
Exemple de analiză a protocoalelor de securitate în GNY   

 

I. Protocolul TOY – descriere completă în limbaj natural 

Protocolul (de tip key-agreement) este generat de către doi agenți (A și B), care doresc să 

comunice „în siguranță”, posibil pe parcursul mai multor sesiuni/run (= o execuție a secvenței de 

schimb de mesaje care alcătuiește practic protocolul). Această secvență de comunicare va fi 

simplificată la maxim, schimburile de mesaje doar fixând cheia shared (simetrică), Kab, 

caracteristică unei sesiuni.  

De comun acord, se stabilește ca A să genereze Kab, folosind un nonce propriu Na, specific (tot) 

unei execuții. În schimb, B va contribui la criptări/decriptări prin utilizarea unei chei proprii (de 

sesiune), Kb. Pentru Kb va exista desigur versiunea publică (+Kb) și cheia privată, 

corespunzătoare (-Kb).  

Vom presupune că pentru orice text X avem {{X}+K}-K = X și {{X}-K}+K = X, în mod implicit 

(for private-key-encryption). Aceste egalități le vom nota cu (1a), respectiv (1b); pe scurt, (1). 

Dacă este cazul, înlocuim/ suplimentăm (1) cu ecuații simplificatoare corespunzătoare altor tipuri 

de criptări/ decriptări succesive (a se vedea Curs 3/4; D ○ E = X și eventual și E ○ D = X, for 

public-key-encryption). 

Scopul (notat prin (2)) principal, de final, al protocolului, este astfel măcar 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”. 

Pentru ca acest lucru să fie un adevăr, înafara explicitării concrete a schimbului de mesaje și a 

admiterii egalităților (1), mai trebuie făcute și alte presupuneri implicite, privind contextul în care 

se execută protocolul (a se revedea și discuția legată de MDV).  

O primă presupunere (evidentă din cele precizate) este aceea că „A are/posedă/deține cheia 

publică a lui B (adică +Kb)” (notăm această afirmație cu (3)). Mai mult, „A ar trebui să creadă că 

B are/posedă/deține +Kb, aceasta fiind cheia publică a lui B” (notată (4)); sau, echivalent, că „A 

crede că +Kb este cheia publică a lui B”. La fel de normală este și presupunerea că „A crede că 

Na este (într-adevăr) nou/ proaspăt, adică generat pentru prima dată în cursul execuției curente” 

(și nu într-o sesiune anterioară; o notăm cu (5)). O presupunere nu atât de evidentă (dar care se 

face adesea) este aceea că „A crede că îl poate recunoaște pe Na, chiar dacă nu l-a recepționat 

decât criptat și parțial” (o vom nota cu (6)). Sau, cumva echivalent, dacă „A vede o parte a unui 

mesaj despre care bănuie că reprezintă Na, atunci A poate chiar verifica acest lucru ca fiind – sau 

nu – adevărat” (va fi (6’), dar pe aceasta nu o vom lua în seamă). 

Să „scriem” acum totul în GNY și apoi să aplicăm metodologia sugerată la Curs pentru analiza 

protocolului (= stabilirea poziției fiecărui pricipal). 

 



a) Explicităm întâi schimbul de mesaje (= protocolul), element cu element/„linie cu linie” 

(tot în limbaj natural), așa cum rezultă din cele de mai sus (și ... din alte negocieri 

bilaterale A/B): 

 

1. A trimite către B numărul (nou) generat aleator, Na. 

2. B îi retrimite lui A nonce-ul Na, criptat însă cu cheia sa privată -Kb. 

3. În sfârșit, A creează cheia Kab și i-o trimite (și) lui B, cheia shared de sesiune Kab 

fiind criptată cu cheia publică a lui B, +Kb, pe care (și) A o deține. Presupunem 

evident, ca o afirmație suplimentară, C, că „cheia Kab generată este cheia care va fi 

folosită pentru comunicarea între A și B, pe parcursul unei sesiuni (la ... următoarele 

schimburi de informație, nelistate ca 4., 5., ... aici, deoarece sunt irelevante pentru 

ceea ce urmărim pe moment)”. 

 

b) Transcriem/traducem protocolul într-o formă intermediară/pseudocod (= protocolul 

idealizat), utilizând (eventual) un „parser”; metodologia este aproape implicită: 

 

1. A  B: Na 

2. B  A: {Na}-Kb 

3. A  B: {Kab}+Kb, (acest mesaj transmițându-se doar presupunând că) extensia C, 

enunțată la punctul a), 3. (este adevărată) 

Observație. Pentru a ușura înțelegerea modalității de analiză a protocolui, care este făcută în 

logica GNY, vom insera și aici descrierea acțiunilor (a se vedea Curs 5/6) pe care ar trebui să le 

facă un parser/ interpretor/ compilator, pentru o traducere a protocolului, (semi)automată și 

asistată, din forma idealizată într-o mulțime de afirmații (formule) GNY: 

 Să presupunem deci că dispunem de un protocol în formă idealizată, adică de o listă de 

elemente, (EL), de forma  P  Q : X. Semnificația unui element (EL) va fi desigur: P îi 

trimite lui Q informația X. 

 Pentru fiecare rând (EL) dacă P coincide cu Q, se va raporta „eroare”; dacă nu, parser-ul 

va produce, în loc, alte 2 rânduri: P |~ X, apoi Q  X.  

 În continuare, pentru fiecare principal P, parserul examinează toate rândurile de forma    

P |~ X și (apoi) P  X, începând cu „primul” rând din listă. Pentru fiecare pattern care 

denotă un text (complet) Y, găsită 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. Se 

„manipulează corespunzător” listele, adică de la (Y1, Y2,…) se „trece” la (Y1, Y2,…). 

 Se aplică, peste tot unde este posibil, egalitățile simplificatoare (1); de asemenea, se 

elimină rândurile de forma P |~ X. 

 În sfârșit, peste tot unde este cazul și sunt prezente, se prelucrează/ adaugă extensiile 

notate cu C-uri (a se vedea Curs 5/6). 

 

c) Folosind „parserul” anterior, traducem protocolul idealizat în forma finală, GNY (= 

protocolul abstractizat). Verificați că acesta capătă aspectul care urmează (dar, trecând 

voi prin toate fazele intermediare): 

 



1. B  Na 

2. A  {Na}-Kb 

3. B  ({Kab}+Kb  cheie(Kab, A↔B)) 

Să demonstrăm acum că protocolul TOY funcționează/ este corect. Asta înseamnă să găsim, în 

sistemul deductiv (notat de noi) SD-GNY (a se vedea Cursul și foile cu Logical Postulates), o 

demonstrație a formulei GNY care reprezintă „scopul final” (exprimat prin afirmația (2)) al 

protocolului (și doar poziția principalului B). Putem spune acum că vorbim despre formula: 

(2) B ⫢ (A ⫢  cheie(Kab, A↔B)) 

Conform metodologiei sugerate (a se vedea Curs 5/6), ar trebui să constituim întâi mulțimea de 

axiome, AF0, a (tuturor) precondițiilor/ presupunerilor inițiale. Aceasta va conține, de fapt, toate 

presupunerile „de context” făcute anterior (și numerotate (3) - (6)). Prin urmare: 

AF0 = {(3), (4), (5), (6)}, unde (pe (5) și (6) le scrieți voi): 

(3) A  +Kb 

(4) A ⫢ (B  +Kb) 

……………………….. 

Știm, în acest moment, că primul rând al protocolului abstract, adică B  Na, se adaugă la AF0, 

elementele acestuia constituind toate ipotezele posibile ale unor reguli de inferență din sistemul 

nostru deductiv (notat de acum încolo SD-GNY+). Acestea, împreună cu toate concluziile 

regulilor care se pot aplica, vor constitui AF1.  

Construim succesiv, într-un mod pe care l-am explicat deja, AF2, AF3 și AF4.  

Pentru a realiza ceea ce am dorit, trebuie ca (2)  AF4. Evident că AF4 poate fi reprezentat ca 

un graf în care (2) trebuie să fie „rădăcină” (AF0 conținând toate „frunzele”) și că trebuie să 

găsim doar un drum în acest graf (de la frunze la rădăcină). 

Faceți voi asta. 

Pentru a face o analiză completă a protocolului TOY, trebuie să stabilim, simetric, și poziția 

lui A.  

Ce înseamnă asta și ce modificări trebuie aduse ? 

 

 


