii existențiali sunt eliminați prin 

„metoda Skolem”)

• În cazul satisfiabilității unei propoziții , pentru 

găsirea unei structuri model S, se pot aplica 

tehnici de model checking (tool-uri: MCMAS, 

TLC, etc.) 

• Putem face generalizări dacă combinăm mai 

multe teorii
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• Dacă avem signaturile 1, 2, …, n și teoriile 

T1, T2, …, Tn, obținem combinația lor T dacă 
considerăm reuniunile corespunzătoare:  = 1 
2 …  n, respectiv T = T1  T2  …  Tn, 
problema fiind acum de a testa o anumită 
satisfiabilitate a unei propoziții  (construită peste 
), pornind de la „cunoașterea” satisfiabilității sale 
în signaturile componente

• Revenind la exemplele considerate, să precizăm 
că: TE este nedecidabilă („fragmentul”, F, format 
din formulele care nu conțin cuantificatori este 
decidabil); TZ, TR și TL sunt toate decidabile (iar F 
de mai sus, este respectiv: NP-completă; 
rezolvabilă în timp polinomial; rezolvabilă în timp 
liniar)
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• Putem combina TE cu TZ pentru a forma T

• Există metoda numită Nelson-Oppen, prin care 
putem „combina” procedurile de decizie pentru TE 
respectiv TZ, pentru a obține o procedură de 
decizie pentru T

• Formula  (peste T) pentru care „merge” o 
asemenea procedură trebuie să fie din F-ul 
corespunzător; în plus (pentru cazul general), 
signaturile componente trebuie să fie disjuncte, iar 
teoriile corespunzătoare trebuie să fie „stabil 
infinite” (considerând , o T este infinit stabilă
dacă, pentru fiecare F corespunzător, și 
satisfiabilă, există o – altă, poate – structură, în 
care  este adevărată și al cărei domeniu este 
infinit); există teorii care nu sunt infinit stabile, dar 
TE , TZ, TR, TL sunt toate infinit stabile
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• Cazuri mai complicate (în contexte similare) se 

pot referi la teoriile (combinate) convexe, la 
modularizarea teoriilor, la tratarea formulelor
care (totuși) conțin (și) cuantori, etc.

• Nu insistăm, amintind încă o dată că
„procedurile de demonstrare automată” (și
rezoluția „este” un SD …) sunt practic hibride
(în multe sensuri …), deși bazate, în quasi-
totalitate, pe sintaxă

• Revenim la Z3 (există și alte SMTS-uri
„performante”, de exemplu: Simplify, „făcut” la 
HP; CVC3 – la Stanford; Yices – la SRI 
International; Paradox – la Chalmers; etc.)
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• După cum am mai menționat (parțial), aplicația

tratată în continuare a fost dezvoltată de către L. 
de Moura & N. Björner (Microsoft Reasearch)

• Există o versiune online a lui Z3, disponibilă la 
adresa: https://rise4fun.com/z3 (după apel, vă va
apare un textbox)

• Pentru folosire/ execuție, se scrie CODUL (vezi
mai jos) în textbox-ul amintit; apoi se apasă
butonul Play

• Ca o a doua posibilitate, Z3 poate fi descărcat
direct (și) de la adresa: http://z3.codeplex.com

• Apelul pentru execuție se face acum printr-o linie
de comandă Windows: cale>z3.exe fisier.txt

https://rise4fun.com/z3
http://z3.codeplex.com/
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• Mai sus, este evident ce am denotat prin cale; iar

fisier va conține CODUL dorit a fi executat, el 
fiind, după cum se vede, un fișier „.txt” (editat, de 
exemplu, cu Notepad)

• După cum știm, orice SMTS (inclusiv versiunile de 
Z3) „ia” ca intrare/ input orice formulă (aceasta se 
scrie aici direct în COD) „peste” o teorie fixată T
(din LP sau din LP1, în acest ultim caz formula 
putând fi, eventual, fără cuantificatori, deci din F)

• După execuție, Z3 va furniza ieșirea/ output-ul: 
sat, unsat (sau unknown); la cerere, „pusă” tot în
COD, se va furniza (în cazul sat) și un model, prin
precizarea (pe câte o linie separată a) valorilor
posibile (0/ 1) ale fiecărei variabile care apare



15-19 (268)
• (În linia de comandă, după apelul lui Z3, dar  

înainte de precizarea fișierului, mai poate apare și 
un text cu [opțiuni ]; ca exemple de opțiuni: (1)
stm2, care înseamnă folosirea parser-ului pentru 
„formatul de intrare” SMT-LIB 2; (2) punând st, se 
vor lista anumite „statistici”; (3) h este o 
prescurtare pentru help și scriind asta vom obține 
lista tuturor opțiunilor posibile)

• Dacă vrem să știm mai mult, putem folosi un 
Tutorial (versiunea standard 2.0):

http://smtlib.github.io/jSMTLIB/SMTLIBTutorial.pdf

• Sau, chiar versiunea completă „full standard” (2.5)

http://smtlib.cs.uiowa.edu/papers/smt-lib-reference-
v2.5-r2015-06-28.pdf

http://smtlib.github.io/jSMTLIB/SMTLIBTutorial.pdf
http://smtlib.cs.uiowa.edu/papers/smt-lib-reference-v2.5-r2015-06-28.pdf
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• CODUL reprezintă o listă (succesiune de linii 

de program, prelucrate „pas cu pas”) de 

directive Z3, scrise în ordinea: (1) cererea de 

a „raporta” (și) modelul (în caz de răspuns sat): 

(set-option : produce-models true); (2)

stabilirea teoriei T: (set-logic nume); (3)

declararea variabilelor (pot fi de diverse tipuri, 

vezi modul uzual din programare), de exemplu: 

(declare-fun x () Int), prin care precizăm că „x” 

este numele unei variabile de tip întreg sau 

(declare-fun z_1_3 () Real), de unde „vedem” 

că z13 este o variabilă de tip real 
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• De fapt, după cum se poate lesne bănui, atât x 

cât și z13 sunt declarate ca fiind funcții de 
aritate 0, de tipul precizat (generalizări 
imediate) 

• Continuând cu listarea liniilor posibile a face 
parte (în succesiune) din COD, vom putea 
trece (după declararea variabilelor) la (4)
descrierea formulei: (assert formula); în sfârșit, 
se poate cere testarea efectivă a 
satisfiabilității, prin (5) - (check-sat), precum și 
listarea unui model efectiv, prin (6) – (get-
model)

• Câteva noi precizări sunt absolut necesare
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-Liniile (1) și (2) sunt opționale în unele 
implementări, având anumite valori standard

-În (2), nume poate fi (dăm doar câteva exemple; 
din nou, posibilitățile concrete, „locale”, depind de 
implementare): QF_LRA (quantifier-free linear real 
arithmetic); QF_LIA (quantifier-free linear integer 
arithmetic); QF_RDL (quantifier-free real difference 
logic); QF_IDL (quantifier-free integer difference 
logic); din păcate, SMT-LIB 2 nu permite folosirea 
combinărilor (există însă și implementări out-
standards)

-Referindu-ne la (4), să spunem mai întâi că formula
reprezintă o „expresie corectă”, în care operatorii op
se scriu toți în forma prefixată: (op arg1 arg2 … argn)
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-Apoi, „and”, „or” și „+” au arități oarecare (sunt

supra-încărcate/ overloaded), „-” poate apare fososit

ca operator unar sau binar, iar „*” (înmulțirea) este

(doar) binară

-Este disponibil și un operator ternar similar cu „if-

then-else” sau „?” (din C, C++ și Java), notat aici cu 

„ite”; mai exact, dacă „a” are tipul/ sortul boolean,  

iar „b” și „c” au același tip atunci expresia (ite a b c)

denotă pe „b” (dacă „a” va fi evaluat la „true” în

cursul execuției corespunzătoare), respectiv pe „c” 

(în cazul contrar al evaluării lui „a”)

-Puteți „spune” ce înseamnă în Z3 expresia:

(ite (and (<= x 2) (<= 2 (+ x 3 (- 1)))) 3 0) ?
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-Se pot scrie și comentarii, acestea fiind
precedate în textul sursă de simbolul „;” (în rest, 
liniile se identifică prin succesiuni de „()” 
corespondente (imbricate și/ sau consecutive)

• Un exemplu complet este:

(set-option : produce-models true)

(set-logic QF_LIA)

(declare-fun x () Int)

(declare-fun y () Int)

(declare-fun z () Int)

(declare-fun u () Int)

(declare-fun v () Int)   ; continuare pe „next slide”
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(assert

(and

(or

(<= (+ x 3) (* 2 y) )

(>= (+ x 4) z)

) ) )

(check-sat)

(get-model)

• Execuția propriu-zisă se va încheia cu un 
output format dintr-o linie cu „sat”/ „unsat”/ 
„unknown” și câteva linii pentru listarea 
modelului S (desigur, doar pentru cazul „sat”)
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• În acest ultim caz, valoarea val a fiecărei

variabile var, de tip sort va fi dată pe o linie de 
forma:

(define-fun var () sort val)

• Astfel, pentru exemplul anterior, output-ul va
arăta după cum urmează:

sat

(model

(define-fun y () Int 0)

(define-fun x () Int (-3))
(define-fun z () Int 2)

)
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• Dacă mai aveți nevoie de alte exemplificări

(„pe” care să vă testați abilitățile), vă pot „face 

rost” (dacă nu vă descurcați cu link-urile deja

sugerate, sau cu cele suplimentare, accesibile

din pagina mea) 

• În pagină sunt link-uri și la manuale generale; 

sugestia mea este să le parcurgeți (măcar

„puțin”) și – eventual – să le „copiați”
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FINAL CURS 15 

Ceea ce urmează, tot în cadrul cursurilor 

suplimentare, este dedicat Logicii SvO; dar 

și, dacă va fi cazul, câtorva observații privind 

implementările în PROLOG ale unor SD-L+ 
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• Continuăm acum cu logica SvO, ea fiind o altă

extensie importantă a logicii BAN (= „logica
autentificării”)

• Să (re)punctăm întâi câteva informații de natură
istorică, utile în context 

• Prima extensie a logicii BAN a fost logica GNY (1990)
(am studiat-o deja)

• Să reamintim, ca diferențe, mai întâi că în GNY nu se 
presupune implicit că un agent poate determina
întotdeauna dacă un mesaj a fost transmis de către el 
însuși (apare )

• Se poate face însă distincția efectivă între ceea ce
crede un agent (⫢) și ceea ce el posedă (), conținutul
mesajelor putând fi tratat și „pe bucăți” 

• De asemenea, mesajele necriptate (care nu erau luate
în considerare de logica BAN) pot  fi folosite (chiar în
derivări) de GNY
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• Logica GNY formalizează explicit și posesia

cheilor, deci pot fi exprimate prin formule
specifice afirmații ca „A crede că B posedă KAB” 
(astfel, principalii „comunică în siguranță”) 

• Logica AT (Abadi, Tuttle – 1991) este o 
altă extensie a logicii BAN; nu o vom trata
detaliat, pe moment, în cadrul cursului

• Să spunem că AT este mai apropiată, totuși, de 
logicile modale clasice decât BAN (sau chiar
decât alte logici de încredere derivate)

• Scopul principal al AT a fost acela de a 
propune un model semantic „natural” (și, în
același timp, „mai” formalizat) pentru BAN
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• Logica AT diferențiază și ea (similar cu GNY) între

expresiile arbitrare/ texte/ mesaje și formule
logice/ afirmații (adică expresii cărora li se poate
atașa formal o „valoare de adevăr” ; aici formulele
pot fi însă chiar „părți” de mesaje)

• Altfel, după cum era de altfel posibil și în BAN, s-ar
putea demonstra, e.g., că „un agent crede într-un 
nonce” (ceea ce nu prea are rost) 

• Față de GNY și BAN, în AT sunt folosiți pentru
scrierea formulelor și conectorii logici cunoscuți
(negația, disjuncția, implicația etc.); 
majoritatea regulilor de inferență pot fi astfel
rescrise ca axiome (ipoteze  concluzii, putând
„apare ” chiar și în concluzii)
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• O altă limitare a BAN viza tipul de protocoale

pentru care o logică de încredere se putea aplica

cu efecte pozitive (deși și așa puteau apare

atacuri „simpluțe”, cu șanse de reușită mari)

• Logica vO, propusă (1993) de către Paul van 

Oorschot, extinde logica GNY pentru a putea fi 

aplicată direct (și) pentru protocoale de stabilire a 

cheii; nici pe aceasta nu o vom trata separat aici

• vO poate fi folosită pentru a analiza, e.g., 

corectitudinea protocolul(ui) Diffie-Hellman (se 

știe că BAN nu era „viabilă” pentru acest protocol) 

• În plus, logica vO formalizează (chiar prin sintaxă) 

ideea de confirmare a deținerii unui secret
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• În sfârșit, în 1994, Syverson și van Oorschot

propun o altă logică, cu scopul declarat de a 
unifica (într-un sens larg) toate extensiile logicii
BAN (printre care și cele menționate mai sus)

• Logica SvO nu a fost însă creată prin simpla
preluare a regulilor sau notațiilor din cele 3 
extensii

• S-a dorit nu numai eliminarea restricțiilor sau a 
atacurilor simple posibile în BAN și
descoperite în timp, sau extensia aplicării
logicilor de încredere la orice tip de protocol, ci 
și dezvoltarea unui model de calcul „sound”, 
bazat și pe semnatică (corect și complet)
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• Adică, pentru SvO, se urmărea nu numai să

aibă puterea de expresivitate sintactică a 
tuturor celor 3 extensii (introdusă printr-un 
sistem deductiv coerent, atașat), ci și să
dispună de o semantică formală și de o 
teoremă de corectitudine și completitudine
corespunzătoare (similar unei logici „normale”)

• În SvO, de altfel, vom „trece prin” toate etapele
sintactice pe care le-am parcurs pentru
introducerea și utilizarea logicii GNY, adică: 
alfabet, mesaje, formule, sintaxă BNF, creare
SD-SvO (axiome și reguli de inferență), SD-
SvO+ (pre- și post-condiții adăugate „pentru” 
protocoale) și analiza corectitudinii
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• În final, ne vom ocupa (pe scurt) de definirea unei

semantici formale și enunțul unei TC(C)

Alfabetul va fi, în mare, cel cunoscut (îl notăm cu A):

• P, Q, A, B, …(sau P1, Q1, p, q, …) – vor nota entități

„responsabile cu comunicarea, adică (grupuri de) 
agenți (principali); notăm cu P întreaga mulțime;

• 𝙎 (𝙎1, 𝙎2, …) – notează servere (mașini), adică 
(grupuri de) dispozitive cu rol de „intermediari”; S = tot;

• X, Y (X1, X2, …, Y1, Y2, …) – notează (variabile, nume
pentru) mesaje (sau chiar „bucăți” de mesaje); X = tot;

• Np, Nq, …(sau NP, NQ, …) – sunt (nume de) nonces;

NP este „ataşat” agentului P (sau p); nu facem mereu

diferență între literele mari și mici (uneori nici indicii nu 
vor fi „plasați corespunzător”); N = tot;
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• Pentru SvO vom identifica „afirmații” particulare, 

dar vom folosi și anumite (nume de) variabile
pentru a denota o (un nume de) formulă
oarecare: {, ψ, …} = Φ

• Funcțiile ( F), sunt și operatori speciali (având
arități; funcția „de tuplare” = concatenare - doar
de mesaje, poate avea orice aritate) vor fi notate 
în general prin F1, F2, etc.; vom face apel și la 
anumite funcții speciale, care vor fi notate diferit
(vezi H, F sau Φ din GNY !); inversa unei funcții
injective F (în particular, F poate reprezenta și o 
cheie K) va fi notată cu F-1 dar și cu Ḟ („punct” sau
chiar „prim” – vezi mai jos - deasupra numelui); în
cazul criptosistemelor asimetrice, vom avea astfel
K-1 = Ḱ (și K = Ḱ-1), iar pentru cele simetrice K = Ḱ
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• Pentru a „rămâne” la operatorii speciali folosiți 

(și) drept „chei” (dar și ca funcții; funcțiile sunt 

desigur operatori, iar unele – gen „punctul pentru 

inversă” – putând fi chiar meta-operatori): vom 

folosi simbolurile cunoscute K, K1, K2, KPQ (chei 
publice, secrete, partajate etc.); K  notează „tot”

• Admitem deci, ca operatori unari: „ ” (non; 

acesta poate fi aplicat, în principiu, doar unei 

formule:  ); „#” (fresh; se aplică doar unui 

mesaj: #(X)); ca noutate complete: se acceptă 

operatorul de consecință sintactică, notat, 

obișnuit, cu „⊢” și aplicat doar unei formule (⊢ ; 

este și el un meta-operator și va fi tratat separat)
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• Alți operatori bine-cunoscuți (din logicile „atinse”  

anterior, unii mai puțin sau chiar deloc), sunt 

(re)considerați/ priviți aici ca operatori binari:

-„” (și), „” (sau), „” (implică); chiar „” 

(echivalența sintactică): cei din logica propozițională 

(în principiu, se vor aplica doar formulelor);

-„{ }”: {X}K reprezintă mesajul X criptat cu cheia K; X 

„inițial”/ plaintext nu poate fi cunoscut aici;

-„[ ]” (operator nou): reprezintă mesajul X semnat cu 

cheia K; el este folosit pentru a evidenția chiar 

sintactic faptul că semnarea nu este considerată ca 

„inversa” criptării (RSA este o excepție); posesia lui

[X]K va însemna, în SvO, implicit, și posesia lui X;
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• PK(P, K) va denota faptul că K este cheia publică 

a lui P (K-1 va fi atunci cheia privată asociată); 

pentru ea s-a mai folosit notația +K și -K; practic 

va „nota” operatori noi, sub forma: 

-PKc(P, K): K este/ denotă cheia publică a lui P, 

folosită pentru criptarea unui mesaj;

-PKs(P, K): K este cheia publică a lui P, folosită 

pentru semnarea unui mesaj;

-PKp(P, K): K este cheia publică a lui P, folosită 

pentru partajarea de chei;

-P  X: lui P i se spune (is told) X (sau P vede/

primește acum/ sees X); operatorul binar este cel 
știut („”), care are de obicei o notație infixată;
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-P ’ X: P a primit / received mesajul X; operatorul „’ ” 
este nou; în SvO se face astfel o diferență sintactică
directă între „a vedea” (ceva, așa cum e) și „a primi” 
(adică tot „a vedea”, dar după – eventual – niște
„transformări” – vezi semantica !);

-P |~ X: P a transmis/ comunicat/ spus/ transportat/ trimis
cândva (once conveyed)/ said X (este cel știut deja);

-P  X: P trimite/ spune acum/ says/ comunică/ 
transmite mesajul X (cunoscut și el, dar „scos” din GNY);

-P ⫢ : P crede/ este îndreptățit să creadă (believes) că
formula  este „adevărată” (operatorul este „⫢”, știut, dar
extins aici și la formule – sens „direct semantic” = 0/1);

-P ⤇ : P are jurisdicție asupra formulei/ controlează/ 
controls ; P este o „autoritate de încredere în ceea ce
privește ” („⤇” - știut și extins și la formule);
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• Continuăm cu operatorii (considerați a fi) ternari:

-P ↔K Q: reprezintă faptul că K este o cheie 
simetrică, partajată între principalii P și Q; astfel, se 
precizează sintactic certitudinea că doar P și Q vor 
cripta mesaje folosind K; și că doar cei în care P și Q 
au încredere (de exemplu, un server care generează
K) vor putea cunoaște K (operatorul „↔” este cel 
folosit deja; apare însă puțin modificat ca „viziune”); 
vom nota cu OP = mulțimea tuturor operatorilor 
(uzual, ea va include și mulțimea funcțiilor, F);

-SV(X, K, Y): e nou, „verifică semnături”; având ca 
argumente X, cheia K și Y, K poate fi folosită pentru 
a confirma că X „este o semnătură validă pentru” Y 
(mesajul X este chiar mesajul Y, dar semnat cu K);



16-14 (291)
• În acest moment, avem (aproape …) în 

întregime alfabetul „simbolurilor” peste care 
vom construi logica SvO, privită, uzual și ca 
mulțime dorită de formule (numite în literatură 
și „texte bine-formate”; wff ’s)

• Opțiunile sintactice au fost canalizate încât 
fiecărei formule să i se poată atașa drept 
semantică o unică valoare „de adevăr” (0-1), în 
mod similar cu logica aristotelică/ temporală

• Sunt utile acum câteva precizări de compilare:

-unele „simboluri” sunt de fapt unități lexicale
(PKs, SV, … ca și entățile „dotate” cu „indici” -
X1, NP …, sau chiar Ḟ); 



16-15 (292)
-{X}K sau P ↔K Q (de exemplu), ar putea fi scriși 

doar prefixat {•, •}(X, K) (sau chiar {}(X, K)), 

respectiv ↔(K, P, Q); P ⫢  devine ⫢(P, ) etc.;

-„apar” astfel (ca simboluri noi în A) și parantezele 

rotunde corespondente (sub măcar 3 utilizări 

distincte: pentru „gruparea” convenabilă a porțiunilor 

de text, pentru delimitarea argumentelor unui 

operator și pentru scrierea operatorului de 

concatenare a „oricâtor” mesaje; mesajele pot fi și 

șiruri de biți = cifre …); mai apare și „virgula” …;

-deoarece vom admite și existența unei mulțimi 
aprioric cunoscută, de mesaje text posibile (M), în 

A vom include desigur și simbolurile folosite în M;
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-vom apela în final și la simbolul/ unitatea lexicală „*”, 
„*1”, … pentru a identifica aici (și) orice mesaj
admisibil (vezi mai jos);

-putem stabili chiar reguli precise de utilizare a 
literelor mici/ mari, cu sau fără diacritice, pentru
utilizarea indicilor, pentru scrierea (e.g., cea prefixată
a) operatorilor, contextul de scriere a simbolului, etc.;

-se poate astfel defini constructiv (știm cum) 
mulțimea termilor/ termenilor), pe care o vom nota 
cu T : „constantele” (= elemente precizate, dintr-o 
mulțime fixată) și „variabilele” (= nume generice
pentru elemente din anumite mulțimi) sunt termi
(pasul Baza); Pasul constructiv: dacă elementele
t1, t2, …, tk sunt termi și op este „operator k-ar”, 
atunci op(t1, t2, …, tk) este term (k  1, op  OP);
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• Datorită, în special, faptului că operatorii au 

roluluri suficient de diferite (și funcțiile sunt 
operatori, dar …; și „⫢” este operator, dar …), în 
definiția anterioară se încadrează texte de natură 
complet diferită; astfel, dacă m1, m2, …, mk sunt 
mesaje (și termi), atunci este mesaj (și term) și 
concatenarea lor, (m1, m2, …, mk); tot term este și 
mesajul criptat {X}K, precum și formula P ⫢ 

• Pentru a simplifica cumva lucrurile, am putea 
permite ca în T să fie incluși termi „fără sens/ 
semnificație”; există însă termi care sunt formule
(vezi mai jos), cum ar fi P ⫢ , care trebuie să 
aibă semantică; chiar vom „pune” în T câteva 
„formule constante” : p, q, r, …, similar cu 
logica propozițională (ca opțiune concretă …)
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• Formal, ar fi util să concepem o logică multisortată (inutil 

de complicată însă doar pentru studiul protocoalelor)

• Vom stipula totuși că vom „lucra” (T0) doar cu „termii 
admisibili/ admiși ” (notațional, X ⫢ P nu va fi un term 
admisibil, X nefiind principal și P nefiind formulă)

• De altfel, am admis deja (implicit) că nu folosim 
scalabilitatea pentru cazurile practice; deci nu lucrăm de 
fapt cu mulțimi numărabile de simboluri ci cu mulțimi 
finite foarte mari, fixate aprioric (acele P, S, F, …)

• Cu aceste convenții, vom defini formal (constructiv) 
mulțimea mesajelor (admisibile/ admise), Ma, prin:

Baza:

(i)X  Ma și M  Ma ; eventual, putem admite și că M va 
coincide cu X ; însă atunci am avea doar mesaje „efective”, 
nu și „variabile” sau „ *” pentru mesaje (de evitat …). 
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(ii)Orice subcuvânt al unui mesaj din M este în Ma

(orice submesaj al unui mesaj efectiv, este mesaj 
admis); cheile sunt (și) mesaje admise; șirurile de 
biți sunt mesaj admise …; etc.

(iii)SvO  Ma (formulele sunt mesaje admise).

Pas constructiv.

Orice term (sau doar cei admisibili) este mesaj 
admis; putem „pune” și punctual: (m1, m2, …, mk) 
Ma, doar dacă toate mesaje m1, m2, …, mk sunt 
mesaje admise; {X}K este admis, doar dacă X este 
mesaj admis și K este cheie; [X]K este admis; etc.

Nimic altceva nu mai este în Ma.

• În sfârșit, definim constructiv SvO (pentru 
claritate, aici alegem varianta „punctuală” exactă):
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Baza (formule introduse „direct”):

(i)Formulele constante (introduse „abuziv”, conform 
opțiunilor fiecărui proiectant); apoi, PKc(P, K), PKs(P, K), 
PKp(P, K), P ↔K Q  SvO doar dacă P, Q  P și K  K .

(ii)SV(X, K, Y)  SvO doar dacă X, Y  Ma și, desigur, 

K  K .

(iii)P  X, P ’ X, P |~ X, P  X și #(X)  SvO doar dacă
X  Ma și P  P.

Pas constructiv (formule noi din formule vechi):

(i)Dacă , ψ  SvO, atunci (), (), (ψ), (ψ), 

(  ψ)  SvO. (comentariu - parantezele …)

(ii)P ⫢  și P ⤇   SvO doar dacă P  P și   SvO.

Nimic altceva … (alternativ, cea mai mică – la incluziune 
- mulțime…).
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Observații. 

(i)Operatorii „*” și „⊢” vor fi de fapt folosiți/ vor avea 
sens doar în metalimbaj. 

(ii)Am construit astfel „o logică SvO”, odată ce am 
construit mulțimea de mesaje admise Ma; corect ar 
fi ca ea să fie notată SvOMa (scrieți singuri BNF !).

(iii)Clasa efectivă de formule cu care lucrăm, va 
depinde însă și de alfabetul A, și de protocolul în 
cauză (mulțimea – finită ! – de principali care 
comunică, cheile folosite, serverele, etc.)

• Putând folosi „” și „”, sistemul SD-SvO(+) va fi 
alcătuit aproape (doar) din axiome; nu vor exista 
deloc axiome „de posesie” (aceasta se „prinde” 
altfel); doar „ceea ce se crede” trebuie demonstrat
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• Vor exista doar 2 reguli de inferență (ce-i 

drept, cunoscute și foarte generale): modus 

ponens (MP) și necesitatea (RN) 

• Prima „controlează” singura modalitate prin 

care se pot face demonstrații = raționamente

• A doua este „de drept” o meta-regulă

• Pentru simplitate sintactică, vom folosi efectiv 

(în construcția de formule) și conectorul logic 

„”, cu interpretarea notațională cunoscută:  
  ψ  (  ψ)  (ψ  )
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FINAL CURS 16 

împărțirea pe cursuri este, de aici încolo, 

cumva arbitară; deci, scrieți ACUM definiția

(sintaxei) SvO în BNF, înainte de a continua
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• Fie deci o logică SvOMa fixată (alegând Ma)

• Similar cu GNY, partiționăm mulțimea de reguli 
(aici: doar axiome) în submulțimi:

-BC: axiome de încredere

-IS: axiome de identificare/ asociere a sursei

-CP: axiome pentru stabilirea de chei partajate

-RM: axiome de recepționare a mesajelor

-VM: axiome de vizualizare a mesajelor

-IM: axiome de înțelegere/ credință/ interpretare 
a mesajelor

-TM: axiome de transmitere/ spunere a 
mesajelor
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-J: axiome de jurisdicție

-F: axiome de fresness/ noutate

-VN: axiome de verificare a nonce-lor

-CS: axiome legate de simetria partajării de chei

• Vor fi aproximativ 20 de (scheme de) axiome, pe 
care le vom nota pentru simplitate (în ordinea
întâlnirii) cu Ax1, …, Ax20, …

• După cum am mai procedat, axiomele vor avea și
un „nume intern”; de exemplu cea de-a doua
axiomă de noutate, Ax18, se va numi (și) F2

• Deoarece axiomele vor fi formule-text (nu „fracții” 
= ipoteze supra concluzie/ concluzii), după enunț
ele vor fi imediat comentate, fără alte precizări
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Axiome de încredere. Se referă la credințele unui 
principal.

Ax1.BC1.

((P ⫢ )  (P ⫢ (  ψ)))  (P ⫢ ψ).

• Un principal va crede în tot ceea ce „rezultă logic” 
din credințele sale curente 

Ax2.BC2.

(P ⫢ )  (P ⫢ (P ⫢ )).

• Asta „indică” faptul că orice principal „poate 
spune” în ce crede

Axiome de identificare/ asociere a sursei. Se 
precizează modalitatea în care cheile generate sunt 
utilizate pentru a deduce identitatea transmițătorului 
unui mesaj.
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Ax3.IS1.

((P ↔K Q)  (R ’ {X}K))  ((Q |~ X)  (Q  X)).

Ax4.IS2.

(PKs(Q, K)  (P ’ X)  SV(X, K, Y))  (Q |~ Y).

• Reamintim: PKs(Q, K) semnifică faptul că K este 
cheia publică a lui Q pentru verificarea de 
semnături; iar SV(X, K, Y) „spune” că având 
semnătura X, cheia K poate folosită pentru a 
confirma că X este mesajul Y semnat cu cheia K

• Mai mult, prezența lui PKs(Q, K) presupune 
„suficientă redundanță în schema de semnare” 
pentru a preveni ca atacatorii ce dețin doar cheia 
publică K să producă semnături valide pentru Q 
(posibil, corect), dar valide și pentru alte mesaje 
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• Precizăm acum că, prin convenție, o cheie publică

poate fi folosită (de către oricine o posedă) pentru

a cripta și un mesaj care este șir de biți

(rezultând, evident, tot un șir de biți)

• Cele două axiome de mai sus „spun” astfel că

transmițătorii (onești) care posedă cheia K pot să

indice (în mod corect) originea mesajelor, iar

destinatarii care posedă cheia K pot să identifice

(în mod corect) originea indicată (se renunță la 

„onești”, dacă X nu este un șir de biți)

• Implicit, principalii care nu posedă K nu pot nici să

indice, nici să identifice originea mesajelor (ceea

ce este/ „pare” corect)
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Axiome pentru stabilirea de chei partajate. Este 
nevoie ca cheile de sesiune rezultate în urma folosirii 
de chei publice corespunzătoare și menite partajării 
de chei, să fie la rândul lor „corespunzătoare”.

Ax5.CP1.

(PKp(P, KP)  PKp(Q, KQ))  (P ↔F0(Kp, Kq) Q).

Ax6.CP2.

  [F0(K, K’)/ F0(K’, K)].

• Reamintim, iar: PKp(P, K) „spune” că K este cheia 
publică a lui P folosită pentru partajare de chei și, 
mai mult, se implică faptul că K-1 rămâne secretă; 
iar F0(KP, KQ) indică implicit o funcție de partajare 
de chei (similară cu cea din protocolul Diffie-
Hellman) 
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• Am folosit cuvântul „implicit” deoarece ambii

parametri specificați explicit pentru F0(KP, KQ) 

sunt chei publice, și se știe că o funcție de 

partajare de chei are (în general) ca parametri

o cheie publică și una privată (cheia publică

fiind folosită pentru a cripta cheia privată iar

rezultatul este transmis către destinatar)

• F0 denotă astfel o funcție de partajare de chei

care folosește drept cheie publică primul

parametru și drept cheie secretă pe cea

„corespunzătoare celui de-al doilea parametru”

• Mai jos vom nota [F0(K, K’)/ F0(K’, K)] cu ’
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• Repetăm: Ax6 „spune” de fapt că cele două

formule, ’ și  sunt echivalente sintactic, adică, în
sens strict, avem de-a face cu două axiome: 
Ax6’.  ’., și Ax6’’.’  .

• Se „vede” astfel că logica noastră respectă
simetria partajării de chei

• Semnificația notației este: ’ coincide cu , 
exceptând faptul că toate aparițiile lui F0(K, K’) 
sunt înlocuite (simultan) cu F0(K’, K)

Axiome de recepționare a mesajelor. Trebuie
stipulat că fiecărui principal P căruia i se spune un 
mesaj compus X, i se spun și toate „componentele” 
lui X; sau: în loc de X, P va primi (toate) decriptările
atașate, cu cheile pe care le are la dispoziție; sau (în
fine), echivalent: mesajul real poate „fi dedus” doar
din semnături ale sale.
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Ax7.RM1.

(P ’ (X1, X2, …, Xn))  (P ’ Xi), i  [1, n].(sunt n …)

Ax8.RM2.

((P ’ {X}K)  (P  Ḱ))  (P ’ X).

Ax9.RM3.

(P ’ [X]K)  (P ’ X).

• Nu credem că mai este nevoie de vreun comentariu
suplimentar

Axiome de vizualizare a mesajelor. Un principal ar
trebui, evident, să (și) vadă tot ceea ce recepționează; de 
asemenea, este normal ca un principal să vadă toate
componentele fiecărui mesaj pe care-l primește; similar, 
din ceea ce vede, trebuie să vadă și „orice mesaj
calculabil prin F”; diferența exactă dintre „” (sees) și „’ ” 
(received) va fi vizibilă clar după formalizările semantice.
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Ax10.VM1.

(P ’ X)  (P  X).

Ax11.VM2.

(P  (X1, X2, …, Xn))  (P  Xi), i  [1, n]. (aici 
sunt de fapt, ca și mai înainte, n axiome)

Ax12.VM3.

((P  X1)  …  (P  Xn))  (P  F(X1, …, Xn)).

• Mai sus F denotă orice funcție „ușor calculabilă” 
(de către P), de exemplu X1 + X2 + … + Xn

(desigur, dacă „suma” se poate face efectiv)

• Nu stipulăm nicio axiomă similară cu RM2, pentru 
că o asemenea axiomă ar fi un caz particular al 
Ax12, unde F reprezintă decriptarea lui {X}K cu Ḱ
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Axiome de înțelegere/ credință/ interpretare a 
mesajelor. Este una singură, care „spune” că: dacă „un 
principal P crede că el vede o aplicare a unei funcții (de 
tipul/ sortul potrivit) asupra acestui mesaj”, atunci P „va
crede că el vede și mesajul respectiv, în sine”.

Ax13.IM1.

(P ⫢ (P  F(X)))  (P ⫢ (P  X)).

• F denotă orice funcție injectivă pentru care fie F, fie Ḟ
este „ușor calculabilă de către P”; F poate reprezenta
chiar o criptare (sau o decriptare), cheia
corespunzătoare trebuind să fie dată ca parametru

• Această axiomă (simplă) este suficient de subtilă
deoarece (la prima vedere) ar pare că P ar „putea
inversa” funcția F, adică ar putea afla pe X ușor
(folosind chiar valoarea F(X))
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• De fapt, se presupune implicit că P poate calcula

ușor pe F dar nu și inversul ei; atunci axioma
Ax13 „spune” că P „știe că îl are” pe F(X) doar
dacă îl știe deja pe X

• Putem spune astfel că ultima axiomă „prinde” (și) 
caracteristicile dorite ale recunoașterii din GNY

Axiome de transmitere/ spunere a mesajelor. 
Trebuie să stipulăm explicit faptul că un principal P 
care a spus cândva un mesaj compus X, practic a 
spus fiecare componentă în parte; în același timp, P 
chiar vede componentele lui X (asta se face cu 
ajutorul primei axiome); ce-a de-a doua axiomă 
precizează astfel că orice P care spune/ trimite/ a 
spus (recent) mesajul compus X, l-a și spus cândva
pe X, „simultan” cu faptul că P spune și fiecare 
componentă a lui X.
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Ax14.TM1.

(P |~ (X1, X2, …, Xn))  ((P |~ Xi)  (P  Xi)), 

i  [1, n]. (din nou sunt de fapt n axiome)

Ax15.TM2.

(P  (X1, X2, …, Xn))  ((P |~ (X1, X2, …, Xn)) 

(P  Xi)), i  [1, n]. (încă n …)

• Am putea conchide (și) că orice principal vede și 

„ce spune”, și „ce a spus”

Axiome de jurisdicție. Și acest caz reprezintă o 

situație descrisă printr-o singură axiomă: dacă P are 

autoritate asupra unei formule , atunci „cuvântul

său este lege” în ceea ce o privește pe .
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Ax16.J1.

((P ⤇ )  (P  ))  .

• Am mai putea spune și că „principalii trebuie

să manipuleze (controleze și transmite) doar

formule „adevărate”

Axiome de fresness/ noutate. Se precizează

mai întâi că un mesaj compus (ca mai sus, „prin

concatenare”) este nou dacă măcar una dintre 

componentele sale este nouă; în al doilea rând, 

se „spune” că orice aplicare a unei funcții

injective F (inclusiv criptarea sau decriptarea) 

unui mesaj nou va „da” tot un mesaj nou.
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Ax17.F1.

#(Xi)  #(X1, X2, …, Xn), cu i  [1, n]. (poate fi doar 
una; dar și un n oarecare, mai mare strict ca 0)

Ax18.F2.

#(X1, X2, …, Xn)  #(F(X1, X2, …, Xn)).

• Funcția F din F2 trebuie să depindă cu adevărat de 
o componentă proaspătă

• Astfel, dacă X2 este nou, atunci știm că (X1, X2, X3) 
este nou; însă valoarea expresiei X1 + (0 • X2) + X3
nu va fi nouă 

• Mai exact, se spune că o funcție depinde cu 
adevărat de un parametru dacă evaluarea acesteia 
într-un argument este imposibil să fie calculată 
corect fără a cunoaște exact valoarea parametrului 
(a se revedea și axiomele IM)



17-16 (316)
Axiome de verificare a nonce-lor. Pe scurt (și

fără vreun alt comentariu suplimentar), noutatea

„promovează”/ „urcă” orice mesaj de la „a fost

spus cândva” la „este spus”, mai exact, în

sesiunea curentă.

Ax19.VN1.

((#(X))  (P |~ X))  (P  X).

Axiome legate de simetria partajării de chei. 

Mai jos sunt de fapt două axiome (a mai fost un 

așa caz), care stipulează împreună faptul că o 

cheie partajată este „potrivită” pentru P și Q

dacă și numai dacă este „potrivită” pentru Q și P.
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Ax20.CS1.

(P ↔K Q)  (Q ↔K P).

• Am epuizat cele „20” (de fapt, avem și mai mult de 
1 axiomă „pe caz”) de axiome SvO

• După cum am mai spus, vom avea doar 2 reguli
de inferență, foarte generale: MP (modus ponens
= „modul adevărat”) și RN (regula necesității); ele
sunt descrise în continuare sub forma folosită la 
GNY: Ipoteze, Concluzii, Semantică Intuitivă (I, C, 
SI)

MP.

I1.Orice formulă   SvO.

I2.Formula (  ψ), unde  este formula aleasă ca 
primă ipoteză (în cadrul I1), iar ψ  SvO, oarecare.
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C.Formula ψ, adică cea aleasă la I2.

SI.Este cunoscută din logica aristotelică clasică; 
adică accentul este pus pe semnificația/ 
semantica implicației logice: pentru a deduce un 
adevăr printr-un raționament corect (formulele
fiind implicații și regulile – cele fixate), trebuie să
pornim cu un adevăr (implicit: o ipoteză „falsă” 
va putea genera, la finalul unui raționament
corect fie o formulă adevărată, fie una falsă).

RN.

I. ⊢ ,   SvO, oarecare.

C. ⊢ (P ⫢ ), unde P este orice principal, iar
formula  este cea aleasă la I.
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SI.Notațiile folosite pentru descrierea regulii sunt

„abuzive”; ideea este următoarea: „Dacă s-a 

făcut o demonstrație în SD-SvO, fără a folosi

nicio ipoteză suplimentară (dintr-o mulțime dată
I) - presupunem această noțiune cunoscută - a 

unei wff, , atunci se admite implicit că s-a făcut

și o demonstrație corespunzătoare pentru orice
formulă ψ de forma (P ⫢ )” (P  P,   SvO).

• Pe parcurs (= la tablă), vom face și alte

precizări legate de sistemele deductive în
general, de „notația” (extensie pentru „⊢ ψ”) „I 

⊢ ψ”, de legătura dintre „⊢” și „⊨” (vezi TCC) 
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• Vom discuta puțin mai pe larg modalitatea prin

care se poate face analiza protocoalelor în SvO, 
față de ceea ce știm de la logicile de încredere
deja trecute în revistă

• „În mare”, vom „trece” prin aceleași etape
generale, „sărind” însă peste idealizarea unui
protocol (pornim totuși tot de la descrierea
acestuia în limbaj natural)

• „Traducerea” (semi)automată a unui protocol se 
va face astfel direct printr-o listă de formule din 
SvO

• În SD-SvO vom plasa, în mod uzual, axiomele
(poate chiar doar pe cele „utile într-un caz
concret”), precum și regulile MP și RN; adăugăm
apoi presupunerile suplimentare „generate” de 
protocol (AF0), găsind SD-SvO+



18-2 (322)
• Se formează (posibil) și mulțimea de proprietăți/ 

formule dorite a fi satisfăcute de protocol, AFk’

• Dacă protocolul este exprimat printr-o listă de k
formule, se obține în final, prin demonstrații în SD-
SvO+ (la care se adaugă, pas cu pas, elementele
din listă) mulțimea Afk (găsim pe rând AF1, etc.)

• Se spune că „protocolul funcționează corect” dacă
… sau - „în urma analizei” s-a obținut că …, etc.

• În plus, dacă demonstrația/ demonstrațiile nu s-
a(u) terminat cu concluzia/ toate concluziile dorită/ 
dorite (adică, măcar un element din AFk’ nu este
în AFk), se pot sugera comunicări suplimentare, 
care completează protocolul, care ar putea fi însă
și „modele de atacuri” (nu avem aici exemple)
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• Vom face însă o „excursie” mai detaliată în procesul

amintit mai sus, ținând cont de specificitatea SvO

• Începem prin a observa că premizele inițiale
suplimentare dorite ar putea fi de 4 mari tipuri:

(1)Premizele inițiale „generale” (formule presupuse a fi 
adevărate chiar înainte de începutul execuției
protocolului, și care rămân neschimbate); acestea descriu
cumva contextul de comunicare (să ne amintim MDY), 
dar și alte presupuneri „normale”; ar fi astfel natural să
stipulăm că: 

-fiecare principal crede în noutatea reprezentată de 
nonce-ul generat de el; 

-de asemenea, faptul că niciun principal nu se îndoiește
de validitatea cheilor (pe termen mai lung = mai multe
sesiuni) pe care le partajează cu serverele existente;

-nu poate fi „pusă în discuție” nici jurisdicția serverelor
asupra noutății și validității cheilor generate de ele;
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-putem „pune” și premize care reflectă modul de înțelegere
al unui principal (relativ la afimațiile curente); 

-sau, premize care „transpun” rezultatele verificării unei
semnături digitale.

• Fie, de exemplu, o comunicare deja întâlnită:  

S  A : {Ts, B, Kab}Kas

• Acesta „spune” că S îi trimite lui A următoarele elemente
criptate, folosind cheia partajată între cei doi principali: o 
timestamp Ts, identificatorul lui B, și cheia de sesiune
Kab

• Atunci premizele selectate (să facă parte din AF0) ar
putea fi: #(Ts), A ⫢ #(Ts), A ↔Kab B și A ⫢ A ↔Kas S

(2)Separat, ne putem gândi la premize care exprimă
dovada că un mesaj a fost primit în timpul rulării (curente
a) unui protocol; ele pot fi „introduse” direct în specificarea
unui protocol; de exemplu, premiza de acest tip pentru
situația descrisă anterior ar fi: A ’ {Ts, B, Kab}Kas.
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• De obicei, acest tip de premize nu sunt folosite

direct în demonstrații, ci – introduse în protocol -
pot ajuta la formarea de noi premise

• Ca observație permanetă: anumite premize din 
AF0 pot fi adăugate pe parcurs („în alte AFi-uri”; 
adică doar atunci când este nevoie de ele)

(3)Premize care reflectă ce anume înțelege un 
principal dintr-un mesaj primit; astfel, chiar dacă A a
primit ceea ce am exemplificat prin {Ts,B,Kab}Kas, e
posibil ca el să nu înțeleagă tot conținutul mesajului
(uneori, natura aleatoare a cheilor distribuite face ca 
ele sa fie nerecognoscibile „pe loc”); presupunând
însă că timestamp-urile și numele de identificare a 
pricipalilor sunt implicit recognoscibile, atunci o 
premiză de acest tip pentru afirmația anterioară ar
fi: 
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A ⫢ (A ’ {Ts, B, Kab}Kas).

(4)Premize ce reflectă interpretarea unui mesaj de 
către receptorul său; ele sunt principalul mod de „a 
sări peste” idealizare, și reprezintă ce anume

presupune receptorul legat de ceea ce a dorit 
emițătorul să exprime; în cazul afirmației anterioare, 
o premiză, posibil de a fi necesară, ar fi:

(A ⫢ (A ’ {Ts, B, Kab}Kas)) 

(A ’ {Ts, B, A ↔Kab B, #(Kab)}Kas).

• Concluzie: Dispunând de această clasificare a
premizelor, vom putea „pune aprioric” (în AFi-uri) 
diverse afirmații utile care „țin” de fiecare protocol 
în parte, a.î. (e „de droit”), să obținem câte o 
demonstrație pentru fiecare formulă din AFk’
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• Pentru conformitate, să reamintim că: o demonstrație

în SD-SvO+ reprezintă o secvență/ listă de formule din 
SvO; și că fiecare linie/ element din listă este fie o 
premiză, fie o axiomă, fie este concluzia unei reguli MP
sau RN, a cărei ipoteze/ ipoteză sunt „înainte” în listă

Definiții („la tablă”). Demonstrație pentru  (⊢ );
demonstrație pentru  folosind ipotezele suplimentare din 
I (I ⊢ ), desigur, I  SvO;  este teoremă în SvO (se 
scrie ⊢SvO ) …

• În logica AT se foloseau numai instanțe ale regulii MP

• În SvO (de fapt, și în AT), RN trebuie să fie folosită
doar „pe teoreme” (ca ipoteză)

• Mai exact, RN nu poate fi aplicată niciunei premize
„adăugate suplimentar”, sau vreunei „linii” dintr-o 
demonstrație care a fost obținută „cu ajutorul” unei
asemenea premize
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• Explicația acestei restricții constă în aceea că RN s-ar

putea folosi pentru a deduce că „orice principal crede
orice se presupune în protocol”

• Acest lucru nu este întotdeauna „corect”; astfel, dintr-o 
premiză de tipul „A ↔Kab B”, luată ca ipoteză pentru RN, 
se poate imediat deduce că „C ⫢ A ↔Kab B” este
teoremă în SvO, indiferent de „identitatea” lui C (?!)

• Înainte de trece la prezentarea (pe scurt) a unei
semantici formale pentru SvO (știm: formula  este
validă în SvO ddacă … - în scris, „⊨SvO ” - …) și la 
enunțarea unei TCC corespunzătoare (⊨SvO  ddacă
⊢SvO , citită și …) vom exemplifica cele spuse anterior 
pe – același - protocol (didactic) NS (Needham-Scröder)

• Concomitent cu analiza NS cu ajutorul logicii SvO, vom
face și o comparație cu analiza (aceluiași protocol) în
BAN
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• Vom relua o mare parte din cunoștințele

introductive legate de NS, adaptându-le la noul
context 

• Știm astfel că NS este utilizat pentru distribuirea
cheilor între doi principali, A (care este „mai
important”) și B, prin intermediul unui mecanism
de autentificare (a comunicării) și a unui server S 
(credibil) care generează chei distribuite

• Așa cum a fost conceput inițial, protocolul are 5 
linii/ rânduri de comunicare (mesaje „esențiale”, 
înafara celor propriu-zise, ulterioare, ne-utile) între
participanți; în limbaj natural: 

-pe prima linie, A îi transmite server-ului S că el
dorește să comunice cu B; deci, implicit, (și) să
partajeze cu acesta (B) o cheie de sesiune (necesar
a fi proaspăt generată de către S și notată KAB);
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-S va genera și câte o cheie partajată pentru a 
comunica separat cu A și B (KAS și KBS);

-mesajul de pe acest rând mai conține un nonce NA

generat de A și folosit de S (tot) pentru identificare
(suplimentară; S va da imediat un răspuns);

-pe al doilea rând (S răspunde lui A), S trimite
principalului A cheia de sesiune generată acum de 
el - KAB, împreună cu identificatorul principalului B și
nonce-ul NA, știute deja (de către S);

-S va include în același mesaj (de pe  al doilea
rând), o porțiune (internă) criptată (cu cheia
partajată între el și B, KBS), care conține atât cheia
de sesiune generată acum, între A și B – KAB - cât și
identificatorul lui A (aceasta va fi „doar pentru B” !);
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-pentru siguranță, întregul mesaj de pe rând este
criptat cu cheia pe care S o partajează cu A, 
adică KAS;

-apoi, A decriptează acest mesaj folosind cheia
partajată KAS; aceasta (ca și KBS) este știută de S 
și A (S și B), și comunicată din timp lui A 
(respectiv lui B), imediat după „execuția” primului
rând, însă nu  explicit prin sesiunea curentă;  

-dacă nonce-ul lui A, precum și identificatorul lui
B corespund celor trimise inițial de către A (lui
S), atunci A îi va trimite lui B, pe o a treia linie, 
acea porțiune (internă) criptată cu KBS, exact așa
cum va fi scrisă pe rândul 2;
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-mesajul are deci scopul „să-i spună” și lui B 

(principalul „mai secundar”) cheia de sesiune

prin care el va comunica cu A (KAB), cheie pe 

care A o aflase deja, direct de la S; pentru

siguranță (reamintim că totul este criptat cu KBS), 

în text este furnizat și identificatorul lui A;

-astfel, B va decripta mesajul primit folosind KBS

și obținând cheia de sesiune KAB; 

-este necesar și ca B să răspundă lui A; ca 

urmare, el va genera un nonce (NB) pe care îl va

cripta folosind cheia de sesiune primită (KAB) și-l 

va trimite lui A (vezi rândul 4);
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-totul este considerat „în regulă”, dacă (și) „B va
ști că poate comunica cu A în siguranță” (se 
admite că A deja știe deja acest lucru, după
„execuția” rândului 4); 

-mai precis, la finalul comunicării prin cele 5 linii
„esențiale” (urmând apoi comunicarea propriu-
zisă), A și B trebuie să fie absolut convinși că
folosesc aceași cheie de sesiune (partajată) 
KAB;

-aceasta se întâmplă (vezi rândul 5) dacă, în
sfârșit, B va primi ca raspuns de la A un mesaj
(criptat cu KAB), care să conțină NB – 1 (pe care-l 
poate, desigur, decripta).
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• Înainte de a începe analiza comparativă a 

protocolului NS (SvO vs BAN), vom (re)furniza
(și) lista idealizată (nu e nevoie aici) a mesajelor
acestuia, așa cum apărea în BAN (cele k = 5 linii
descrise mai sus, pentru SvO, în limbaj natural):

1.A  S: A, B, NA

2.S  A: {NA, B, KAB, {KAB, A}Kbs}Kas

3.A  B: {KAB, A}Kbs

4.B  A: {NB}Kab

5.A  B: {NB - 1}Kab

• În SvO liniile/ specificațiile protocolului nu se scriu
direct ca formule (vezi forma abstractizată); în
schimb, ele generează „axiome suplimentare”
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• Aceste formule (numite și presupuneri/

premize și notate mai jos P1, P2, …, P14) vor

forma (împreună cu SD-SvO inițial) SD-SvO+

• La fel cum am mai procedat, Pi-urile se 

adaugă de la început în AF0, sau, pe parcursul

generării demonstrațiilor, într-un „zis” AFj

• Deoarece, de fapt, „mesajele generează

premise” de la bun început, execuția efectivă a 

unui mesaj nu mai este atât de semnificativă

• Putem astfel considera că avem nevoie doar

de AF0 („pe post” de SD-SvO+) și de AF1 („pe 

post” de AFk), care se obține prin demonstrații
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• Analiza protocolului NS în logica SvO

înseamnă atunci a stabili acea mulțime AFk’ și
a vedea dacă AFk’  AF1 (= Afk)

• Mulțimea premizelor „directe” va fi astfel
construită înainte de orice execuție a NS; le 
vom împărți în cele 4 categorii sugerate

• Mai întâi avem „presupunerile generale”, care 
pot include aspectele în care fiecare principal 
crede (e.g., nonce-urile generate de el sunt noi, 
sau faptul că un server are jurisdicție asupra
noutății și validității cheilor pe care le crează; și
că, acele chei „pe termen lung”, pe care el le 
partajează cu serverul, sunt „valide”)
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• Formal (de fapt, avem câte 2 scheme …):

P1. A ⫢ #(NA) și B ⫢ #(NB).

P2. A ⫢ (S ⤇ (A↔Kab B)) și B ⫢ (S ⤇ (A↔Kab B)).

P3. A ⫢ (S ⤇ #(KAB)) și B ⫢ (S ⤇ #(KAB)).

P4. A ⫢ (A ↔Kas S) și B ⫢ (B ↔Kbs S)).

• Pentru a găsi cea de-a doua categorie de 
premize, se presupune că fiecare principal 
primește (cu adevărat) mesajele care i-au fost 
destinate lui; formal:

P5. A ’ {NA, B, KAB, {KAB, A}Kbs}Kas.

P6. B ’ {KAB, A}Kbs.

P7. A ’ {NB}Kab.

P8. B ’ {NB - 1}Kab.
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• Mesajele primite nu sunt însă întotdeauna și

înțelese (corect), de aceea trebuie să menționăm

explicit ce mesaje pot fi înțelese, și ce anume vor

ele să transmită cu exactitate

• Ar trebui să includem, ca urmare, și premize de 
forma „A ⫢ (A ’ X)” pentru fiecare mesaj X, în

cazul căruia se presupune că A îl va înțelege fie 

bazându-se pe redundanța care există, fie pe 

anumite așteptări (e.g., un nonce care a fost trimis

de A, va fi recunoscut de acesta în cazul în care îi

va fi returnat; similar și pentru B)

• De aceea, într-o a treia categorie vor (putea) intra, 

formal:
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P9. A ⫢ (A ’ {NA, B, *1, *2}Kas).

P10. B ⫢ (B ’ {*3, A}Kbs).

P11. B ⫢ (B ’ {NB – 1, *3}Kbs).

• În sfârșit (vorbim despre cea de-a patra categorie
de premize), trebuie incluse formulele
corespunzătoare presupunerilor pe care principalii
le asociază cu mesajele primite (relativ la 
conținutul efectiv al acestora):

P12. A ⫢ ((A ’ {NA, B, *1, *2}Kas) 

(A ’ {NA, B, A ↔Kab B, #(KAB), *2}Kas)).

P13. B ⫢ ((B ’ {*3, A}Kbs) 

(B ’ {A ↔Kab B, #(KAB)}Kbs)).
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P14. B ⫢ (((B ’ {*3, A}Kbs)  ({NB - 1} *3)) 

(B ’ ({NB - 1} Kab)).

• Să notăm că toate aceste (4 categorii de) premize 
nu sunt incluse automat în analiza oricărui protocol 
de securitate, ele variind de la caz la caz

• De asemenea, în P14, pentru ca B să creadă că a 
primit nonce-ul NB - 1, nu este de ajuns ca el să fi 
primit mesajul care ar trebui interpretat, ci și 
mesajul anterior (în care S i-a transmis cheia de 
sesiune KAB)

• Altfel, el nu ar avea cheia corespunzătoare, iar 
mesajul nu ar putea fi recunoscut ca fiind o cheie 
(candidat) pentru comunicarea cu principalul A

• În acest moment putem începe analiza completă a 
lui NS (sau doar generarea lui AFk’)
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• Altfel spus, vom face demonstrații în SD-SvO+, 

pentru a găsi teoremele care exprimă propritățile
dorite a fi satisfăcute de către (execuția) 
protocol(ului), atât pentru principalul A, cât și
pentru principalul B (ne reamintim că cei doi nu au 
chiar același statut)

• Din demonstrațiile care urmează, vor putea fi 
deduse și proprietățile (e.g. - de autentificare) pe 
care trebuie să le posede NS (puteam să le fi 
enunțat chiar de la început, construind astfel, 
aprioric, și pe AFk’)

• Desigur că putem construi/ pune în AF1 mult mai
multe teoreme (din demonstrații), a.î. analiza să
fie mai „completă” și AFk’ (posibil) mai „mare” 
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Teoreme pentru principalul A:

1.A ⫢ (A ’ {NA, B, A ↔Kab B, #(KAB), *2}Kas), 
unde am folosit P9, P12, Ax1, MP.

2.A ⫢ (S |~ (NA, B, A ↔Kab B, #(KAB), *2)), 

unde am folosit 1., P4, Ax3, Ax1, RN, MP.

3.A ⫢ #(NA, B, A ↔Kab B, #(KAB), *2),

unde am folosit P1, Ax17, Ax1, RN, MP.

4.A ⫢ (S  (NA, B, A ↔Kab B, #(KAB), *2)), 

unde am folosit 2., 3., Ax19, Ax1, RN, MP.

5.A ⫢ (A ↔Kab B), folosind 4., P2, Ax15, Ax16, 
Ax1, MP.

6. A ⫢ #(KAB), folosind 4., P3, Ax15, Ax16, Ax1, 
MP.
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Teoreme pentru principalul B (aici ne putem
baza doar pe ceea ce S a transmis lui A):

1.B ⫢ (B ’ {A ↔Kab B, #(KAB), A}Kbs), 

unde am folosit P10, P13, Ax1, MP.

2.B ⫢ (S |~ (A ↔Kab B, #(KAB), A)), 

unde am folosit 1., P4, Ax3, Ax1, RN, MP.

3.B ⫢ (S |~ A ↔Kab B), folosind 2., P14, Ax1, 
RN, MP.

4.B ⫢ (S |~ #(KAB)), folosind 2., P14, Ax1, 
RN, MP.

5. B ⫢ (B ’ {NB - 1} Kab), folosind P10, P11, Ax1, 
MP.
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• Putem trece în sfârșit la comparația, sperăm

relevantă, cu ceea ce „se știe” despre același

protocol (NS) din logica BAN

• Să notăm mai întâi că premizele „de forma” P1

– P4 sunt incluse printre presupunerile făcute

în BAN (sunt formule în sens BAN)

• Printre presupunerile suplimentare la BAN, 

sunt incluse, de asemenea, premize ca: 

serverul crede în validitatea cheilor de sesiune

pe termen lung (de tipul KAS); serverul crede și

în noutatea cheilor partajate pe care le 

generează (de tipul KAB), etc.
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• Aceste presupuneri erau introduse cu scopul de a deriva, 

din formula „A ⫢ (S ⫢ (A ↔Kab B))” (credință „de prim 
ordin”), formula directă „A ⫢ (A ↔Kab B)” (credință „de 
ordinul 2”)

• Cu alte cuvinte: dacă credințele de ordinul întâi sunt
adevărate, atunci credințele de ordinul doi nu ar putea fi 
incorecte

• În SvO, credința (de ordin 2) de mai sus este înlocuită
concret cu formula  = A ⫢ (S  (A ↔Kab B))

• De asemenea, premizele din BAN includ presupuneri ca 
„Principalul B crede în noutatea cheii de sesiune (cu A)”

• Acest lucru poate fi însă sursa unui potențial atac, prin care 
o cheie veche/ compromisă poate fi folosită cu rol de cheie
actuală/ corectă de sesiune

• Respectivul atac (cunoscut și sub numele Denning-Sacco), 
este un atac prin reluare (replay attack)

• Premizele P5 - P8 „traduc” mesajul pe care fiecare principal 
îl primește
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• Ele reprezintă interpretarea directă a specificațiilor 

protocolului, așa cum ar fi reprezentate în forma 
idealizată din BAN

• Premizele P9 - P11 nu corespund cu nici o premiză din 
analiza efectuată cu BAN; poate doar – cumva - cu 
presupunerile legate de recognoscibilitatea unui mesaj

• Ele „fixează” însă ce părți ale mesajului primit pot fi 
legate de componentele înțelese din mesajele anterioare

• Premizele P12 - P14 descriu modul în care receptorii 
interpretează mesajele primite în contextul protocolului 
de securitate considerat

• Ele au oarecare similarități cu formulele din forma 
idealizată din logica BAN; putem spune că: idealizarea 
„transcrie sintactic” înțelesul unui mesaj, iar adnotările 
GNY permit introducerea unor presupuneri precum „un 
receptor a primit cu adevărat formula destinată lui ”
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• Modul în care logica BAN se aplică în analiza 

unui protocol tinde însă să nu fie chiar explicit, 

ceea ce poate pune în pericol anumite detalii 

importante din specificațiile unui protocol 

• Notația „primară” a lui NS, „pentru SvO”, „mai 

apropiată de” forma abstractizată din BAN, ar 

arăta astfel (primul rând este neschimbat):

2.S  A: {NA, (A↔KabB), #(KAB), {A↔KabB}Kbs}Kas

3.A  B: {A ↔Kab B}Kbs

4.B  A: {NB, (A ↔Kab B)}Kab

5.A  B: {NB - 1, (A ↔Kab B)}Kab
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• Să punctăm și că, pentru corectitudine, printre premizele

deduse în BAN ar trebui să fie și „A ⫢ (B ⫢ (A ↔Kab B))”

• Abstractizarea presupune stabilirea sintactică a unui „înțeles” 
al mesajului, atât pentru emițător cât și pentru receptor

• Interpretarea din SvO a receptorului, adaugă practic o 
premiză care atașează mesajului un înțeles doar pentru el

• De aceea, în analiza BAN se include A ↔Kab B în idealizare: 
scopul este de a asigura fiecare principal că cheia partajată
este validă (nou generată de către server)

• Includerea precedentă este necesară datorită conținutului
mesajului din punctul de vedere al emițătorului și permite
întâi derivarea unei formule ca „A ⫢ (B |~ (A ↔Kab B))” și apoi
demonstrarea faptului că „A ⫢ (B ⫢ (A ↔Kab B))”

• Cu alte cuvinte, analiza BAN ne permite să demonstrăm
premize implicând interpretarea mesajului de către receptor, 
bazându-ne pe interpretarea mesajului făcută de către
emițător (ceea ce face însă posibilă „introducerea” unui atac
între aceste două interpretari)
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• Totuși, protocolul NS nu urmărea în mod special să obțină o 

premiză pentru asigurarea credinței mutuale/ reciproce în cheia 
partajată, și nici autentificarea lui B de către A 

• Scopul inițial era să se asigure doar noutatea cheii (pentru B) prin 
autentificarea lui A față de B

• Să presupunem că protocolul NS rulează corect și fără întreruperi 
până la mesajul al treilea, iar acesta este interceptat de un atacator

• Apoi, atacatorul îi trimite lui A un șir aleatoriu de caractere, de 
„mărime” similară cu mesajul interceptat

• Principalul A decriptează mesajul primit folosind cheia de sesiune 
KAB, iar rezultatul, desigur, nu va fi recognoscibil

• A nu poate spune acum dacă mesajul este un nonce N primit de la 
B, dar va calcula N - 1 și-l va trimite înapoi lui B, mesaj ce este 
capturat, de asemenea, de atacator

• Potrivit analizei BAN, după o rulare a protocolului, „A crede că B și-
a exprimat credința față de cheia de sesiune KAB” (formula concretă, 
dedusă, este „A ⫢ (B ⫢ (A ↔Kab B))”), deși în urma atacului putem 
spune că B nici măcar nu a fost „prezent în comunicare” 

• De aceea, putem conchide că premizele derivate nu stabilesc în 
BAN, cu exactitate, nici autentificarea entităților, nici credința 
(mutual) în „calitatea” cheii partajate
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• Analiza BAN face de fapt o presupunere de tip „blanket”: 

fiecare mesaj criptat conține suficientă informație redundantă 
pentru a permite unui principal care îl decriptează să verifice 
dacă a folosită cheia „corespunzătoare” 

• Presupunerea este facută însă uzual pentru mecanismele de 
criptare, deoarece în practică multe astfel de mecanisme pot 
verifica dacă decriptarea a fost facută cu cheia corectă 
folosind un rezumat hash asociat mesajului criptat

• Mai mult, există protocoale de securitate în cadrul cărora o 
specificare explicită a mecanismului de protecție împotriva 
coruperii criptotextului ar duce la evitarea completă a 
anumitor atacuri

• În analiza SvO este surprinsă limitarea protocolului NS
legată de autentificarea lui B față de A, prin intermediul 
specificării explicite a „ce anume înteleg principalii din 
specificațiile protocolului”

• Acest lucru se „vede” imediat din faptul că A nu „întelege” 
nonce-ul NB „vehiculat” în acest protocol
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• Spunând că A înțelege totul din mesajul primit (numărul

4, de exemplu), este astfel ceva neadevărat

• De aceea, incapacitatea de a demonstra anumite
concluzii folosind protocolul, conduce la descoperirea
inaplicabilității NS în scopul autentificării lui B față de A

• În concluzie, analiza SvO a înlocuit cu succes forma 
idealizată folosită în BAN, prin utilizarea premizelor
semantice stabilite în mod explicit prin sintaxă (adică 
wff-uri în logica corespunzătoare)

• Spre deosebire de aceasta, în BAN existau premize
„pline” cu aspecte semantice implicite, ce puteau
conduce la presupuneri incorecte: o simplă dovadă a 
recepționării unui mesaj implica acolo faptul că acel
conținut menit a fi transmis, a fost chiar trimis cu succes
(și de către persoana autorizată a face acest lucru)

• Vorbim puțin despre semantica formală SvO (și TCC) 
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FINAL CURS 18
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• Articolul de bază pentru prezentare este: P. F. 

Syverson, P. C. van Oorschot – On Unifying 
Some Cryptographic Protocol Logics (1994)

• Vom descrie mai întâi, pe scurt, semantica
formală propusă de autori pentru logica SvO

• Va urma enunțul teoremei de corectitudine: 
Tot ceea ce este demonstrabil (în SD-SvO+) 
este adevărat (în conformitate cu semantica
propusă)

• Cum, în contextul logicilor de încredere în
general, nu are rost (ne vom „mulțumi” cu) o 
teoremă de completitudine, avem practic doar
o TC, nu și o TCC
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• Vom defini o semantică operațională, pentru

aceasta având nevoie de „un model de calcul”

• Presupunem fixată aprioric (fără scalabilitate deci) 
o mulțime/ listă P, de principali P1, P2, …, Pn, care 
vor face schimb de mesaje

• Practic, acești principali „vor efectua calcule” prin
schimbul reciproc de mesaje, într-un protocol dat

• Se consideră că există și un principal special, Pe, 
care va reprezenta (global) mediul în care se 
efectuează schimburile de mesaje (și PeP)

• Cu ajutorul acestuia, vom putea modela și „acțiuni
de penetrare” (de exemplu, ale intrușilor); vor
putea fi „puse în evidență” și mesaje aflate „în
tranzit” 



19-3 (355)
• Fiecărui principal Pi îi este asociată o stare locală

si

• Formăm atunci (n + 1)-tuplul reprezentat de 
valorile stărilor locale (la „un moment fixat al unui 
calcul”), numit stare globală a „sistemului curent” 
(multiagent, cel în care „evoluează” toți principalii)

• Mai exact: principalii „efectuează calcule care 
schimbă starea” (locală și/sau globală), prin 
execuția unor acțiuni „discrete” (în timp)

• Sunt admise/ considerate doar 3 tipuri de acțiuni: 
(1) send (= trimiterea unui mesaj); (2) receive (= 
primirea unui mesaj); (3) generate (= generarea 
unor date/ informații noi; de exemplu, chei de 
criptare/ decriptare) 



19-4 (356)
• Acțiunile pot fi privite ca operatori cu arități și vor fi 

astfel notate prin: send(X, G) (mesajul X se trimite
tuturor principalilor din G  P); receive() 
(„primirea” este doar evidențiată „în sine”, nu și
conținutul acesteia); generate(X) (se generează
mesajul X, fără a se evidenția explicit de către
cine)

• De obicei, se permite transmiterea/ recepționarea
oricărui mesaj (nu neapărat doar a celor din Ma), 
dar generarea doar a termilor admiși (numiți aici și
primitivi, adică cei din T0)

• După cum se observă, alte calcule „interne” 
(efectuate în cadrul sistemului curent) –
exceptând generarea de date noi – nu vor fi 
interpretate/ reprezentate/ evidențiate/ explicitate
ca fiind acțiuni (sunt doar „implicite”)



19-5 (357)
• Fiecare acțiune va fi „executată” în sistemul

curent aflat într-o anumită stare globală, 
producând „modificarea” acesteia, adică 
producând o tranziție la o „nouă” stare globală

• Atunci, de exemplu, receive() va fi o acțiune
executată de orice principal Pi care primește un 
mesaj; acțiunea „în sine” este privită ca 
reprezentând o alegere nedeterministă a unui
„mesaj aflat în buffer-ul lui Pi” (de aceea și este o 
funcție 0-ară, adică fără vreun argument necesar
a fi specificat explicit)

• Odată executată însă acțiunea, starea locală
nouă rezultată, va reflecta cumva faptul că ceea
ce s-a primit a fost mesajul explicit, X (să zicem) 



19-6 (358)
• Să notăm și că „trimiterea” este „orientată 

către” o mulțime de principali, G (desigur, ea 
poate conține doar un singur „principal 
destinație”; G poate și coincide cu P, în cazul 
unei „transmisii nediscriminatorii”)

• Vom numi calcul/ run (în sistemul curent) o 
secvență infinită de stări globale, indexată 
printr-o mulțime (strict crescătoare) de 
„momente de timp”, care vor fi numere întregi

• Primei stări a oricărui calcul dat r, i se asociază 
un timp notat tr  0, dar starea inițială
(corespunzătoare autentificării curente) are 
întotdeauna asociat timpul t = 0 



19-7 (359)
• Starea globală a unui calcul r, la momentul de 

timp t, se notează cu r(t) (sau 〈r, t〉 și se mai

numește (dacă este astfel reprezentată) punct, 

sau lume (posibilă)

• Desigur că, dacă se consideră un asemenea

punct r(t), prin ri(t) se va nota cea de-a i-a 

proiecție a respectivei stări globale, adică starea

locală a principalului Pi

• Starea locală a fiecărui principal va mai conține și: 

(1) o istorie locală a tuturor acțiunilor pe care 

principalul respectiv le-a executat până la acel

punct; (2) o mulțime de transformări „admise” Ti, 

care pot fi efectuate intern de acel principal 



19-8 (360)
• Printre aceste transformări „puse” în (2), „intră”  

practic orice funcție poate fi numită „feasibly 
computable by” acel principal, de exemplu: 
criptări și decriptări cu chei avute la dispoziție
în acel moment; apoi: hashes, funcții
aritmetice, funcții implicate în semnături, etc.

• Starea locală (într-un punct) pentru Pe va
conține atât ceva de tipul (1) (aici - o istorie
globală), cât și de tipul (2) (transformări
atribuite mediului); dar, în plus, și câte un 
buffer de mesaje, mi (pentru fiecare principal 
Pi), buffer care va conține toate mesaje trimise
către Pi dar neprimite încă de acesta



19-9 (361)
• (c1) Să mai spunem că vom păstra (în 

„mulțimea run-urilor admise”) doar acel calcule 
în care orice mesaj poate fi primit doar după ce 
a fost trimis; mai exact, dacă acțiunea 
receive(X) este în istoria locală notată ri(t), 
atunci o acțiune corespunzătoare, de forma 
sent(X, G), trebuie să fie într-o istorie locală 
rj(t'), cu t' < t

• După cum am mai precizat, transformările 
(aflate în anumite Ti -uri) făcute asupa unui 
mesaj se consideră a fi efectuate implicit, în 
momentul în care mesajul este trimis sau 
recepționat



19-10 (362)
• Astfel, dacă un principal recepționează un mesaj 

criptat {X}K și el posedă/ „are”/ has cheia K, atunci 

înseamnă că el a primit la un moment dat al unui 

run (și) mesajul X

• Mai precis, mulțimea mesajelor primite de Pi (să o

notăm cu Mi) în punctul 〈r, t〉 va conține 

următoarele: (1) toate mesajele X a.î. receive(X) 

apare în istoria locală de mesaje de la momentul t 

sau „mai devreme”; (2) orice „sub-mesaj” dintr-o 

concatenare de mesaje, primită (în ansamblu) ca 

mesaj; (3) orice mesaj X a.î. mesajul {X}K este 

„mesaj primit” și pentru care este posibilă

aplicarea funcției de decriptare ({X}K)-1 (Ti)



19-11 (363)
• Este evident, conform definiției precedente, că

dacă Pi primește un mesaj criptat la un anumit
punct, dar el „achiziționează” cheia de 
decriptare la un (alt/ nou) punct, „mai târziu” în
cadrul aceluiași run, mesajul decriptat va
deveni „mesaj primit” doar la (și după) acel
punct nou

• Pentru un principal Pi dat, mulțimea mesajelor
primite, Mi, fie nou generată (într-un punct dintr-
un run, 〈r, t〉), fie avute la dispoziție implicit 
(chiar „de la începutul” run-ului), definește de 
fapt o mulțime de mesaje pe care acesta „le 
vede” (= văzute)/ sees de către acesta, la 
punctul respectiv (care formează, să zicem, Vi)



19-12 (364)
• Fiecare Vi va conține desigur pe Mi, dar, în plus, 

și toate mesajele care pot fi „produse” (în
succesiuni recursive) din cele deja „admise”, via 
transformările avute la dispoziție de către Pi (în
Ti), precum și prin crearea de noi formule din 
mesajele deja admise (cum ar fi „P has K” sau „P 
says X”)

• Importantă este și mulțimea mesajelor spuse
cândva/ said (Si, să zicem), pentru fiecare Pi, 
care este cumva și mai restricționată, aceasta
deorece nu putem face ca un principal să fie 
„responsabil” cu „spusul” oricărui „lucru” care 
poate fi derivat (tot de către el) „din ceea ce deja
a spus” 



19-13 (365)
• Fie astfel un mesaj M, pe care Pi l-a trimis

„când era” în punctul 〈r, t〉; definim constructiv

mulțimea, SM, a sub-mesajelor lui M, 

(cândva) spuse (de Pi), după cum urmează: 

Baza. SM = {M}; Pas constructiv. (1) „Punem” 

în SM toate concatenările posibile, ale oricărui

sub-mesaj/ subcuvânt al lui M care este „de 

tip”/ o concatenare; (2) Adăugăm la SM toate

„variantele ne-criptate” ale oricărui sub-mesaj

criptat al lui M, pentru care Pi are/ has cheia de 

criptare corespunzătoare și a.î. varianta ne-

criptată este „văzută” de Pi (adică ea  Vi)



19-14 (366)
• Mai avem 2 pași inductivi ai definiției anterioare: 

(3) Adăugăm la SM toate mesajele ne-semnate

din oricare sub-mesaj semnat al lui M, pentru care 

Pi „are”/ has „cheia de semnătură” și, ca mai

înainte, „vede” mesajul ne-semnat; (4) Identic ca 

la punctul anterior, înlocuind peste tot cuvântul

„semnat” cu „hashed”

• Pentru toate cele de mai sus, să precizăm că

spunând „Pi are cheia K” (similar: „Pi posedă

funcția hash H”), este implicit presupus și faptul

că Pi posedă, de asemenea, un algoritm „aplicabil

în practică” (de către el însuși) și care chiar

„produce” transformările dorite/ relevante



19-15 (367)
• În sfârșit, putem preciza cine este/ cum se 

construiește de fapt mulțimea Si (a mesajelor

spuse de către/ pentru Pi, în punctul 〈r, t〉); în mod 

ne-surprinzător, Si va fi obținută luând chiar

reuniunea tuturor acelor mulțimi SM (a căror

construcție este definită mai înainte), pentru

fiecare mesaj M (pe care Pi l-a „trimis în run-ul r, 

la momentul de timp t ”)

• Acum putem restricționa modelul nostru de calcul

și prin acceptarea doar a run-urilor (nu uităm nici

de restricția (c1), deja impusă, vezi slide 19-9 

(361)) în care „principalii pot trimite doar ceea ce

văd” (noua restricție va fi „botezată” (c2))



19-16 (368)
• (c2) Mai exact, dacă send(X, G) este în istoria

locală (1) (din starea locală a lui Pi) la punctul ri(t), 
atunci mesajul X va fi în mulțimea Vi, a mesajelor
văzute de Pi, la același punct ri(t)

• Cumva legată de (c2), vom impune și restricția
(c3) pentru calculele noastre: mulțimile (de tip (2)) 
de transformări admise, care apar în starea locală
a oricărui principal Pi, la fiecare moment în
decursul aceluiași run, se cere să fie monoton
nedescrescătoare (în sensul incluziunii de mulțimi), 
pe tot parcursul run-ului respective; adică, o 
transformare „odată permisă” unui principal (la un 
moment dat în cursul unui run), nu mai poate fi 
interzisă (aceluiași principal, mai târziu, în același
run)



19-17 (369)
• Putem spune că, dispunând de sintaxa 

constructivă a SvO (a se revedea câteva 

slide-uri, începând cu 16-20 (297)), precum și 

de un „mediu de calcul” (introdus în slide-urile 

imediat precedente) „suntem pregătiți” să 

furnizăm o definiție formală (desigur, tot 

constructivă) corespunzătoare a semanticii 

operaționale pentru SvO

• Aceasta va fi similară cu cea cunoscută pentru 

LTL (logica temporală cu timp liniar), 

deoarece noțiunile corespunzătoare de calcul/ 

run/ drum sunt similare



19-18 (370)
• „Mersul” definiției va fi cel „normal”, odată ce sunt 

fixate: R (= mulțimea tuturor „calculelor/ run-urilor 
permise”); R mai este denumit aici și sistem
(multiagent); Pr (= mulțimea constantelor
„propoziționale”, adăugate la T drept formule 
implicite, conform sintaxei); Po (= mulțimea tuturor 
punctelor admise); desigur, păstrăm notațiile 
introduce anterior pentru puncte (în special 〈r, t〉); 
și, în sfârșit, o interpretare π : Pr  Po, ideea 
fiind aceea că π(p) va reprezenta mulțimea 
„tuturor punctelor în care formula SvO (implicită/ 
primitivă) p este adevărată”

• Atunci, faptul că o formulă  este adevărată (via
π) într-un punct 〈r, t〉, se va scrie uzual 〈r, t〉 ⊨ 



19-19 (371)
• Evident că notația ⊨  va indica validitatea lui
 (în π), adică faptul că  este adevărată în
orice punct (conform R , fixat)

• Putem, desigur „trece prin adevăruri
intermediare”, gen „ este adevărată în orice
punct/ moment de timp din run-ul r ”, etc.

Definiția constructivă a semanticii SvO, în
contextele sintactic (sintaxa constructivă
definită concret, pentru care s-au făcut
alegerile necesare) și semantic (R , Pr, Po, π), 
fixate deja

• Vom defini mai întâi „adevărul unei formule
oarecare , într-un punct admis 〈r, t〉”



19-20 (372)
Baza (pentru formulele primitive și – aceste reguli
trebuie „mutate” în/ la partea dedicată Pasului
inductiv - pentru conectorii logici „ și „”, care 
sunt evident suficienți; putem continua …).

1. 〈r, t〉 ⊨ p ddacă 〈r, t〉π(p).

2. 〈r, t〉 ⊨ (  ψ) ddacă 〈r, t〉 ⊨  și 〈r, t〉 ⊨ ψ.

3. 〈r, t〉 ⊨ ( ) ddacă 〈r, t〉 ⊭ .

• Este evident că vom prezenta în continuare Pasul
inductiv conform definițiilor sintactice, de 
construire de formule noi din formule vechi

• Vom selecta pentru acesta cele mai importante
„alte” 7 (după folosirea conectorilor, deja
introdusă în Baza) categorii de formule, grupate
după cum precizăm imediat



19-21 (373)
• În ordinea descrierii lor în Pasul inductiv

(începând cu (i), până la (vii); se poate reface 
puțin și sintaxa BNF dacă ținem cont de acest 
lucru …): (Pr) = a primit cândva/ received ('); 
(SH) = vede/ sees () și posedă/ has (); (Sa)

= a spus, cândva/ said (|~) și spune/ trimite, 
acum/ says (); (J) are jurisdicție/ are control 
asupra/ controls (⤇); (F) = noutate, 
prospețime/ freshness (#); (K) = chei de 
diverse tipuri, incusiv operatorii PK (↔K, PKs, 
PKc, PKp)/ keys; (B) = credințe/ beliefs (⫢)

• Iată detaliat pasul inductiv de „construcție a 
adevărului”



19-22 (374)
(i). (Pr):

4. 〈r, t〉 ⊨ (P ' X) ddacă mesajul X este prezent 
în mulțimea mesajelor primite de principalul P, la 
momentul/ punctul 〈r, t〉, în modul descris 
anterior (X  Mi, unde P este Pi).

(ii). (SH):

5. 〈r, t〉 ⊨ (P  X) ddacă mesajul X este prezent 
în mulțimea mesajelor văzute de principalul P, la 
momentul/ punctul 〈r, t〉, în modul descris 
anterior (X  Vi, unde P este Pi).

6. Pentru 〈r, t〉 ⊨ (P  X), acesta este un caz 

particular al cazului precedent (vezi slide 19-12 
(364)), cu restricția că X poate fi doar o cheie K.



19-23 (375)
• Ca observație, dacă privim SvO (și) ca o 

extensie a lui BAN, alături de P  K (sau, în

loc de) am putea scrie și P ↦K X

(iii). (Sa):

7. 〈r, t〉 ⊨ (P |~ X) ddacă există un mesaj M, pe 

care P l-a trimis la un moment t'  t, în același

run r, iar X este un sub-mesaj al lui M, la 〈r, t'〉.

• Într-un mod similar, vom putea „da condiția de 

adevăr” pentru „spune în prezent” (adică, 

începând de la punctul inițial al run-ului curent, 

pentru protocolul fixat), în loc de „a spus

cândva” (|~)



19-24 (376)
8. 〈r, t〉 ⊨ (P  X) ddacă există un mesaj M, pe 
care P l-a trimis la un moment 0  t'  t, în
același run r, iar X este un sub-mesaj spus al lui
M (X  Si, unde P este Pi), la 〈r, t'〉.

(iv). (J):

9. 〈r, t〉 ⊨ (P ⤇ ) ddacă (〈r, t〉 ⊨ (P  ) implică
faptul că avem și 〈r, t'〉 ⊨ , pentru fiecare t' > 0).

• Să notăm deci că jurisdicția înseamnă
„autoritate în toate punctele epocii curente”, 
nu doar în momentul în care avem (P  )

• Acest lucru face ca jurisdicția să fie într-adevăr
o proprietate „foarte tare”, iar atribuțiile ei sunt, 
în mod normal, parte a presupunerilor inițiale



19-25 (377)
• Din acest motiv, atribuțiile jurisdicției trebuie 

alese într-un mod cât mai judicious și mai 
„cumpătat”

(v). (F):

10. 〈r, t〉 ⊨ #(X) ddacă pentru fiecare principal P 
și fiecare moment de timp t' < 0, avem îndeplinit 
〈r, t'〉 ⊭ (P |~ X).

• Prin urmare, considerăm că un mesaj va fi 
„fresh” dacă nu a fost o „bucată” a unui (alt) 
mesaj, trimis „înaintea epocii curente”

• Astfel, „pentru prospețime”, este suficient (dar 
nu și necesar) ca un mesaj să fi fost „nevăzut” 
(non-) înainte de epoca curentă



19-26 (378)
• Aceasta deoarece un principal poate genera 

un mesaj, dar fără a-l trimite înainte ca „epoca
curentă să înceapă”

• Din acest motiv, „condiția de adevăr”, 10., este
exprimată în termenii a „ceea ce s-a spus
cândva” (|~) și nu în „ceea ce s-ar fi văzut” ()

(vi). (K):

• Acum vom prezenta condițiile de adevăr
pentru toate cele 4 tipuri de chei: (a) chei
shared/ divizate/ împărțite, (b) chei publice
signature/ de semnătură, (c) chei publice
ciphering/ de criptare și (d) chei publice
divizate (key)-agreement/ agreate



19-27 (379)
(a)Pentru ca o „shared key” să fie „bună pentru
comunicarea între principalii P și Q”, vom „cere”:

11. 〈r, t〉 ⊨ (P ↔K Q) ddacă pentru fiecare moment 
t' și fiecare principal R avem: (faptul că e adevărat
〈r, t'〉 ⊨ R |~ {X}K, implică fie este adevărat 〈r, t'〉 ⊨
R ' {X}K, fie R{P, Q}.

• Acum, să ne reamintim că prin PK(P, K) se 
„exprimă” atât faptul că K este o cheie publică
asociată cu P, cât și faptul că cheia privată a 
acestuia, K-1, este „bună” (ne referim aici la toate
cele 3 tipuri de chei publice)

• Din acest motiv, condițiile de adevăr de mai jos
sunt potrivite atât pentru „atribuirea corectă” a 
cheilor publice, cât și pentru „asigurarea
secretizării” cheilor private



19-28 (380)
• În cele ce urmează, notația PK-1(P) doar va

desemna (într-un alt mod) cheia privată a lui P (în

absența vreunui nume specific); similar, PK(P) va

denota o cheie publică atașată lui P

• În plus, în cazul cheilor publice, vom separa (în

ceea ce privește condițiile de adevăr), criptarea

de semnare, iar ambele vor fi separate de 

(condițiile relative la) cheile divizate și/ sau

agreate

(b):

12. 〈r, t〉 ⊨ PKs(P, K) ddacă pentru fiecare moment 

t' și fiecare principal Q avem: (faptul că e adevărat
〈r, t'〉 ⊨ Q ' {X}(K)

-1, implică 〈r, t'〉 ⊨ Q |~ X).



19-29 (381)
(c):

13. 〈r, t〉 ⊨ PKc(P, K) ddacă pentru fiecare moment 
t' și fiecare principal Q avem: (faptul că e adevărat 
〈r, t'〉 ⊨ Q{X}K, implică 〈r, t'〉 ⊨ QX, dar doar dacă
Q = P).

(d):

• Condiția de adevăr pentru cheile comune, publice 
și agreate este mai complicată, de altfel o vom și 
separa în două părți, notate (1), respectiv (2)

14. 〈r, t〉 ⊨ PKp(P, K) ddacă pentru fiecare moment 
t' avem:

(1)există măcar un principal Q, pentru care           
Kpq = f(K-1, PKp(Q)), lucru ce implică că 
〈r, t'〉 ⊨ P ↔Kpq Q și



19-30 (382)
(2)pentru fiecare principal R pentru care          

(Kpr = f(K-1, PKp(R)) și 〈r, t'〉 ⊭ P ↔Kpr R), implică

faptul că (pentru fiecare principal U pentru care 

(Kur = f(PKp
-1(U), PKp(R))), implică faptul că        

〈r, t'〉 ⊭ U ↔Kur R)).

• Mai sus, f este o „agreement function” fixată 

(similar ca în protocolul key-agreement Diffie-

Hellman), despre care presupunem în plus (de 

altfel, se face aceeași presupunere pentru 

toate funcțiile/ algoritmii de criptare, care apar 

în analiza protocolului concret) că „este tare/ 

strong”



19-31 (383)
• Acest lucru înseamnă de fapt că atacurile bazate

pe anumite proprietăți („negative”, d.p.d.v. al 
comunicării sigure) ale funcțiilor tari, dar
nespecificate aici în mod explicit, sunt considerate 
a fi înafara scopului studiului de față

• Să facem câteva precizări asupra (1) și (2) de, 
imediat, mai sus (14. pare exagerat de complexă)

• Astfel, (1) garantează că există „măcar cineva
prinprejur”, și anume principalul notat Q, cu care P 
poate „forma o cheie bună”

• Iar (2), garantează că orice alt principal (notat
generic cu R) cu care P nu poate „forma o cheie
bună”, nu poate, la rândul său, „forma o cheie
bună” cu nimeni altcineva (vreun „alt” U)



19-32 (384)
• Cu toată complexitatea, nu putem totuși stipula

în mod simplist – ca variantă – că orice
sesiune de „key-agreement” (cu orice Q) 
antamată de către un principal P va fi „bună”

• Asta pentru că, chiar dacă K ar rămâne
secretă, orice versiune privată a unei chei
agreate cu vreun Q, ar putea fi compromisă, 
ceea ce ar duce și la compromiterea lui Kpq

• Pe de altă parte, nu am putea stipula simplu
nici faptul că, dacă P nu poate produce o cheie
bună, „prin înțelegere” cu Q, desigur, atunci
„este vina” lui Q: acesta „are mereu” o cheie
„la înțelegere” (versiunea privată) proastă
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• Procedând în modul sugerat ultima dată, am 

ajunge – într-un final – ca algoritmul de testare a 
veridicității „condițiilor de adevăr” să cicleze

• Deci … pentru PKp(P, K), rămâne să acceptăm
condiția 14., așa complicată cum pare

• În sfârșit, ajungem și la ultima condiție, cea legată
de credințe

(vii). (B):

• Caracterizarea pe care o vom accepta pentru
belief (primul: J. Hintikka), este bazată pe așa-
numita existență a unor „lumi posibile” (cunoscute
din logicile temporale și aplicate pentru studii
legate de distributed computing; și, deja – vizând
logilile de încredere – pentru AT)
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• Ideea este aceea că: credințele unui principal P într-o 

stare dată (locală, a sa) sunt complet determinate de 
toate lumile (= stările globale) în care se poate 
considera că acel principal s-ar putea afla 

• Din această perspectivă, toate aceste lumi (posibile) 
sunt, practic, indiscernabile una de alta; deși – cumva 
ciudat – ele (toate) ar putea fi discernabile de starea în 
care P este în realitate (acest lucru se poate întâmpla 
deoarece P poate crede – greșit ! – că se află într-o 
anumită stare)

• Din acest motiv, fiecărui principal Pi îi va corespunde o 
relație (numită și relație de posibilitate, notată ~i, prin 
care se va indica, pentru fiecare lume 〈r, t〉, toate lumile 
care care sunt indiscernabile (pentru Pi, în sensul 
precizat mai înainte) 
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• Fără a reprezenta o surpriză, relațiile ~i vor fi 

strâns legate de așa-zisa mulțime de mesaje
care sunt „înțelese” de către Pi în fiecare lume, 
adică acelea care pot fi „discriminate (deosebite
de altele) că sunt ceea ce sunt”

• Mai precis, mesajele pe care un principal le 
poate înțelege (CM(Pi, 〈r, t〉)), sunt exact acelea
pe care acesta le poate „lega” (în cele din 
urmă) de un text „primit/ văzut cândva, în clar”

• De altfel, starea locală a unui principal va
include (și) o mulțime de asemenea „mesaje
văzute”; iar o parte dintre acestea pot să fie 
„(încă) ne-înțelese”



19-36 (388)
• De exemplu, dacă un P vede rezultatul aplicării

unei funcții hash H(X), dar nu-l vede pe X, atunci
P nu va înțelege de fapt ceea ce a văzut (ca și
H(X))

• Similar, dacă P vede {X}K, dar nu posedă cheia de 
decriptare corectă/ relevantă, atunci, de fapt, el 
nu va înțelege ceea ce a văzut, chiar dacă X 
este disponibil ca plaintext

Definiția constructivă a lui CM(Pi, 〈r, t〉):
Baza. „Punem” în CM(Pi, 〈r, t〉), dintre mesajele
seen pentru Pi (la momentul 〈r, t〉) – adică dintre 
elementele plasate în Vi (la momentul 〈r, t〉; vezi
slide 19-11 (363)) – toți termii primitivi (elemente ale 
lui T0; vezi slide 19-4 (356)); apoi, toate constantele/ 
formulele propoziționale; apoi, în sfârșit, toate
formulele de tipul : P ↔K Q, PK(P, K) și P  K.
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Observație. Principalii „suplimentari” (de tipul P, Q 

de mai sus), precum și formulele (la început, cele 

de tipul  de mai sus) implicați/ implicate în procesul

constructiv se vor numi disponibili/ disponibile/ 

available (practic, aceștia pot fi considerați a fi toți

principalii cunoscuți aprioric, precum și toate

formulele , admise a fi „construite corect”, din 

subformule deja available); prin abuz de limbaj, se 

vor numi și ei/ ele înțelese/ comprehended.

Pas constructiv.

(1)Dacă P și  sunt available, atunci dintre mesajele
seen se mai adaugă în CM(Pi, 〈r, t〉) și: P  X,        

P ' X, P  X, P |~ X, #(X), P ⫢ , P ⤇ .
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Observație. Înainte de a continua, să mai
introducem o notație pentru a izola cazul în care 
vrem să concatenăm mesaje/ formule/ etc. dintre 
care nu toate sunt înțelese; mai exact, într-o 
concatenare (X1, X2, …, Xm), care este seen/ 
văzută, dar doar o parte dintre Xi sunt înțelese, 
„pozițiile” Xj ne-înțelese se înlocuiesc cu „*”.

(2)Dacă: (i) F este o funcție bijectivă „reală”, a.î. 
Fie F, fie inversa sa (în original, notația este „F 
cu ~ deasupra”) pot fi calculate (în practică) de 
către un P, available; (ii) X este în CM(Pi, 〈r, t〉); 
și (iii) F(X) este seen (aparține lui Vi, în 〈r, t〉); 
atunci: F(X)CM(Pi, 〈r, t〉).
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• Acum, prin comprehension(Pi, 〈r, t〉, 〈r', t'〉), 

vom nota mulțimea mesajelor care rezultă prin 
aplicarea tuturor transformărilor „posibile a fi 
făcute pentru Pi în 〈r, t〉” (făcute „intern” de 
acesta, făcute de „mediu”, etc.), doar asupra 
mesajelor seen (Vi, SM …) ale lui P, dar în 
punctul/ lumea 〈r', t'〉, conform procedurii/ 
definiției constructive date mai înainte

• Cu alte cuvinte, CM(Pi, 〈r, t〉) va coincide exact 
cu comprehension(Pi, 〈r, t〉, 〈r, t〉), iar relația 
de posibilitate („de asemănare”, vezi slide 19-
34 (386)), ~i, pentru principalul Pi într-o lume/ 
stare/ punct 〈r, t〉, este dată prin:
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〈r, t〉 ~i 〈r', t'〉 ddacă

(1) Istoriile (locale; vezi slide 19-7 (359)) pentru
principalul Pi în stările sale (locale, proiectate din 
cele globale) ri(t) și r'i(t'), coincid; 

și

(2)Avem:

comprehension(Pi, 〈r, t〉, 〈r, t〉) =

comprehension(Pi, 〈r, t〉, 〈r', t'〉) 

comprehension(Pi, 〈r', t'〉, 〈r', t'〉).

Observație. Dacă ne întrebăm „De ce SvO nu 
posedă o axiomă de introspecție negativă ?” (ca 
axioma A3, din AT), să se noteze că relația de 
posibilitate nu este euclidiană (nici nu se dorește…).
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• Ce-a de-a doua condiție din definiția relației ~i, 

ar trebui interpretată astfel: ar fi normal ca un 
principal să considere a fi „posibile mai 
departe” acele lumi care „par a fi la fel”, și în 
care „capacitățile sale de discernământ sunt 
cel puțin la fel de mari cum sunt ele în 
realitate” (asta nu înseamnă însă că le-ar și 
putea cunoaște exact …)

• În sfârșit, putem exprima condiția de adevăr 
pentru credințe:

15. 〈r, t〉 ⊨ (Pi ⫢ ) ddacă pentru fiecare punct 
〈r', t'〉, care satisface 〈r, t〉 ~i 〈r', t'〉, avem: 

〈r', t'〉 ⊨ .
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Teorema de corectitudine. Pentru orice mulțime

de formule (SvO), Γ, și orice formulă   SvO, dacă

 se poate demonstra din Γ în sistemul deductiv

considerat (Γ se adaugă la axiomele lui SD-

SvO(+)), atunci  este adevărată în orice lume care 

„face adevărate” toate elementele lui Γ.

Schiță de demonstrație. Metoda este „tipică și

plictisitoare”: se arată mai întâi că toate axiomele

propuse (reamintim că sunt „cam” 20 de scheme, cf. 

Curs 17) sunt valide (i.e., adevărate în orice lume); 

apoi, că orice derivare „păstrează adevărul”

(luându-se în considerare fiecare dintre cele 15 

condiții de adevăr enunțate anterior).
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• Ca exemplificare, vom demonstra doar validitatea 

Ax4.IS2. (slide 17-4 (304)):

(PKs(Q, K)  (P ’ X)  SV(X, K, Y))  (Q |~ Y), 
dar pentru forma particulară:

(PKs(Q, K)  (P ’ {X}K1))  (Q |~ X), unde, 
desigur, K1 = K-1.

Este vorba despre o implicație, care va fi adevărată 
într-o lume 〈r, t〉 dacă:

(a)fie 〈r, t〉 ⊭ PKs(Q, K)  (P ’ {X}K1), 

(b)fie 〈r, t〉 ⊨ PKs(Q, K)  (P ’ {X}K1), dar atunci 
avem și 〈r, t〉 ⊨ Q |~ X.

• Evident, în cazul (a) implicația va fi adevărată, 
prin definiție, în lumea dată 〈r, t〉
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• În cazul (b), înseamnă că antecedentul implicației (= o 

conjuncție) este adevărat în lumea 〈r, t〉, ceea ce
însemnă că ambii termeni ai conjuncției sunt adevărați
în 〈r, t〉

• Dar, 〈r, t〉 ⊨ PKs(Q, K), implică faptul că (dacă 〈r, t〉 ⊨ P 
’ {X}K1, atunci avem și 〈r, t〉⊨Q |~ X), ceea ce încheie
demonstrația validității lui Ax4.

• Ceea ce mai rămâne de demonstrat este faptul că, 
oricum am deriva-o pe  (din Γ, în SD-SvO(+)), 
adevărul „inițial” este „păstrat”; acest lucru se face prin
inducție structurală, asupra definiției constructive a 
unei demonstrații

• Sunt 3 cazuri ((⊨ ) = validă, sau, impropriu, teoremă):

Baza(1). Γ, sau (⊨ ); atunci avem imediat Γ ⊨ .

Pas constructiv(2).  este concluzia unei reguli MP, 
având ca ipoteze formulele ψ și ψ  .



19-45 (397)
• În acest caz, știm deja că: Γ ⊢ ψ, Γ ⊢ (ψ  ) și, 

mai mult, că, datorită ipotezei inductive, avem atât

Γ ⊨ ψ, cât și Γ ⊨ (ψ  ); obținem imediat Γ ⊨ , 

folosind definițiile condițiilor de adevăr 1.-15 

(ținem cont, pe rând, de forma concretă a 

formulelor ψ,  implicate).

Pas constructiv(3).  este concluzia unei reguli

RN.

• Atunci  = (P ⫢ ψ), unde P este un principal 

oarecare și avem ⊢ ψ; în plus, din ipoteza

inductivă avem și ⊨ ψ; aplicăm acum condiția de 

adevăr 15., de unde rezultă ⊨ (P ⫢ ψ) și, evident, 

și Γ ⊨ (P ⫢ ψ), indiferent de cine este Γ. Q.E.D.
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• Deoarece am prezentat pe larg GNY, aceasta

fiind, de altfel, cea mai importantă extensie
utilizată a BAN, alocăm câteva slide-uri special 
pentru această logică, prin care urmărim să
punctăm faptul că notațiile ei particulare (precum
și regulile de inferență diferite) se „pliază” foarte
bine în SvO

• Articolul de bază (slide 19-1 (353)) face și o 
„incursiune” similară pentru logicile AT și vO; nu 
insistăm, deoarece nu le-am discutat detaliat pe 
acestea din urmă în Curs

• Pentru început, în privința notațiilor, să reamintim
că în GNY erau prezenți anumiți operatori, 
reflectați puțin diferit în sintaxa SvO, astfel:
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-P  X din GNY („lui P i se spune (transmite)/ is 
told X”) devine/ se notează (în SvO) prin P ' X 
(„P a primit/ received X”).

-P  X („P posedă/ este capabil să posede/ 
possesses X”) devine P  X (dar acum cu 
sensul „P vede/ sees X”), sau - doar în cazul în 
care X este o cheie K – rămâne P  X (dar cu 

sensul „P are/ has K”).

-P |~ X („lui P i s-a tramsmis cândva/ once 
conveyed X”) devine tot P |~ X, dar cu sensul 
„lui P i s-a spus/ said X”.

- #(X) devine tot #(X), sau se scrie chiar textual 
„X este proaspăt/ fresh”.
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-Φ(X) („X este recognoscibil/ poate fi recunoscut/ is 

recognizable”) poate apare de fapt (în GNY) doar în 

contextul credinței unui principal; acest lucru pare 

natural, deorece este consistent cu cerința ca 

recognizabilitatea să fie legată mai degrabă de „un 

anume individ”, și nu de faptul că „ceva ar fi 

recunoscut de către oricine”; relativizarea la SvO va 

fi făcută astfel pentru expresia P ⫢ Φ(X) care 
devine P ⫢ (P / sees X).

-P  X („lui P i se spune/ is told ceva/ formulă în 

GNY = X ce nu i s-a mai transmis/ conveyed în 

run-ul curent”) devine, în SvO desigur, (P ' X) 

 (P  X).     
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Observație. Evident că ultimele două „formule”/ expresii 
(din GNY, respectiv „echivalenta” din SvO), nu au chiar 
„aceeași semantică (lingvistică)”. Dar expresia din SvO
„este mai aproape de sensul real, dorit cu adevărat”, 
aceasta „spunând” că: deși P a primit/ received (') X, P 
nu a spus/ transmis () X, fie în cadrul run-ului curent, fie 
în altul (iar acest lucru este cunoscut chiar de la începutul 
run-ului curent).

-X  C: în GNY, C-urile (după cum este cunosccut) se 
numesc extensii de mesaj, și sunt utilizate pentru mesaje 
X transmise cândva/ once conveyed (apar după |~) și 
indică de fapt condiționalitatea trimiterii (= X se trimite 
doar dacă „formula” C este adevărată); cum situația apare 
de fapt doar în legătură cu regula de inferență J2 din 
GNY, amânăm precizările necesare până la momentul 
discuției regulilor de jurisdicție (mai jos).
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• Să punctăm și acest fapt important, menționat

mai sus (printr-un caz particular): multe dintre 

notațiile, expresiile, formulele GNY nu au putut

fi „traduse corect” în formule SvO (expresii

cărora li se poate asocia o valoare de adevăr) 

fără să se facă și o referire la o regulă de 

inferență GNY

• Aceasta se întâmplă tocmai din cauză că în

GNY (ca de altfel și în majoritatea logicilor de 

încredere anterioare SvO), multe informații

esențiale sunt „înglobate” direct în sintaxă, 

semantic ele având doar o explicație intuitivă
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• Să finalizăm discuția „GNY în SvO” cu observațiile

necesare prind modalitățile de „transpunere” a
regulilor de inferență GNY în axiome + MP +RN din 
SvO; vom considera, pe rând, toate categoriile de 
reguli (slide 7/8-1 (131)):

-T: reguli de transmitere

-P: reguli de posesie

-F: reguli de noutate/ freshness

-R: reguli de recunoaștere

-I: reguli de interpretare a mesajelor

-J: reguli de jurisdicție

• Primele două categorii le vom comenta „cumulat”, dar
vom acorda atenție separată și regulii generale „a 
raționalității” (= RAT), admisă de obicei implicit în GNY: 
Dacă C1/C2 atunci P ⫢ C1/P ⫢ C2” (pentru fiecare P) 
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• Dar … ce înseamnă însă că: O regulă de 

inferență din GNY este/ poate fi transpusă în SvO

(odată ce s-au făcut toate transformările sintactice

menționate) ?

• Prin urmare fixăm o(rice) regulă GNY, r, care are 

câteva premize (măcar una) p1, p2,…, pk, și

exact o concluzie, c, toate acestea fiind acum

formule SvO; admitem că ceea ce trebuie arătat

pentru r este că există o demonstrație a lui c, în

SD-SvO(+), știind că există (deja) demonstrații

(desigur, tot în SD-SvO(+)) pentru fiecare dintre

p1, p2, …, pk (lucru perfect natural, datorită

Teoremei de corectitudine = TC)
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1.r = RAT. Aici este vorba despre o meta-regulă; trebuie
astfel ca, presupunând că regula GNY - C1/C2 poate fi 
transpusă în SvO, atunci și regula GNY - P ⫢ C1/P ⫢ C2, 
poate fi transpusă în SvO (și aceasta pentru orice principal 
P și orice C1, C2, formule SvO); dar, în SD-SvO(+) există
axioma Ax1.BC1 (slide 17-3 (303)), pe care o rescriem ca: 
p1 = ((P ⫢ C1)  (P ⫢ (C1  C2)))  (P ⫢ C2); ar trebui
acum ca p2 = (P ⫢ C1)  (P ⫢ (C1  C2)) să fie teoremă, 
pentru a aplica MP și a deriva astfel (P ⫢ C2); dar formula 
(P ⫢ C1) este derivabilă prin ipoteză, deci validă (= (⊨ C1)), 
prinTC; mai mult (tot din ipoteze), presupunând C1

derivabilă (validă), va rezulta și C2 derivabilă (validă); prin
urmare, și formula C1  C2 este o formulă validă în SvO; 
atunci, avem că și formula (P ⫢ (C1  C2)) este validă (din 
condiția de adevăr 15., slide 19-41 (393)); ca urmare, p2
este validă = teoremă, și demonstrația este terminate 
(regula raționalității din GNY poate fi transpusă în SvO).
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• De reținut că peste tot în acest articol de bază există o 

utilizare „nestandard” a „epitetului” teoremă, care este
atribuit unei formule valide (ceea ce, reamintim, 
înseamnă o formulă adevărată, și asta în orice lume/ 
punct, definite de autori), și nu unei formule derivabile
în sistemul deductiv considerat

• Mai mult, toate teoremele (adică formulele valide) se 
adaugă, în mod implicit, la sistemul de axiome al
SvO (altfel, demonstrația precedentă nu „merge”)

2.rT sau rP. Se demonstrează ușor că toate regulile
GNY (de transmitere și de posesie), pot fi transpuse în
SvO; excepție - regula T5; reamintim că regula de 
inferență T5 din GNY „ne spune” că, din două premize,  
p1 = P  F(X, Y) și p2 = P  X, se inferă concluzia

c = P  Y; aici, F are 2 argumente, și e „ușor calculabilă”; 
dacă X sau Y sunt constante, F este de 1 argument și atât
ea cât și inversa sa, care există, sunt „computationally 
feasible” (un exemplu ar fi -exclusiv (∔), slide 3/4-5 (71)).
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• Pentru că este greu de arătat că o asemenea 

regulă poate fi transpusă în SvO (în forma sa 
generală), ne vom limita la a discuta cazul 
exemplului menționat (F = exclusive-or), cel 
discutat și de către autorii articolului de bază

• Astfel, dacă privim ∔ ca fiind o criptare, atunci 
T5 (slide 7/8-6 (136)) poate fi interpretată drept 
o generalizare a lui T3 (slide 7/8-6 (136)), care 
„spune” că P  Y este concluzia a două 
premise: P  {Y}X și P  X

• Asemenea cazuri trebuie însă tratate cu mare 
grijă, deoarece (știm că „∔ = criptare”) aici 
avem {X}Y = {Y}X
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• Egalitatea precedentă este însă admisă drept

formulă (wff) în limbajul nostru (GNY) doar
dacă atât X cât și Y sunt chei

• Cu toate acestea, conform T5, este posibil ca: 
dacă P primește X ∔ Y și P – în același timp –
posedă atât pe X, cât și pe Y, atunci lui P i s-a 
spus X, iar el a spus (cândva) Y

• Evident că pot exista cazuri particulare pentru
care cele de mai sus să reprezinte o deducție
„rezonabilă”/ potrivită; din păcate, din exemplul
indicat mai jos, rezultă faptul că s-ar putea să
nu ne dorim ca T5 să fie acceptată ca un 
postulat („sound”)
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• Astfel, adesea (dacă nu întotdeauna, măcar 

teoretic) am dori ca mesajele speciale trimise 
de unii parametri însoțitori (ai unor asemenea 
mesaje), cum ar fi cheile utilizate pentru 
criptarea mesajelor, să fie cumva diferențiate
de alte mesaje (T5 însă, „șterge orice urmă” a 
unei posibile astfel de diferențieri, deoarece 
tratează argumentele lui F în mod simetric)

• Mai departe, un asemenea tratament simetric 
poate servi ca bază a unor atacuri care permit 
„invadatorului” să deducă anumite chei din  
texte necifrate (alese cumva, cunoscute din 
alte părți, sau poate doar „ghicite”)
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• De exemplu: atacul lui Simmons asupra 

protocolului TMN (M. Tatebayashi, N. Matsuzaki 
& D. B. Newman, Jr. – Key Distribution Protocol 
for Digital Mobile Communication Systems, in 
LNCS vol. 435, 1990, Springer Verlag, Berlin, G. 
Brassard ed., Advances in Cryptology, CRYPTO 
’89)

• Același exemplu nu ne-ar folosi însă și ca o bază 
similară pentru a critica și T3

• Simetria din algoritmul de criptare este astfel 
relevantă doar pentru atacurile directe; dacă am 
folosi-o pentru a critica T3, am viola presupunerea 
(uneori implicită) făcută în cazul tuturor logilor de 
încredere: criptările nu pot fi „sparte” (pentru a 
găsi texte „în clar”, sau doar anumite chei) prin 
atacuri directe
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3.rF. Similar cu cazul precedent, al regulilor de 
transmitere și posesie, se arată simplu că și regulile
de noutate din GNY pot fi transpuse în SvO. 
Excepțiile sunt aici regulile F5 și F6 (slide 7/8-15 
(145)).

• Regula F5 „spune” că credința unui principal P în
prospețimea unei chei private K (ipoteză), poate fi 
dedusă direct (concluzia regulii) din faptul că P 
crede în prospețimea variantei/ „rudei” publice a 
lui K (F6 este chiar reciproca)

• D.p.d.v. practice nu există nimic prin care să se 
pună la îndoială aceste reguli

• Pe de altă parte, nu este dăunător nici să le 
omitem, deoarece, de obicei, cheile publice sunt
folosite „pe termen lung” și nu sunt distribuite on-
line



19-60 (412)
• Prin urmare, ele nu pot juca un rol esențial în

considerațiile privind prospețimea

• Să mai atenționăm și asupra faptului că și transpunerea
în SvO a lui F11 (slide 7/8-18 (148)) este problematică: 
acest lucru se poate face doar dacă se poate transpune
în SvO și regula R6, lucru pe care îl discutăm imediat

4.rR. De fapt,  „se vede ușor” că toate regulile de 
recunoaștere GNY se transpun simplu în SvO, exceptând
(poate) R6 (slide 7/8-22 (152)).

• Regula R6 „spune” P ⫢ Φ(X) rezultă direct din ipoteza
P  H(X)  

• Dar, prin simpla posesie a lui H(X), P nu ar trebui să-și

poată forma vreo credință în ceea ce-l privește pe X

• Fără a-l poseda pe X, P ar putea să nu știe că-l vede
pe H(X) și nu cumva alt mesaj (sau chiar un șir de biți
oarecare)
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• Cu alte cuvinte, așa cum este enunțată în GNY, 

R6 este prea „tare”

• Am putea trage o concluzie mai „rezonabilă” dacă 
am înlocui P ⫢ Φ(X) (P crede că X poate fi 
recunoscut) cu cerința: „X este recunoscut de 
către P”

• Ultima afirmație însă, nu poate fi reprezentată ca 
fomulă (nici în GNY, nici în SvO)

• SvO, de exemplu, nu are puterea de exprimare 
(în același mod prin care „se zice” că a 
recepționat o valoare hash, H(X), printr-un mesaj 
anterior) pentru a indica (printr-o formulă 
„aristotelică”) faptul că „un principal recunoaște un 
șir de biți dat”)
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• Totuși, inconvenientul precedent nu induce o 

limitare foarte serioasă: în general, am dori să
avem „asemenea recunoașteri”, doar atunci când
șirul de biți are vreo semnificație deosebită pentru
cel căruia îi este adresat, adică el corespunde unui
element al limbajului utilizat (= well-formed)

• Asemenea tip de recunoaștere este „capturat” 
direct în SvO, prin axioma Ax13.IM1. (slide 17-12 
(312) și precedentul)

5.rI. Ca și până acum, nici nu vom încerca să
tratăm toate transpunerile acestor tipuri de reguli, din 
GNY în SvO (strict formal, totul devine greoi și ne-
elegant). De aceea, ne vom limita (în mod arbitrar !) 
doar la acele reguli care au mai puțin de 5 premize.
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• Ca și în cazurile anterioare, „se vede imediat” (sic!) că

(după ce, evident, se fac „traducerile” de limbaj
corespunzătoare) toate regulile din această categorie
(din GNY) se transpun (ușor) în SvO, cu excepția celei
de-a doua concluzii din I4: P ⫢ (Q |~ {X}-K) (slide 7/8-30 
(160))

• Totuși, noi nu am descoperit nicio valoare practică a 
acestei concluzii; în cazul în care greșim, alternativa
este să modificăm direct în SvO, axiomele Ax3.IS1. și
Ax4.IS2. (slide 17-4 (304)), ele devenind (nu se 
modifică corectitudinea logicii SvO):

((P ↔K Q)  (R ’ {XQ}K))  ((Q |~ {X}K-1) 

(Q |~ X)), respectiv

(PKs(Q, K)  (R ’ {X}K-1)  (Q |~ Y) 

(Q |~ {X}K-1).
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6.rJ. În sfârșit, ne ocupăm de transpunerea

regulilor de jurisdicție. Știm că logica SvO (și AT, de 

fapt) separă complet noțiunea de credință/ belief de 

celelalte noțiuni similar, inclusiv cea de încredere/ 

trust. Acest lucru este – probabil – singura

modalitate acceptabilă pentru a putea construi o 

semantică formală. În SvO, singura regulă (axiomă

!) de jurisdicție/ control/ autoritate este Ax16.J1. ((P 

⤇ )  (P  ))   (conform slide 17-14 (314)). 

Corespunzător, în GNY (a se vedea slide-urile 7/8-

34 (164) și 7/8-35 (165)), există 3 asemenea reguli

(J1 - J3). Deoarece J3 poate fi ușor văzută drept un 

caz particular pentru J2, ne vom axa pe J1 și J2.
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• J1 este practic preluată din BAN (fiind chiar unica

de acest tip de acolo) și „spune” că: Dacă P ⫢ (Q 

⤇ C) și P ⫢ (Q ⫢ C), atunci avem P ⫢ C

• Din păcate, sub această formă, regula nu poate fi 

transpusă în SvO, sau, dacă se forțează puțin

contextul, transpunerea nu ar genera o formulă

validă

• În contextul general dorit însă, situația nu 

reprezintă o mare pierdere, deoarece singurele

credințe „imbricate” (cu adevărat importante), pot 

(și trebuie) să fie derivate (doar …) din lucrurile pe 

care un anumit principal le comunică celorlați
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• Altfel spus, axioma SvO menționată mai sus, 

„capturează” perfect ceea este esențial în J1; 
asta și deoarece BAN și GNY trebuie să
exprime proprietatea de jurisdicție în
termenii unor credințe; adică, „credința” este
singura modalitate prin care putem exprima (în
BAN și GNY) „acțiunea unui principal” în
„epoca curentă”; o discuție mai detaliată poate
fi găsită în articolul „generator” al logicii AT (M. 
Abadi, M. Tuttle – A Semantics for a Logic of 
Authentication, in Proceedings of the 10th ACM 
Symposium on Priciples of Distributed 
Computing, pag. 201-216, ACM Press, August 
1991), nediscutată în Curs (am fișier !)
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• Revenim acum la J2, care „spune” că: Dacă

„acceptăm” premiza P ⫢ (Q ⤇ (Q ⫢ *)), 

împreună cu P ⫢ (Q |~ (X  C)), și P ⫢ #(X), 

atunci vom „avea” concluzia P ⫢ (Q ⫢ C)

• Să reamintim că prima premiză, P⫢(Q⤇(Q⫢*)), 

„prinde” ideea că P crede că Q este onest (Q, 

de fapt, doar afirmă ceea ce crede) și

competent (Q înțelege implicațiile afirmațiilor

pe care le face); acest lucru se transpune

direct în SvO prin expresia sintactică/ formula: 

P ⫢ (((Q  X)  (X  C))  (Q ⫢ C))
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• Premiza a doua, P ⫢ (Q |~ (X  C)), are aceeași

„soartă”, adică se transpune direct în SvO prin
formula P ⫢ ((Q |~ X)  (X  C))

• Cât privește cea de-a treia „premiză GNY”, adică 
P ⫢ #(X), ea se scrie identic în SvO (exceptând –
poate ! – o diferență notațională ne-semnificativă), 
ca de altfel și concluzia regulii

• Prin urmare, am demostrat (aproape !) complet
ceea ce doream: toate regulile GNY se  pot 
transpune în SvO, în sensul precizat

• Mai mult, putem astfel afirma că am „scufundat” 
GNY, dar, practic, și BAN, și AT, în SvO, unde, în
plus, dispunem de o semantică formală și o 
teoremă de corectitudine
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• Să amintim, în final, și câteva dintre concluziile

autorilor SvO, exprimate în articolul tratat anterior, 

și pornind de la o opinie cumva negativă a lui

Roger Needham (în ceea ce privește utilitatea

practică a unor asemenea „comasări”): A formal 

method that tries to cover all the features of 

cryptographic protocol analysis is like a Swiss 

Army knife – not a terrible good instance of any of 

the tools it contains (!)

• Pe scurt, intenția autorilor de a „comasa” cam tot 

ce s-a dezvoltat până „în prezent” (nu chiar 2020!) 

în domeniul „BAN-like logics” și extensiilor

acestora, a fost una reușită (cred ei !)
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• Mai exact: „… unlike a Swiss Army knife, our 

work is more than a collection of tools. Indeed, 
we believe it to be a better instance of all the 
tools it contains (= BAN, GNY, AT, vO)” 

• Iată câteva dintre calitățile (unele, poate doar
dorite ale …) logicii SvO și ne-împlinirile
(poate, defecte ale …) acesteia:

-Este mai puțin complexă (ca număr de 
scheme de axiome/ reguli și în ceea ce
privește relativa lor simplitate).

-Este mai ușor de utilizat decât toate logicile din 
care derivă, și în același timp este mai
expresivă. 
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-Nu s-au „prins” în SvO nici anumite restricții ale 
BAN (care permiteau însă o mai bună
„automatizare” a utilizării acesteia), nici exprimarea
explicită a timpului sau a ordonării mesajelor ; în
aceste cazuri, ambiția era de a se putea trata formal 
și unele atacuri ne-standard, chiar dacă este vorba
doar de cele de reluare/ replay attacks (atacurile de 
reluare standard/ clasice, se referă la reproducerea
unor mesaje trimise, de obicei, înaintea activării
unui protocol „în curs”).

-Spre exemplu, în logica GNY (în special datorită
includerii în sintaxă a conceptului de „not-originated-
here”), există o anumită abilitate de a trata unele
tipuri de atacuri prin reluare (care folosesc și
anumite mesaje emise în cursul execuției curente a 
unui „protocol run”).
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-Totuși, nici aceste abilități nu se adresează atacurilor
interleaving/ cu intercalare, adică acelor atacuri care 
implică reproducerea/ replicarea unor mesaje emise în
cursul a măcar două execuții „contemporane” a unor
„protocol runs” diferite; de fapt, niciuna dintre logicile
„noastre” nu se adresează, la modul general, atacurilor
„de interleaving”.

-Am putea de fapt spune că eșecul metodelor/ logicilor
„de tip BAN” - privind tratarea corespunzătoare a 
atacurilor cu intercalare – a condus uneori la „focusarea” 
atenției pe current protocol run, în locul prospețimei (deși
chiar și așa au rămas complet netratate anumite tipuri
importante de atacuri).

-Să amintim că Syverson a introdus și o versiune
temporală a BAN, prin care se permite exprimarea unor
criterii generale pt. ca o logică să nu depindă de atacuri. 
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-Este adevărat că – deși se constituie într-un prim 

pas necesar - prin simpla introducere explicită a 

timpului nu se pot dezvolta metode generale 

pentru detectarea unor atacuri de tipul amintit; 

introducerea operatorilor temporali este însă 

absolut necesară dacă se dorește într-adevăr 

obținerea unor astfel de criterii.

-Să amintim și faptul că această ultimă 

transformare adusă BAN, este suficient de simplă 

pt. ca logica rezultată să poată fi și ea „inclusă” în 

SvO, aceasta rămânând sound (în sensul deja 

precizat): sunt doar 5 axiome și 1 regulă în plus.
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-Pentru a explora însă „serios” relația complexă
dintre logicile de încredere (fie ele doar „BAN-
like”), logicile temporale, sau/ și – mai concret –
cele care permit raționamente implicând
ordonarea mesajelor, mai este „mult de muncit”; 
există însă „suspiciunea motivată” că și acestea
ar putea fi „incluse” destul de „ușor” într-o „SvO
temporală” similară cu cea indicată mai înainte; 
asta pentru a nu mai vorbi de scopuri mult mai
ambițioase, cum ar fi: integrarea într-un 
formalism general „logic”, „dotat” și cu (măcar) o 
semantică sound, a tuturor mecanismelor de 
tratare a corectitudinii protocoalelor de 
securitate.



19-75 (427)
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• Pot urma, ca parte suplimentară de Curs, 

câteva lucruri despre implementările SD-
GNY+ „modificat” în PROLOG (tot … dacă
va fi necesar); sau, ceva despre „granița” 
dintre calculabilitate și ne-calculabilitate …

• Începem cu o scurtă „introducere” intuitivă
despre „ce înseamnă” și istoricul „problemelor
reale care se pot rezolva algorithmic”

• Citiți mai întâi G. Polya – How To Solve It

• Practic, înainte de orice trebuie înțelese cu 
exactitate noțiuni ca: problemă, rezolvarea
unei probleme, algoritm, paradigme de 
programare, limbaj de programare evoluat
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• Apoi: matematică și realitate, funcții și mulțimi

recursive și recursiv-enumerabile, calculabilitate

(semi-calculabilitate, ne-calculabilitate; 

decidabilitate), mașini Türing; logică matematică, 

adevăr (semantică, teorii logice), raționament

(sintaxă, demonstrație, sistem deductiv), 

corectitudine și completitudine

• În sfârșit: computer, logică pentru informatică, 

demonstrare automată, inteligență artificială, 

machine learning

• Trebuie înțelese perfect și legăturile dintre 

noțiunile amintite (atât la nivel intuitiv cât și la 

nivel formal)
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• Kurt Gödel – în 1931 publică the Incompleteness Theorem

• Dacă dăm o definiție matematică exactă de la bun început, chiar îi
vom „acoperi” înțelesul intuitiv remarcabil

• De aceea o vom reformula, mult simplificată, folosind the language of 
computers

• Să ne imaginăm că avem acces nelimitat la un calculator extraordinar
de performant, să-l numim Oracolul (O)

• Uzual: O „va cere” ca utilizatorii „inputs date și instrucțiuni” care 
urmează anumite reguli precise, pentru ca el însuși să furnizeze
„output-ul” (răspunsul), într-un mod care urmează aceleași reguli

• Aceeași intrare va produce întotdeauna aceeași ieșire

• Atât intrarea, cât și ieșirea le vom privi ca pe niște numere întregi, iar
O va executa doar operațiile cunoscute de adunare, scădere, 
înmulțire și împărțire (atunci când este posibil)

• Spre deosebire de situațiile obișnuite, nu ne vor preocupa eficiența
sau timpul de execuție

• O va executa în mod corespunzător toate instrucțiunile întâlnite, 
indiferent de cât timp ar lua, putându-se opri doar după ce au fost
executate toate (poate … după un million de ani …)
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• Ca exemplu scurt, să ne reamintim că un  

întreg pozitiv N mai mare ca 1 este un număr

prim dacă nu este divizibil prin niciun alt întreg

pozitiv (înafară de 1 și N) 

• Cum „îl vom ruga” pe O să „ne spună” dacă N 

este prim ? 

• Păi, îi vom „spune” să-l împartă pe N la orice

întreg între 1 și N-1, și să se oprească fie dacă

vreo împărțire a reușit, fie dacă „atingem” N-1

• De fapt, ne putem opri dacă ajungem „doar” la 

„radical din N” (dacă nu avem succes până

atunci cu împărțirea, atunci N este prim)



20-5 (432)
• Ceea ce „spune” teorema amintită a lui Gödel, 

este că există întrebări/ probleme „bine 
puse” și implicând doar aritmetica 
intregilor, la care  O nu poate răspunde

• Cu alte cuvinte, există afirmații despre care –
deși introduse/ inputed corespunzător – O nu 
poate decide dacă ele sunt adevărate sau 
false

• Asemenea afirmații se numesc 
nedecidabile, și sunt foarte complicate

• Și, dacă ar fi să-i dați una lui Dr. Gödel, el vă 
va explica faptul că asemenea afirmații vor 
exista mereu
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• Chiar dacă ați dispune de un model „mult

îmbunătățit” al lui O, OT, cu ajutorul căruia o 

anumită afirmație particulară, nedecidabilă (UD), 

este „decretată”/ găsită a fi adevărată, vom putea

genera o nouă afirmație nedecidabilă, în loc

• Și mai ciudat, se va putea construi alt model „mult

îmbunătățit” al lui O, să-i zicem acum OF, cu 

ajutorul căruia UD este „decretată”/ găsită a fi

falsă

• Independent de acest fapt, OF poate genera alte

afirmații nedecidabile, ajungându-se la rezultate

diferite de cele posibil a fi obținute de OT, dar la 

fel de „adevărate”
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• Găsiți asta ca fiind ceva șocant, aproape de un 

paradox? 

• Pentru lumea matematicienilor din 1931, a fost mult mai 
șocant

• Gödel nu și-a enunțat rezultatul în limbajul 
calculatoarelor; el a lucrat într-un sistem logic bine-
definit și matematicienii au sperat la început că 
rezultatul (neașteptat !) a depins de fapt de 
particularitățile respectivului sistem

• Din nefericire (?), în următorii 10-15 ani, un număr de  
(alți) matematicieni geniali (Stephen C. Kleene, Emil 
Post, J.B. Rosser, Alan Turing), au arătat că nu 
sistemul logic ales era „de vină”

• Totul a început însă practic, în mod „consistent” cu 
David Hilbert, 1910 – Programul de la Erlangen …



20-8 (435)

FINAL CURS 20


