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ABSTRACT 
Security protocols use cryptography to set up private communication channels on an 

insecure network. Many protocols contain flaws, and because security goals are seldom 
specified in detail, we cannot be certain what constitutes a flaw. The paper attempts to draw 
an approach based on the use of tree automata. 

1 ÚVOD 

Běžná elektronická komunikace mezi uživateli / stanicemi bývá lehce napadnutelná. 
Příkladem může být komunikace po nezabezpečené síti Internet. Než se zpráva dostane 
k adresátovi, musí projít přes mnoho dalších počítačů. Na této cestě ji mohou další subjekty 
analyzovat nebo pozměnit. Případně mohou odeslat adresátovi falešnou zprávu (podvrh) a 
vydávat se tak za původního odesílatele. 

2 BEZPEČNOSTNÍ PROTOKOLY 

Pro zabezpečení běžné elektronické komunikace se používají bezpečnostní protokoly. 
Pojmem „protokol“ je myšlen sled interakcí mezi entitami. Příkladem bezpečnostního 
protokolu může být protokol SSL, který se používá pro zajištění šifrované komunikace mezi 
klientem a web-serverem.  
 



  

 
Obr. 1: Příklad bezpečnostního protokolu 

 

Aby bylo možné takový protokol pro zabezpečení použít, musí obstát při pokusu o jeho 
prolomení vnějšími útočníky, kteří se snaží komunikaci odposlechnout nebo jinak napadnout. 
Obecná zabezpečená komunikace probíhá tak, že se zasílají zprávy šifrované dočasnými klíči, 
které nejsou známé vnějším pozorovatelům spojení (útočníkům). Zdálo by se, že takto je vše 
v pořádku a komunikace probíhá v šifrované formě. Mnoho protokolů však zahrnuje chyby a 
jsou popsány metody prolomení protokolů útočníky. Samotné tvrzení že protokol je bezpečný 
není dostačující. Jednou z možností, jak toto tvrzení dokázat, případně nalézt chyby, je použití 
některých formálních postupů, jak bude popsáno dále. 

2.1 ZPRÁVA 
Základním prvkem komunikace mezi účastníky A, B je zpráva. Při formálním zápisu 

zpráv bereme v úvahu její následující charakteristiky: 

• označení účastníků A, B, … ; 

• nonces Na, Nb, … ; 

• klíče Ka, Kb, Kab, … ; 

• složená zpráva { X, X’ }, 

• hašovaná zpráva Hash X, 

• šifrovaná zpráva klíčem K   Crypt K X . 



  

Při použití šifrování metodou veřejného klíče předpokládáme, že K-1 je inverzní ke klíči 
K. V případě rovnosti K-1 = K se jedná o symetrické klíče. Dále předpokládáme (K-1)-1 = 
K pro všechny klíče K. Předpokládáme, že šifrovaná zpráva nemůže být nikdy přečtena bez 
znalosti příslušných klíčů.  

Nonces, někdy překládané jako „keksíky“, jsou náhodně vygenerovaná čísla. Někdy 
bývají rozlišována jako odhadnutelná (sekvenčně generovaná čísla, časové razítko) nebo 
neodhadnutelná (např. náhodné 40-bitové číslo). 

2.2 ÚTOK NA ZPRÁVU 
Bezpečnostní protokol musí odolat všem formám pokusů o jeho prolomení. Aktivní 

útočník, tedy ten který může zasílat zprávy, je mnohem nebezpečnější než pasivní sledovatel 
komunikace. Vzhledem k tomu, že typů útoků je velké množství, pak tvrzení, že protokol je 
bezpečný by mělo být doplněno o poznámku, proti kterým typům útoku je tato ochrana 
zaručena. 

Základní metody útoku 

Možnosti útoku na komunikaci subjektů A, B: 

 

   
           odposlouchávání    přerušení komunikace 

 

 

   
podvržení identity      modifikace zprávy 

Útok přehráváním 

Tento typ útoku je založen na principu, že komunikace mezi zúčastněnými subjekty je 
odposlouchávána a útočník si tuto komunikaci ukládá za účelem její další analýzy. Poté co 
jsou zachycená data analyzována, mohou být použita pro podvrhnutí identity útočníka vůči 
některému ze subjektů. Vzdálený subjekt totiž nemá žádnou možnost ověřit čerstvost zprávy 
(freshness). 



  

Jako obrana proti tomuto typu útoku se používá časové razítkování zprávy, čímž se 
zabrání možnosti pozdějšího použití odposlechnuté informace. 

Útok ze středu 

Další z možností jak protokol napadnout je použití „útoku ze středu“ (man-in-the-
middle attack, middle-person attack). V tomto případě existuje kromě dvou komunikujících 
stran A a B ještě aktivní útočník C. Tento naváže komunikaci jak s A, tak s B, přičemž se 
vždy vydává za regulérního partnera. S využitím informací odposlechnutých od druhé strany 
se jeví pro A jako B a naopak. Útočník C má tedy možnost monitorovat veškerý přenos. 

2.3 ROZDĚLENÍ PROTOKOLŮ 

Symetrické protokoly 

V tradiční kryptografii je základem aplikace symetrických šifrovacích algoritmů (DES), 
kdy se pro zašifrování a dešifrování zpráv používá stejného sdíleného klíče. Před odesláním je 
zpráva zašifrována pomocí klíče, který zná jak odesílatel, tak příjemce zprávy. Tato zpráva je 
pak příjemcem standardně dešifrována. Při uvedené komunikaci často vyskytuje třetí subjekt 
(Key Distribution Center), který zajišťuje výměnu klíče mezi dvěma hlavními subjekty 
bezpečnou formou, obvykle po zvláštním zabezpečeném komunikačním kanále. Příkladem 
symetrického protokolu je Otway-Rees protokol. 

Asymetrické protokoly 

Alternativou je použití asymetrických protokolů, které používají šifrovací algoritmy 
založené na dvojici veřejný a privátní klíč. Privátní klíč reprezentuje identitu jeho vlastníka, 
veřejný klíč je volně k dispozici všem ostatním subjektům, kteří se na komunikaci podílejí. 

Do této skupiny patří mnoho protokolů, například IKE (Internet Key Exchange 
protocol), SET (Secure Electronic Transaction protocol), TMN protokol a dále také známý 
Needham-Schroederův autentizační protokol. 

2.4 PŘÍKLADY PROTOKOLŮ 

Otway-Rees protokol 

Tento protokol je určen k tomu, aby mohl jakýkoliv uživatel vytvořit bezpečné spojení 
s kýmkoliv jiným. Předpokládejme opět pokus o navázání komunikace mezi subjekty A a B, 
přičemž S je důvěryhodný server (trusted key server). 

 

 

Formální zápis: 

1. A → B : Na, A, B, { Na, A, B }Ka 

2. B → S : Na, A, B, { Na, A, B }Ka , Nb, { Na, A, B }Kb 

3. S → B : Na, {Na, Kab }Ka , { Nb, Kab }Kb 

4. B → A : Na, { Na, Kab }Ka 



  

Zde Ka znamená klíč uživatele A a Kb klíč uživatele B. { X }K značí zprávu X 
šifrovanou klíčem K. Přičemž předpokládáme, že nikdo nemůže získat originál zprávy X nebo 
vytvořit novou šifrovanou zprávu { X’ }K bez znalosti klíče K. 

 
Obr. 2: Neformální popis Otway-Rees protokolu (s chybou) 

 

1.  A kontaktuje B, vytvoří nonce Na pro identifikaci spojení 

2.  B kontaktuje S, vytvoří nonce Nb. Nemůže ale přečíst zprávu { Na, A, B }Ka protože 
je zašifrována klíčem uživatele A, takže ji pouze přepošle S. Navíc zašifruje přijatou 
zprávu svým klíčem a přepošle ji S. 

3.  S zná klíče všech zúčastněných stran, takže obě zprávy může dešifrovat. Vytvoří 
nový relační klíč Kab. Pro subjekt A zašifruje zprávu obsahující Kab a Na klíčem 
Ka. Taková šifrovaná zpráva bývá často označována jako certifikát. 

4.  B převezme svůj certifikát. Zkontroluje zda přijatá nonce Nb je stejná jako jím 
odeslaná v kroku 2. Pokud souhlasí, pak přepošle druhý certifikát subjektu A, který 
podobně ověří přijatý certifikát. 

Nyní následuje šifrovaná komunikace s použitím klíče Kab jako relačního klíče. 

 

Uvedený protokol lze však napadnou útočníkem C, a to z těchto důvodů: 

• oba certifikáty zaslané v kroku 3 mají stejný formát 

• v kroku 2 se nonce Nb posílá v nezabezpečené formě 

 

Útok pak bude mít následující formu (CA značí, že se subjekt C vydává za A apod.): 

1.  A → CB : Na, A, B, { Na, A, B }Ka 

1’. C → A : Nc, C, A, { Nc, C, A }Kc 

Subjekt A se snaží kontaktovat B, ale C zachytí uvedenou zprávu a kontaktuje A 

 

2’.  A → CS : Nc, C, A, { Nc, C, A }Kc, Na’, { Nc, C, A }Ka 

2’’. CA → S : Nc, C, A, { Nc, C, A }Kc, Na, { Nc, C, A }Ka 



  

Subjekt A odpovídá na zprávu od C podle pravidel protokolu, snaží se kontaktovat S. 
Ale C modifikuje tuto zprávu a nahradí původní nonce Na’ novým nonce Na. 

 

3’.  S → CA : Nc, { Nc, Kca }Kc, { Na, Kca }Ka 

Jako odpověď posílá S  subjektu A relační klíč, který se pak bude sdílet mezi A a C. 

 

4.  CB → A : Na, { Na, Kca }Ka 

Útočník C získává oba certifikáty a posílá subjektu A ten špatný. Tento obsahuje Na, 
tedy A akceptuje Kca jako relační klíč zaslaný od B. Ale tento klíč je již sdílený s C. 

 

Yahalom protokol 

Protokol má následující specifikaci: 

1.  A → B : A, Na 

2.  B → S : B, Nb, { A, Na }Kb 

3.  S → A : { B, Kab, Na, Nb }Ka, { A, Kab }Kb 

4.  A → B : { A, Kab }Kb , { Nb }Kab 

Trojúhelníková konfigurace předurčuje subjektům A i B možnost získat informaci o 
tom, zda další strana je aktivní: 

 

 
Obr. 3: Yahalom protokol (s chybou) 

Protokol obsahuje následující chybu - certifikát subjektu B { A, Kab }Kb neobsahuje 
žádné nonces, proto nepodává žádnou časovou informaci. Pokud bude K starým relačním 
klíčem který již jednou byl sdílen subjekty A a B, pak pokud C nějakým způsobem získá K a 
uloží si starý certifikát { A, K }Kb obsahující tento klíč, pak může provést následující 
konverzaci s B: 

1.  CA → B : A, Nc 

2.  B → CS : B, Nb, { A, Nc }Kb 



  

4.  CA → B : { A, K }Kb, { Nb }K 

Nyní B přijme starý kompromitovaný relační klíč. 

 

Podobně jako u Otway-Rees protokolu, správná verze protokolu zašifruje nonce Nb 
v kroku 2. 

 

Poznámky k bezpečnosti obou protokolů: 

• Otway-Rees protokol vyžaduje ochranu Nb před modifikací. Útok je proveden zevnitř 
systému. Oběť útoku získá klíč, který je bohužel sdílen s nesprávnou osobou. 

• Yahalom vyžaduje zašifrování Nb. Útok je jednoduchý a může být proveden zvenčí. 
Oběť útoku získá klíč který je později zkompromitován. 

 

Needham-Schroeder protokol 

Tento protokol patří mezi asymetrické bezpečnostní protokoly. Je znám svoji 
jednoduchostí a bývá uváděn jako příklad pro analýzu v mnoha verifikačních technikách. 

Specifikace protokolu: 

1.  A → S: A, B 

2.  S → A: { KB }Ks
-1  

3.  A → B: { Na, A }Kb 

4.  B → S: B, A 

5.  S → B: { Ka, A } Ks
-1 

6.  B → A: { Na, Nb }Ka 

7.  A → B: { Nb }Kb 

 

 
Obr. 4: Needham-Schroederův autentizační protokol 

 



  

Symboly Ka, Kb, Ks jsou veřejné klíče subjektů A, B, S. Inverzní klíče jsou privátní 
klíče, které jsou známé pouze svým vlastníkům. Přepokládá se, že každý subjekt zná veřejný 
klíč Ks, tedy každý si může přečíst zprávu odeslanou serverem S a zašifrovanou jeho 
privátním klíčem Ks-1. V případě, že některý subjekt potřebuje veřejný klíč jiného subjektu, 
pošle svůj požadavek serveru S. 

Kroky 1,2,4,5 se týkají zjištění veřejných klíčů, přičemž v 3,6,7 pak provádí autentizace 
A a B. V kroku 3 posílá subjekt A svůj nonce a svoji identitu zašifrovanou klíčem Kb. 
Protože pouze B vlastní privátní klíč Kb-1, může A předpokládat, že takto zašifrovanou 
zprávu nepřečte nikdo jiný než B. Subjekt B pak vrací tento nonce spolu se svým Nb, 
zašifrované veřejným klíčem Ka. 

3 FORMÁLNÍ VERIFIKAČNÍ TECHNIKY 

Proces formální kontroly modelu systému, zda splňuje specifikované požadavky, se 
nazývá formální verifikace. Tato technika hraje v oblasti bezpečnosti významnou roli. 
V zásadě můžeme říci, že vývoj formální technik se ubírá třemi hlavními směry. Jeden z nich 
využívá modální logiky (modal logic), další provádí verifikaci metodou procházení stavového 
prostoru (state enumeration/exploration), poslední se pak označuje jako theorem proving. 
Přehled jednotlivých přístupů je k dispozici například v [2], [5] a [6]. 

Mezi prostřední uvedenou kategorii (stavový prostor) patří použití stromových 
automatů [1] (angl. tree automata). Detailněji je tento přístup popsán v následující kapitole. 

4 STROMOVÉ AUTOMATY 

4.1 NEFORMÁLNÍ SÉMANTIKA 
Nejběžnějším postupem v analýze kryptografických protokolů je abstrakce 

elementárních funkcí (např. šifrování veřejným/privátním klíčem, hash funkce, …). 
Uvažujme např. symetrickou funkci Encrypt(X, K), která převezme data X a zašifruje je 
klíčem K. Pojem symetričnost funkce znamená takovou vlastnost,  kdy stejný klíč K je použit 
jak pro šifrování tak pro dešifrování dat. Protokol používající symetrické kryptografické 
funkce je pak modelován zprávami založenými na následující algebře: encrypt(-, -) 
(šifrování) a pair(-, -) (párování). 

Takové modely kryptografických protokolů již byly představeny autory Dolev a Yao [2] 
[5]. Specifikace protokolů obsahuje: 

• pojmenování a aritu základních elementů 

• vlastnosti těchto elementů 

• jednotlivé kroky protokolu 

 

Techniky využívající stromových automatů omezují třídu vlastností jež lze vyjádřit. Stejně tak 
jsou omezena přechodová pravidla reprezentující jednotlivé kroky protokolu. Přes tato 
omezení lze vhodně specifikovat protokol, jehož bezpečnost chceme prověřit. 

Pro specifikaci protokolu používáme programovou syntaxi. 



  

Základní elementy (klauzule CONSTRUCTORS) 

Příklad specifikace základních elementů protokolu: 
 

CONSTRUCTORS 

{ 

pair(P,P); 

proj1(N); 

proj2(N); 

encrypt(P,N); 

decrypt(P,N); 

private Na; 

} 

 

Základní elementy protokolu mohou být specifikovány jako veřejné (public, implicitní, 
bez klíčového slova) nebo privátní (klíčové slovo private). Veřejné elementy jsou volně k 
dispozici útočníkovi. Privátní elementy reprezentují prvky nebo operace, které úročník nezná: 
například některé utajené  konstanty (jsou specifikovány jako elementy s 0-ní (nulární) 
aritou). 

Písmena P a N jsou užity pro zavedení určité logičnosti v používání vybraných akcí 
jednotlivými komunikujícími subjekty. Subjekt může použít funkci ověřování (pattern-
matching) pro získání informací z položek označených jako P (pattern), ne však z položek 
označených N. Tedy pokud subjekt zná klíč K, může odvodit příchozí zprávu x zašifrovanou 
v encrypt(x, K). Na druhou stranu by bylo nesmyslné pokoušet se analyzovat encrypt(X, k) 
a získat položku k „zašifrovanou klíčem X“. Toto označení nemá vliv na analýzu, ale je 
použito pouze pro předejití některým možným chybám ve specifikaci.  

Přepisovací pravidla 

V našem případě jsou pravidla následující: 

• proj1(pair(x,y)) => x; 

• proj2(pair(x,y)) => y; 

• decrypt(encrypt(x, k), k) => x; 

 

Tato pravidla znamenají: 

• útočník může získat levý prvek z páru, který vlastní 

• útočník může získat pravý prvek z páru, který vlastní 

• útočník může dešifrovat zašifrovanou zprávu, v případě, že zná odpovídající klíč k 

 

Asymetrické šifrování je pak možné modelovat následovně: 

publicDecrypt(publicEncrypt(x, k), privateKey(k)) => x 



  

kde privateKey je privátní unární konstruktor (deklarován jako PRIVATE). Pokud je x 
veřejný klíč, pak privateKey(x) je odpovídající soukromý klíč. 

Útočník 

Předpokládáme, že všechna komunikace jde přes útočníka. Tedy pokud subjekt odešle 
zprávu, je tato zpráva zaslána útočníkovi. Pokud subjekt přijme zprávu, obdrží ji od útočníka. 
Tímto modelujeme skutečnost, že útočník má přístup ke komunikaci mezi zúčastněnými 
subjekty, dokonce může také zprávy pozměňovat. 

Na počátku komunikace je útočník inicializován množinou známých informací (dat) a 
tuto množinu rozšiřuje podle zpráv, které obdržel od zúčastněných subjektů. Množinu tak 
může rozšířit o všeobecně (public) známé elementy nebo pomocí přepisovacích pravidel. 
Počáteční množina znalostí útočníka je specifikována klauzulí INTRUDER_KNOWLEDGE. 

Subjekty (klauzule PRINCIPALS) 

Každý zúčastněný subjekt si řídí svou část komunikace. Podle běžné notace označujeme 
subjekty písmeny A, B, … nebo S pro servery. 

Registry (klauzule REGISTERS) 

Každý subjekt vlastní konečný počet registrů, pro každý platí že buď nemá přiřazenou 
žádnou hodnotu nebo obsahuje terminál. Označení registrů koresponduje s významem dat, 
který obsahuje. Například registr kab obsahuje klíč Kab používaný pro šifrování komunikace 
mezi subjekty A a B. 

Specifikace akcí (klauzule PROGRAM) 

Subjekty mohou, podle kroku ve kterém se zrovna nachází, provést následující akce: 

• Načtení zprávy do registru (?r). Zpráva přichází od útočníka a může jí být jakákoliv 
informace, kterou může útočník odvodit z jemu přístupných (znalých) informací. 

Příklad: pokud útočník již zná zprávu X a obdržel od subjektu Y, cílovému subjektu může 
poslat např. zprávu pair(X, Y). Tento subjekt provede operaci ?r a načte přijatou zprávu 
do registru. 

• Odeslání zprávy (!message). V naší notaci je zprávou výraz obsahující konstruktory, 
konstanty nebo jména registrů. Subjekt vytvoří aktuální zprávu tak, že nahradí jména 
registrů příslušnými hodnotami. Tuto zprávu pak zašle útočníkovi, který z ní odvodí 
potřebné informace a může si tak rozšířit množinu znalostí. 

• Ověření registru, zda obsahuje specifikovaný výraz (register =~ pattern). Výrazem 
(pattern) zde může být konstanta, aktuální hodnota registru (register) nebo cílový registr 
($register). Pokud výraz selže, subjekt prohlásí že protokol selhal a provádění protokolu 
se zastaví. 

Příklad: předpokládejme, že registr r obsahuje encrypt($data, kab), registr kab pak 
obsahuje klíč Kab. Poté co se provede akce r =~ encrypt($data, kab), registr data bude 
obsahovat X. Pokud r obsahoval encrypt(X, Kas), pak ověření selhalo a subjekt 
provádění protokolu zastaví. 

 



  

Příklad: Otway-Rees protokol 

Specifikace protokolu Otway-Rees (viz. kapitola 2) je následující: 

(1) A → B:  M; A; B; {Na;M;A;B}Kas 

(2) B → S:  M; A; B; {Na;M;A;B}Kas ; {Nb;M;A;B}Kbs 

(3) S → B:  M; {Na;Kab}Kas ; {Nb;Kab}Kbs 

(4) B → A:  M; {Na;Kab}Kas 

 

V tomto protokolu komunikují 3 subjekty, dva klienti označení A, B a server S. 

Takový protokol můžeme modelovat následujícím kódem: 

 
CONSTRUCTORS 

{ 

pair(P,P); 

proj1(N); 

proj2(N); 

encrypt(P,N); 

decrypt(P,N); 

private Kas; 

private Kbs; 

private Kab; 

private M; 

private Na; 

private Nb; 

private X; 

private A; 

private B; 

S; 

} 

 

RULES 

{ 

proj1(pair(x,y)) => x; 

proj2(pair(x,y)) => y; 

decrypt(encrypt(x, k), k) => x; 

} 

 

 

 

 



  

INTRUDER_KNOWLEDGE 

{} 

 

SECRETS 

{ X 

} 

 

PRINCIPAL A 

{ 

REGISTERS { r, kab } 

PROGRAM { 

! pair(A, pair(B, pair(M, encrypt(pair(pair(Na, M), pair(A, B)), Kas)))); 

? r; 

r =~ pair(B, pair(A, encrypt(pair(Na, $kab), Kas))); 

! encrypt(X, kab); 

} 

} 

 

PRINCIPAL B 

{ 

REGISTERS { r, m, a, z, kab } 

PROGRAM { 

? r; 

r =~ pair($a, pair(B, pair($m, $z))); 

!pair(B, pair(S, pair(a, pair(z, encrypt(pair(pair(Nb, m), pair(a, B)), 
Kbs))))); 

? r; 

r =~ pair(S, pair(B, pair($z, encrypt(pair(Nb, $kab), Kbs)))); 

! pair(B, pair(a, z)); 

} 

} 

 

PRINCIPAL S 

{ 

REGISTERS { m, r, a, b, na, nb } 

PROGRAM { 

? r; 

r =~ pair($b, pair(S, pair($m, pair($a, pair($b, pair( 

encrypt(pair(pair($na, $m), pair($a, $b)), Kas), 

encrypt(pair(pair($nb, $m), pair($a, $b)), Kbs))))))); 

! pair(S, pair(b, pair(m, pair( 

encrypt(pair(na, Kab), Kas), 



  

encrypt(pair(nb, Kab), Kbs))))); 

} 

} 

 

4.2 FORMÁLNÍ SÉMANTIKA 
V této kapitole nadefinujeme formální popis komunikačního protokolu. 

Označme F dvojici (∑, a) kde ∑ je množina názvů funkcí a a je funkce nazývaná arita, která 
přiřazuje prvku z množiny ∑ nezáporné číslo: a ∈ ∑ x N. Příkladem názvů funkcí může být 
pair, encrypt, obě s aritou 2, taktéž pak konstanty, např. Na s aritou 0. 

Uvažujme volnou algebru T(F) nad F jako množinu syntaktických výrazů vytvořenou 
jednoduše z uvedených názvů funkcí (např. encrypt(Na, Kas)). 

Zprávy zaslané mezi subjekty jsou pak prvky této algebry. Uvažujme dále algebru T(F, X) 
výrazů s proměnnými z X. Pokud t ∈ T(F, X), (Xi)i∈I je rodina proměnných, (ti)i∈I je rodina 
výrazů, zapisujeme t[ti/Xi] výraz získaný paralelní substitucí ti za Xi v t. Přitom bereme 
v úvahu FV(t) množinu volných proměnných v t. 

Dále uvažujme pojem „možné odvození“. Tento pojem je definován funkcí K: p(T(F)) → 
p(T(F)) jenž spočítá uzávěr podmnožiny T(F) pomocí následujících operací: 

• podmnožina O funkčních symbolů nalezených v F; pokud symbol f spadá do podmnožiny 
On mocniny elementů O arity n, pak pro všechny n-tice (xi)1≤i≤n elementů z K(X) platí, že 
f(x1,…,xn) patří do K(X); 

• množina R pravidel tvaru t=>x, kde t je výraz s proměnnými a x je proměnná, která se v t 
vyskytuje právě jednou (collapsing rules) 

Pak se můžeme uvažovat, že prvek x ∈ T(F) je „odvoditelný“ z X ⊆ T(F) pokud x ∈ K(X). 
Zapisujeme p(T(F))K . 

4.3 KONKRÉTNÍ SÉMANTIKA 

Uvažujme konečnou množinu subjektů P. Každý subjekt p∈P má konečnou množinu 
registrů Rp, každý obsahující prvek z T(F)∪{Ω} – prvek Ω znamená „neinicializováno“ – a 
program xp k provedení. Zpočátku budeme ignorovat neinicializované prvky, protože protokol 
používající neinicializované prvky nedává smysl. Program je pak konečná posloupnost (i 
prázdná) příkazů, které mohou být jedním ze tří typů: 

Vyslání zprávy: !t kde t∈T(F, Rp); 

Ověření: r0=~t, kde r0∈{1, …, rp} a t∈T(F, Rp∪$Rp); $Rp={$r | r∈Rp} je kopie Rp 
získaná přidáním znaku $ před název každého registru. 

Přijetí zprávy: ?r, kde r ∈ Rp . 

 

Nechť h :: t je posloupnost, jejíž záhlaví je h a zápatí t, ε pak označíme prázdnou posloupnost. 
Lokální stav každého subjektu pak tvoří obsah jeho registrů a zbytek programu, který je třeba 



  

vykonat. Globální stav je pak n-tice tvořená lokálními stavy spolu se stavem útočníka, který je 
prvkem p(T(F))K. Množina globálních stavů je označena ∑. 

 

Sémantiku systému definujeme nedeterministickými přechody → . Mějme S a S’ dva globální 
stavy. Označme S.p lokální stav subjektu p v S a S.I znalosti útočníka v S. V lokálním stavu 
pak označme L.r obsah registru r a L.P program. Definice přechodu je pak následující: 

S → S’ pokud existuje p0∈P takové, že: 

• pro všechna p∈P takové, že p≠p0 , S’.p = S.p; 

• S.p0.P = h::t a buďto 

o (přijetí zprávy) h = ?r0  a zároveň 

 pro všechna r ∈ Rp0 , S’.p0.r=S.p0.r, 

 S‘.p0.r0 ∈ S.I 

 S‘.p0.P = t 

o (zaslání zprávy) h = !t a zároveň 

 pro všechna r∈Rp0 , S’.p0.r = S.p0.r (nemění stav žádného registru) 

 S’.I = K(S.I∪{t[S.p0.r/r | r∈Rp0]}) (útočník nyní zná I a použije jej 
k rozšíření své množiny znalostí) 

 S’.p0.P = t (subjekt p0 má za úkol spustit zbytek svého programu) 

o (ověření) h = r0=~t a buďto 

 existuje substituce σ1: $Rp→T(F) tak, že r0=t[σ1; σ2] kde σ2 je 
substituce r a S.p0.r a t[σ1;  σ2] je výsledek aplikace obou substitucí 
σ1, σ2 na výraz t; pak 

• pro každé r∈Rp0 takové že $r není volná v t, S’.p0.r = S.p0.r 

• pro každé r∈Rp0 takové že $r není volná v t, S’.p0.r = σ1(r) 

• S’I = SI (žádná komunikace) 

• S’.p0.P = t (subjekt p0 nedokončil provádění svého programu) 

 pokud taková substituce neexistuje, pak 

• pro každé r∈Rp0 , S’.p0.r = S.p0.r ; 

• S’I = SI (žádná komunikace) 

• S’.p0.P = ε (subjekt zjistil že protokol selhal a ukončil činnost) 

4.4 STROMOVÉ AUTOMATY A OPERACE NAD NIMI 
Pro reprezentaci podmnožin T(F) jsou použity nedeterministické top-down stromové 

automaty. Automat je konečnou reprezentací podmnožin výrazů, které rozezná. Top-down 
automat nad F je trojice A=<Q, q0, ∆> kde Q je konečná množina stavů, q0 je počáteční stav a 



  

∆ je množina pravidel nad F∪Q kde stavy jsou unárními symboly. 

Pravidla z ∆ jsou následujícího typu: 

q(f(x1, …, xn)) → A f(q1(x1), …, qn(xn)) 

kde n ≥ 0,  f ∈ Fn ,  q, q1, …. qn ∈Q,  x1, …, xn jsou proměnné. Pokud n=0, pak je pravidlo ve 
tvaru q(a)→a . 

 

Pak získáváme  Lq(a)={t∈T(F) | q(t)→*At} , 

   je L(a) = Lq0(a) jazyk rozpoznatelný automatem A. 

 

 

 

 

   q0(encrypt(x; y)) →A encrypt(q1(x); q2(y)) 

 

   q0(K1) →A K1 

 

   q0(K2) →A K2 

 

   q1(X) →A X 

 

 

 

   q3(K1) →A K1 

 

   q4(K2) →A K2 

 

 (a) Strom            (b) Odpovídající množina pravidel 

Zakroužkované uzly reprezentují stavy, 

ostatní uzly symboly. 

 

Obr. : Automat ({q0, …, q4}, q0, ∆) s množinou konstant {X, K1, K2} 

který rozpoznává {encrypt(X, encrypt(K1, K2)), K1, K2}. 

 

 



  

Takto zkonstruovaný automat má dva typy uzlů: 

 stavy, které mají 

o (neuspořádaný a také možný prázdný) seznam poduzlů, které všechny jsou 
symboly 

o značku (hodnotu) typu boolean. Pokud true (reprezentováno ) 
znamená množinu pravidel 

{ fq(s(x1; … ; xn)) → A s(q(x1); … ; q(xn)) | s ∈ On, n ∈ N } . 

 symboly, které mají uspořádaný seznam poduzlů; těchto poduzlů je právě takový 
počet jaká je arita uvedeného symbolu 

 

Nad zkonstruovaným automatem lze definovat mnohé další operace, které však již převyšují 
rámec této práce. Více informací lze nalézt v literatuře [1]. 

5 PRŮBĚH VERIFIKACE 

Verifikační program zkonstruovaný autory této teorie [1] čte vstupní soubor obsahující 
následující informace: 

 algebra rozdělená na „public“ a „private“ konstruktory; přičemž privátní konstruktory 
nejsou přístupné útočníkovi 

 přepisovací systém 

 počáteční množina znalostí útočníka 

 množina L definující jakých znalostí chce útočník dosáhnout 

 programy spustitelné jednotlivými subjekty 

 

Verifikační program pak prochází (spouští) instrukce jednotlivých subjektů s ohledem na 
abstraktnost operací, a zobrazuje mezistavy, ve byly překročeny bezpečnostní požadavky. To 
se stane v momentě, kdy se v množině znalostí útočníka vyskytne prvek z množiny L. 

6 ZÁVĚR 

Tato práce měla za úkol nastínit princip abstrakce bezpečnostních protokolů za použití 
stromových automatů. Hlavní nevýhodou tohoto přístupu je velké množství mezistavů, které 
je třeba zkontrolovat. Toto znemožňuje současnou analýzu rozsáhlejších protokolů. Náročnost 
analýzy je také dána složitostí algoritmů, které pracují s abstraktními množinami stromů. 

Nicméně je tato metoda vhodná pro analýzu menších protokolů (ideálně max. 4 
zúčastněné subjekty). Výhodou je přehledná specifikace pravidel a programových kroků 
jednotlivých subjektů. Další nespornou výhodou je možnost okamžitého vypsání stavu, ve 
kterém je porušena bezpečnost. 
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