
Acest fișier conține rezumatul anumitor explicații – prezente în Curs -  privind 

„Sintaxa GNY” 

Totul este legat de Alf = alfabetul de neterminali/ unități lexicale peste care se 

construiește sintaxa formală amintită. Vorbim apoi, pe scurt, despre formule, și, în 

sfârșit, despre afirmații. 

1.Operatori binari (scriere infixată, de forma <argument-ms> <operator> 

<argument-md>, poate exceptând concatenarea): 

-ERAU și în BAN: 

• ⫢ • : ms believes/crede md. 

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

• |~ • : ms said, conveyed/a spus, trimis, transmis (cândva, ceva) lui 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. 

• ↔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) 

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”); 

operatorul se poate extinde (recursiv) la n componente. A se reține (și) alte 

comentarii legate de scrierea operatorilor, (și) din link-ul „Sintaxa GNY” sau slide-

urile de Curs. 

-ÎN PLUS sunt: 

•  • : ms possesses, has/ posedă (sau doar „este capabil să posede”) md. 



•  • : md este o „extensie a ms”; în principal, md este privit ca o afirmație GNY 

care „poate fi ușor dedusă” din ms, și 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. 

2.Operatori unari (scriere prefixată, de forma <operator>(<argument>), 

parantezele putând lipsi; excepție - criptarea): 

-ERAU și în BAN: 

{•}K : encryption/criptare (cu cheia K, +K, -K). 

#(•) : fresh/proaspăt, nou, recent, actual pentru sesiunea în desfășurare. 

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

-ÎN PLUS sunt: 

Φ(•) (apoi, și F(•), H(•) ...) : argumentul „poate fi recunoscut/recognizable”; 

acesta poate fi „reconstituit în întregime” (în momentul „receptării” acelei părți), 

chiar dacă este parțial; comentarii suplimentare – în Curs (ca și pentru F și H). 

(•) : semnificația intuitivă a steluței, pe scurt, este not-originated-here/nu este 

(provenit) de „aici”, adică de la „presupusul” emițător; practic, singura situație 

„corectă” de folosire explicită a noului operator „” (chiar fără a folosi explicit 

parantezele), este în construcția P  X, care înseamnă „Agentul P primește/vede 

formula X, care nu a fost transmisă/conveyed tot de P”. Detalii – în Curs. 

Observații.  

-Simbolurile care sunt indici inferiori (dreapta) pentru operatori, pot apare și/ sau 

deasupra operatorului respectiv. 

-Există și un operator 0-ar, pe care noi îl vom nota cu steluță normală („*”), el 

având semnificația de orice, cu efect asupra „tuturor” etc.; acesta ar fi un fel de 

wildcard (câteodată). 

-Să observăm că operatorul crede (⫢) este, practic, folosit doar în 5 situații 

generale: 



1.P ⫢ #(X) : P crede că formula (vezi mai jos) X este proaspătă, adică nu a mai fost 

„vehiculată” într-o sesiune anterioară. 

2.P ⫢ Φ(X) : P crede că X poate fi recunoscută; sau, având o „bucată” din X, P o 

va recunoaște chiar înainte de a o primi în întregime. 

3.P ⫢ P ↔K Q : K este o cheie (divizată, secretă) „potrivită” și cunoscută doar lui P 

și lui Q; prin urmare, e vorba de faptul că „P crede cele mai sus menționate”. 

4. P ⫢ (Q ⤇ C) : P crede că Q are autoritate asupra lui C (C poate fi – normal – un 

nume de afirmație sau chiar o valoare a acesteia). 

5. P ⫢ (Q ⤇ ( Q ⫢ *)) : P crede că Q are autoritate asupra tuturor „lucrurilor în care 

crede Q”. 

Repetăm: există și (alți) operatori, unii având o aritate neprecizată exact; este 

necesar astfel să urmăriți și (fișierul cu) „Sintaxa GNY”, articolul „de bază” 

(Gong, Needham, Yahalom) și slide-urile de Curs. 

În Curs pornim cu fixarea unor concepte/notații care au, la nivel intuitiv, altă 

semnificație decât cea uzuală (din logica clasică); și refacem (față de BAN) 

întreaga sintaxă BNF.  

3.Formulă (formula – formulae). Este un nume folosit pentru a ne referi concret la 

orice șir oarecare de biți, această valoare fiind caracteristică unei execuții (a unui 

protocol într-o sesiune). O formulă ar fi, în contextul de față, mai degrabă similar 

unui nume de variabilă. Se notează generic cu X, Y, … Vor exista, evident, și 

valori posibile pentru aceste variabile. Pentru alte explicații, suplimentare 

(conjuncții de formule, funcțiile H, F, chei, secrete, etc.): din nou, a se vedea 

Cursul, și link-ul Sintaxa GNY ... . 

Aceste formule le vom numi așa doar la început în cadrul GNY. Apoi, ele vor fi 

considerate simple texte (având subtexte, etc.). 

4.Afirmație/ propoziție (statement). O afirmație (de bază, pentru început) reflectă 

o anumită proprietate a unei/unui formule/text. În cele ce urmează, P, Q 

desemnează principali, X o formulă (în sensul de mai sus), SE un secret, K o cheie, 



iar C o (basic) statement. De fapt, în continuare descriem (constructiv !) mulțimea 

acestor afirmații (de bază; mai apoi – toate afirmațiile): 

-P  X: Lui P i se spune (is told) X (am mai scris P vede/sees X); adică, P 

primește (ca receptor/receives) X, posibil după ce mai efectuează niște „calcule” 

(cum ar fi decriptarea); mai precis, formula „spusă” (X) poate fi „mesajul în sine” 

primit de P, sau orice „conținut calculabil și recognoscibil” al acelui mesaj.  

-P  X: P posedă/are (possesses/has) X; sau, „este capabil/în stare să le posede”; 

dacă ne gândim la un stadiu concret de execuție (run), 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; de asemenea, presupunem că P posedă (sau ar fi capabil să 

posede, dacă dorește asta) tot ceea ce se poate „calcula, recunoaște” din formulele 

deja posedate. 

-P |~ X: P a transmis/comunicat/transportat (cândva) (once conveyed) pe X; 

formula X poate fi „mesajul însuși” sau o „parte” care poate fi „calculată” dintr-un 

astfel de mesaj (sau, chiar o altă 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 folosită pentru același scop, 

la niciun moment înainte de execuția curentă a (sesiunii) protocolului; de exemplu 

un random number generator (de o bună calitate), sau ... an imitation of a coin 

(counter !) pot furniza formule (aici – numere, numite și nonces) care să poată într-

adevăr considerate ca fiind noi. 

-P ⫢ Φ(X): P crede/este îndreptățit să creadă (believes) că X este 

recognoscibilă/poate fi recunoscută (recognizable); cu alte cuvinte, „P ar 

recunoaște-o cu siguranță” pe X (în cazul în care ar avea „ceva cunoștințe/așteptări 

(expectations)” despre conținutul acesteia, chiar înainte de a o primi cumva; P ar 

putea recunoaște și, de exemplu, o valoare anumită (cum ar fi propriul său 



identificator), o structură caracteristică (de exemplu formatul unei timestamp), sau 

o formă particulară de redondanță. 

-P ⫢ P ↔SE Q: P crede (sau ar putea fi îndreptățit să creadă) că SE este un secret 

„convenabil” pentru el și Q (și simetric, pe care îl poate împărți cu Q; păstrându-

l/sau nu pe P în stînga, putem scrie și Q ↔SE P în dreapta), care ar putea fi folosit, 

de exemplu, pentru a-și putea reciproc demonstra propria identitate; sau, SE ar 

putea fi folosit pentru a conține sau deriva o cheie de comunicare între P și Q; 

presupunem în plus că SE nu ar putea fi niciodată „descoperit” decât de către P/Q, 

nici măcar de vreun principal (exceptând vreunul care este trusted pentru P, sau 

pentru Q); chiar în cazul excepției amintite, principalul „de încredere” nu ar trebui 

să utilizeze SE nici pentru vreo demonstrare a identității 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; presupunem că cheia matching secret key (i.e., –K) nu va 

putea fi descoperită/ desconspirată de niciun principal (înafara lui Q; sau, cu 

excepția unuia „crezut de” Q); ca mai sus - principalul „de încredere” nu ar trebui 

să utilizeze -K nici pentru vreo demonstrare a identității cuiva, nici drept cheie de 

comunicare. 

-P ⫢ C: P crede (sau ar putea fi îndreptățit să creadă) că afirmația C (nume sau 

valoare) este „adevărată”; ca și în cazul formulelor, vom vorbi despre conjuncția 

afirmațiilor ca fiind, intuitiv, tot o „listă finită, asociativă, comutativă, 

nerepetitivă”, notată aici chiar fără a folosi parantezele rotunde – C1, C2, ... .  

Se presupune, evident, că o listă de afirmații este tot o afirmație (similar pentru 

formule). 

Continuăm cu niște (alte tipuri de) afirmații (adică, nu de bază ...), 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 că principalul Q este o autoritate și controlează 

pe C (de asemenea, că Q trebuie să fie „trusted about that”). 



Următoarea afirmație este de fapt un caz particular al celei anterioare: 

-P ⫢ (Q ⤇ (Q ⫢ *)) : P crede (sau ar putea fi îndreptățit să creadă) că Q are 

jurisdicție asupra tuturor „lucrurilor în care Q crede”; principalul Q este 

considerat de P ca fiind total onest și competent. 

Regulile de inferență, care vor contribui în mod esențial la formarea SD-GNY și 

SD-GNY+, vor fi tratate separat, în Curs. 

Pentru ușurința scrierii, regulile vor fi redactate acolo sub forma:  

Dacă premize atunci concluzii (diversele premize/concluzii vor fi separate prin și). 

Afirmațiile (de bază, sau nu), ca formule ale logicii GNY, vor intra (și) în 

categoria axiomelor sistemelor SD-GNY sau SD-GNY+, lucru care va deveni clar 

după introducerea protocoalelor abstracte (și a modalității de a „trece automat” de 

la limbaj natural la afirmație GNY). 

 

 

 


