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Аналитичен йерархичен процес за оценка и избор  
на защитени софтуерни решения

Гл. ас. д-р Валентина Петрова

Анотация.
Оценката на сигурността на софтуера е от основно значение за вземане 

на решения при изграждането на защитени приложения. Основна теза в на-
стоящата монография е необходимостта от разработване на защитени софту-
ерни решения, за да се осигури ефективно функциониране на софтуерните 
системи.

Целта (в светлината на теорията и на процесите на вземане на реше-
ние) е да се открои потребността от нови подходи и да се създадат модели за 
оценка и избор при вземане на решение, като се приложат практически при 
изграждането на защитени софтуерни решения.

Основните задачи с оглед реализирането на целта са следните:
1. Да се направи кратък преглед на теорията за вземане на решение и 

да се разгледат основните елементи и принципи.
2. Да се разкрие необходимостта от внедряване на нов процес на 

вземане на решения и неговата реализация при оценка и избор на защитени 
софтуерни решения.

3. Да се представят особеностите на многокритериалните задачи за 
моделиране на проблеми, свързани с вземане на сигурни софтуерни решения.

4. Да се предложи нов подход за оценка и избор на решения чрез 
аналитичен йерархичен процес за определяне на защитени софтуерни 
решения.

5. Да се разработи и приложи нов метод за измерване на несъответствието 
на матрицата за сравнение по двойки с размити елементи. 

6. Да се предложи нов подход, прилагащ размити множества с 
аналитичен йерархичен процес, за поставяне в йерархия и класиране на 
рискови фактори при изграждане на софтуерните системи.

7. Да се дефинират същността и структурата, програмното осигуряване, 
логическите компоненти, изграждането и използването на защитени софтуерни 
решения.

При изследването са приложени сравнителният, системният и ком-
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плексният подход, методите на статистическия анализ и аналитичен йерар-
хичен процес за многокритериално вземане на решение с размита логика, на 
моделиране и проектиране на защитени софтуерни решения, на алгоритмиза-
ция и анализ на риска.

Монографията представя нов йерархичен модел, който гарантира кон-
фиденциалност, интегритет и достъпност на системите за сигурност. Предлага 
нови подходи и инструменти за разработка на защитени софтуерни решения.

Предоставена е метрика за информационна сигурност за софту-
ерни системи, която е от особена важност за защита и предотвратяване на 
уязвимости и атаки. 

Резултатите от това проучване дават на читателите някои предложения 
как да създадат сигурни софтуерни системи и да извършат анализ на разходите 
и ползите.

Ключови думи: аналитичен йерархичен процес; многокритериален ана-
лиз; защитени софтуерни решения; размита логика.  

Analytical hierarchical process for assessment and selection of 
secure software solutions

Valentina Petrova

Abstract.
Software security assessment is fundamental to decision-making when 

building secure applications. The main thesis of this monograph is the need to 
develop secure software solutions to ensure the efficient functioning of software 
systems.

The aim (in the light of theory and decision-making processes) is to highlight 
the need for approaches and to create new models for evaluation and choice in 
decision-making, applying them practically to the construction of secure software 
solutions.
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The main tasks for realizing the goal are the following:
1. To give a brief overview of decision theory and consider the main elements 

and principles.
2. To reveal the need to implement a decision-making process and its 

implementation in the assessment and selection of secure software solutions.
3. To present the features of multi-criteria tasks for modeling problems 

related to making secure software decisions.
4. To propose an approach for assessing and selecting solutions through an 

analytical hierarchical process for determining secure software solutions.
5. To develop and implement a method for measuring the disparity of the 

pairwise comparison matrix with fuzzy elements.
6. To propose an analytical hierarchical process with fuzzy sets for ranking 

risk factors in the development of software systems.
7. To determine the structure, program code, logical components, construction 

and use of secure software solutions.
The comparative, systematic and complex approach, methods of statistical 

analysis and analytical hierarchical process for multi-criteria decision-making with 
fuzzy logic, modeling and design of secure software solutions, algorithmization and 
risk analysis are applied in the research.

The monograph presents a hierarchical model for achieving confidentiality, 
integrity and availability of security systems. It offers approaches and tools for the 
development of secure software solutions.

An information security metric for software systems is provided, which is 
of particular importance for protecting and preventing vulnerabilities and attacks.

The results of this study provide readers with some suggestions on how to 
design secure software systems and perform cost-benefit analysis.

Keywords: AHP; multi-criteria analysis; secure software solutions; fuzzy 
logic.
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УВОд

Известни са различни методи и техники за оценка на системи, както 
и много възможни начини за комбинирането им. За да се покаже, че дадена 
система изпълнява изискванията на потребителите и други потенциално заин-
тересовани страни, трябва да се проверят характеристиките на системата и да 
се оцени тяхната приемливост в рамките на различни категории. Оценяването 
в монографията се осъществява чрез разработена йерархична структура, по-
строена с помощта на аналитичен йерархичен процес и прилагаща многокри-
териално вземане на решения. 

Заплахите за софтуерните приложения изискват специализирани стра-
тегии за оценка и защита. Използват се различни видове зловреден софтуер, 
които са инструменти за осъществяване на атаки, като постоянно се появяват 
нови разновидности. Редица разработчици предлагат модели, които анализи-
рат количествено и качествено информация, свързана с различни варианти на 
зловреден софтуер, събрана от конкретни организации, за да се оценят обек-
тивно рискът от него и степента на киберсигурност [26].

Внедряването и използването на надеждни модели срещу заплахите 
все още е основен проблем. Съществуващите модели за измерване на риска 
имат значителни ограничения. Осъществява се само анализ на стари данни за 
извличане на вероятностни модели и не се показва как да се получат надежд-
ни оценки за бъдещи събития [2, 11].

Въз основа на тези предпоставки възниква необходимост от подобря-
ване на оценката и избора на защитени софтуерни решения чрез динамично 
проследяване на атаките и уязвимостите. Очертава се необходимост от из-
граждане на модел за вземане на решения, свързан с оценяване на ефектив-
ността на сигурността.

Оценката на сигурността на софтуера е проблем, който не е разгле-
дан задълбочено в съществуващата литература, а е от основно значение за 
вземането на решения при изграждане на защитени приложения.
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Ето защо монографията представя подход за оценка и избор на защи-
тени софтуерни решения на основата на йерархична система от рискови фак-
тори, размита логика и аналитичен йерархичен процес. Предложеният подход 
се базира на матрица за анализ на сигурността, в зависимост от количестве-
ната оценка на загуби и обективни вероятности. Разглеждайки къде могат да 
се получат софтуерни проблеми, се прави системен анализ и се предлага су-
бективна оценка от софтуерните експерти, приложена в матрицата. На основа 
на предложените фактори, се използват количествени и качествени данни, за 
да се извърши цялостна оценка на софтуерния риск.

В процеса на изследването са ползвани 94 източника, като научният 
апарат за библиографско цитиране е приведен към изискванията на БДС ISO 
690: 2021 (Е).
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Първа глава

МнОГОКриТериАЛнО ВЗеМАне нА реШение 

1.1. Основни принципи от теория на решенията

Проблемите, свързани със защитата на софтуерните системи, възник-
ват в по-голямата си част при функционирането и управлението на софтуера и 
оказват влияние върху избора на ефективно решение.

В монографията се разглеждат и прилагат основните принципи от те-
орията на решенията, която изследва и анализира процесите чрез различни 
многокритериални подходи, използва математически апарат при вземане на 
решение и посочва модели и методи за избор на най-добра алтернатива.  

В областта на софтуерната сигурност се правят проучвания, свързани 
с теорията на решенията, но все още липсва приложение за оценка и избор на 
защитени софтуерни решения. Прилагайки теорията на решенията, моногра-
фията реализира изследване за вземане на решение, свързано с осигуряване 
на защитени софтуерни компоненти.

Разрешаването на различни проблеми от практиката на софтуерните 
експерти се свързва с многокритериално вземане на решение. Процесът се 
характеризира с наличие на множество възможности, варианти за действие, 
наречени алтернативи – A={Ai}, i= , от които трябва да се избере най-до-
брата алтернатива A*є A (или в по-общия случай – подмножество * ⊂ A). 
Този избор зависи от целта Cj є C;  C={Cj}, j=  (или множеството от цели * 
⊂ C) на системата и се осъществява на основа на оценката на специалистите и 
управляващите органи за качествата на всяка от алтернативите Ai є A, A={Ai}, 
i= , т.е. за ефективността (ценността) на резултатите, които се получават 
след реализацията на взетото решение . 

Експертите, занимаващи се с вземане на решение, е прието да се нари-
чат още управляващи органи на процеса (субекти), или за по-кратко – взема-
щи решение [19].

Процесът на вземане на решение, свързано с организацията на защи-
тата на програмния код от атаки и заплахи, се характеризира с някои особе-
ности: вземане на най-добро и подходящо в определен смисъл решение за 
конкретна киберуязвимост, като върху него оказва влияние психологията на 
човешкото поведение.

Решенията могат да се класифицират в три основни групи: интуитив-
ни, логически и рационални. За целите на изследването в монографията се 
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разглеждат само рационалните решения.
Те се осъществяват на базата на информация, отнасяща се до текущата 

ситуация, и на подходящо подбран многокритериален математически модел 
за вземане на решение. Прилагайки модела, множеството на алтернативите 
A={Ai}, i= , се намалява до  подмножество  (или до най-подходящата 
алтернатива A* ), като този процес се извършва чрез сравняване на алтерна-
тивите и определяне на най-предпочитаните или най-предпочитаната (според 
избран принцип за оптималност – ПО), и тогава конкретната ситуация, свър-
зана с вземане на решение, може да се представи с двойката:

СВР=<А, ПО>
В монографията понятията „вземане на решение“ и „избор на алтерна-

тива“ се използват с еквивалентен смисъл. 
Теорията на решенията разглежда различни модели, подходи, принци-

пи и методи, които да повишат качеството на процеса за вземане на решение. 
Този процес е повлиян от различни фактори, един от които е времето за осъ-
ществяване. Той показва реалната полезност на избрана алтернатива A*є A и 
определя нейната реализация с помощта на последователността от процеду-
рите, показани на фигура 1: 

Фигура 1. Реализация на процеса „вземане на решение“
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Процесът за реализация се осъществява в определен интервал от време 
и е свързан с предварително посочени периоди от този интервал, в които се 
изпълняват следните моменти: момент на вземане на решение tВР; момент на 
прилагане на решение tРР; момент на достигане на резултат tПРез; момент на 
анализ на резултата tАРез.

Преди процеса на избор се осъществява събиране на информация.
Информацията се получава чрез използване на бази данни от групи за 

анализ на заплахи, доклади за текущи събития, свързани с хакерски атаки; 
анализатори на кибератаки, експертизи, обзори и др. От всички налични дан-
ни трябва да се отдели необходимата информация – тази, която е непосред-
ствено свързана с възникналия проблем. Тя трябва да е достатъчна, достовер-
на, достъпна и своевременна. 

Информацията, необходима за решаване на проблемите, невинаги е 
достъпна, изисква време за събиране и анализ на данните, както и финансови 
средства (за закупуване на технически средства, за заплащане на специалисти 
по софтуерна сигурност и др.). Експертите, вземащи решение, трябва да пре-
ценят ползата от допълнителната информация и целесъобразността на напра-
вените разходи за нейното получаване.

Зависимостта между разходите за получаване на допълнителна инфор-
мация и ползата от тази информация при избор на решение може да е изгодна 
до определена стойност и след това да е налице оскъпяване на процеса на 
избор. Тогава направените разходи не се компенсират от получената печалба. 
Получаването на допълнителна информация е целесъобразно, ако се използва 
своевременно. 

Всички външни фактори, които пряко или косвено въздействат върху 
резултатите от взетото решение, оказват влияние върху функционирането на 
софтуерната система и се характеризират с: 

- Динамика – различна скорост на изменение на свойствата;
- Сложност – наличие на голям брой фактори с разнообразен характер;
- Неопределеност – отсъствие на абсолютна априорна информира-

ност на вземащия решение и недостатъчна достоверност на налич-
ните данни; 

- Взаимна свързаност на факторите и влияние на случайни фактори 
върху процеса на вземане на решение.

Основните фактори са материални и финансови средства, софтуерни 
технологии, специалисти, експерти и вземащи решения, свързани със софту-
ерната защита на системи и приложения [1, 2].

Съвкупността от всички фактори, които оказват влияние върху процеса 
на вземане на решение и върху резултата от взетото и реализираното решение, 
образуват пространството от сценариите. 
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1.2. Таксономия на вземане на решение
Таксономията обхваща основни понятия, дефиниции и класификации 

за вземане на решение. Включват се: цел; алтернативи; пространство на сце-
нариите, свързани със софтуерната сигурност; фактори, ограничения, резул-
тати, влияние на решението и рационален избор. Те се използват като основни 
елементи при създаването на моделите за вземане на решение, представени 
във втора глава от монографията.

1. Цел 
Целта C (или множеството от целите C={Cj}) е желан резултат, кой-

то експертът се стреми да постигне чрез реализация на подходящи решения. 
Основните цели, свързани с функционирането на системата, са: печалба (от 
производство, инвестиране, продажба и др.); влияние върху пазара (обем на 
произведената и продадената продукция); производителност; асортимент; ре-
сурси (ефективното им използване); научни изследвания и внедряване на тех-
нологии; организация и др.

2. Алтернативи
Алтернативите са възможни варианти на софтуерни решения, свързани 

със сигурността на системата, измежду които експертите, вземащи решения, 
избират необходимо въздействие върху защитения обект. Характерна особе-
ност на множеството на алтернативите – A={Ai}, i= , e, че при избор на 
всяка от алтернативите Ai є A се достига до поставената цел C, но с различен 
разход на ресурси и време, които оказват влияние върху полезността на избра-
ната алтернатива [5].

Според спецификата на съществуващите проблеми, особеностите на 
софтуерните системи и влиянието на случайния характер на различните сце-
нарии, алтернативите могат да се разделят на три типа: елементарни, бинарни 
и сложни, представени на фигури 2, 3 и 4.

- Елементарни алтернативни 
Алтернативата Ai є A, A={Ai}, i= , е елементарна, ако се достига до 

единствен резултат Rj є R, j=  (независимо от сценариите 

Sw є S, w= ):

Ai=Ai[Rj; p(Rj)=1], , 
където p(Rj) е вероятността за появата на резултата Rj, при избраната алтерна-
тива Ai є A, i= .

Приема се, че случайният характер на сценариите не оказва влияние 
върху получавания резултат. При елементарните алтернативи броят на алтер-
нативите и на резултатите е равен: m=n. Допустимо е m>n, когато две или 
повече алтернативи водят до един и същи резултат – тези алтернативи са ек-
вивалентни. На фигура 2 са показани графично елементарни алтернативи.
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Фигура 2. Елементарни алтернативи

- Бинарни алтернативи
Изборът на бинарна алтернатива – Ai є A, i= , води до извеждане на 

един от точно два резултата  или  (  ), чиято поява зависи от сце-
нария Sw є S. Бинарната алтернатива се записва, както следва:

Ai = Ai [ ], ,
където p=p( ); 1-p=p( ) са съответно вероятностите за поява на  или на 

. Предполага се, че експертът е запознат с тези вероятности, но е възможно 
да има информация за възможните резултати (  и ) при избор на Ai, но не 
и вероятностите p( ) и p( ). На фигура 3 са показани графично бинарни 
алтернативи.

Фигура 3. Бинарни алтернативи

Аналогична е ситуацията при сложни алтернативи. 
- Сложни алтернативи [5]
Алтернативата Ai є A е сложна, ако при нейния избор е възможна поява-

та на един от много възможни, но повече от два резултата  є B, j= , (n>m), 
според бъдещото състояние на сценария S1 є S, т.е. 

Ai = Ai [ ], ,
където  са вероятностите за поява на резултатите 

, при избор на Ai є A и при сценарий S1 є S. На фигура 4 са пока-
зани графично сложни алтернативи.
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Фигура 4. Сложни алтернативи

3. Пространство на сценариите, свързани със софтуерната сигур-
ност

Пространството описва средата, преди да се вземе решението, и включ-
ва характеристики на участниците, продуктите, системите, програмния код и 
софтуерни реализации.

Съществуват определен брой сценарии, които се обединяват в мно-
жество S={Sw}, w= , наречено пространство на сценариите. Влиянието му 
върху резултатите от взетото решение е със случаен характер и вземащите ре-
шения разполагат с недостатъчно информация за възможността да се изпълни 
даден сценарий Sw  S. 

Вероятностите са априорни, в случай че вземащите решение знаят 
предварително p(S)=<p(S1), p(S2)…, p(Sw)> на множеството S={Sw}, където с 
p са означени вероятностите, а с S – множеството от сценариите. За вероятно-
стите p(Sw) w=  са изпълнени условията:

0 p(Sw) 1; .
4. Субективни фактори
В процеса на вземане на решение участват: субекти, вземащи решение, 

които могат да бъдат управляващи органи; експерти по софтуерна и кибер-
сигурност или специалисти по функционирането на реалната защита на соф-
туерната система; консултанти, които са специалисти, познаващи методите 
на вземане на решения, свързани с конкретиката на опазване на системата от 
вероятни атаки, възникване на уязвимости и предпазване от заплахи.

5. Ограничения
При избор на решение експертите трябва да вземат предвид следните 

ограничения:
- Ресурсни ограничения, свързани с наличните ресурси – софтуерни 

технологии, библиотеки, ограничения в използвани програмни езици, липса 
на специалисти по софтуера, информационна и киберсигурност и др. [27, 28].

- Информационни ограничения – зависят от количеството и досто-
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верността на получаваната информация, както и от възможността за нейното 
ефективно използване.

- Времеви ограничения – допустимо време Tдоп. за вземане на решение 
и за неговата реализация.

- Нормативни, конструктивни и ограничения, свързани с прилагане на 
общоприети стандарти за защита на данните и информацията.

6. Резултати 
Резултатът є R, j=  (обикновено n≥m), се получава, след като екс-

пертът избере и реализира алтернативата Ai є A, . Вземащият решение 
знае възможните резултати и появата на всеки от тях, при избор на която и да 
е от алтернативите.

В монографията се приема, че вземането на решение е избор на алтер-
натива, практическа реализация на избраното решение и получаване на кон-
кретен резултат.

7. Влияние на решението върху софтуерната сигурност на отделните 
подсистеми

Взетото решение може да има отрицателно влияние върху сигурността 
за някоя от подсистемите в софтуерното приложение. Избраната алтернатива 
трябва да е най-желана от гледна точка на целта на софтуерната система, като 
се отчитат вътрешните организационни проблеми, касаещи обезпечаването на 
сигурността и прилагане на критични критерии.

8. Рационален избор
Рационалният избор за вземане на решение се определя от многокри-

териалния метод, технологията за математическо решаване и разработения 
модел за оценка и избор [29, 44, 71].

Механизмът на рационалния избор изисква оценката на качеството на 
решението да не бъде само по една-единствена функция за избор, но да се взе-
ма предвид и допълнителна косвена информация, която да позволява сравне-
ние на алтернативите. По такъв начин се осигуряват необходимите условия за 
вземане на решение в многокритериални ситуации и при групово вземане на 
решения, когато трябва да се отчитат интересите на различни експерти. Също 
така трябва да се отчитат и особеностите на поставената цел, т.е. дали избо-
рът на алтернатива е насочен към подобряване на работата на софтуерната и 
киберзащитата на реално съществуваща софтуерна система, или решението е 
свързано с получаване на принципно нови резултати, получени чрез предста-
вяне на усъвършенствани киберфункционалности (проектиране на нова за-
щитена система, на нови технологии за предпазване от атаки, зловреден код и 
предизвикване на грешки) [18, 29, 37].

При прилагане на теорията за вземане на решения, софтуерните кибе-
рексперти трябва да се съобразят с два аспекта, за да са сигурни в защитата на 
създадения програмен код:
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- Моделите с внедрен математически апарат при извършване на оценка 
и избора, чието предназначение е да покажат и реализират технология за взе-
мане на най-ефективно и рационално решение.

- Използваните езици за програмиране, алгоритми и библиотеки от 
софтуерните експерти след реализиране на процеса за оценка и избор, които 
са свързани с хората, вземащи решения, естеството на грешките, които допус-
кат, и по какъв начин софтуерните анализатори влияят на методите за вземане 
на решения.

Изборът на ефективно решение A*  зависи:
- От многообразието на проблемите, които възникват при функциони-

рането и управлението на защитените системи.
- От наличните ресурси за осъществяване на сигурност на потребите-

лите на приложенията.
- От изпълнението на сценариите, които са със случаен характер.
При анализ и избор на подходящ метод за тяхното решаване е необ-

ходимо начините да се обединяват в относително еднотипни групи, които се 
характеризират с общи, единни принципи:

- Определяне на математическия модел.
- Оценка и сравнение на ефективността на съществуващите методи и 

алгоритми при използване за киберзащити на софтуерни приложения.
- Оценка на алтернативите и избор на оптималната алтернатива A* .
Поставянето в определена категория на различните начини се влияе от 

структурата на системата – централизирана, децентрализирана или йерархич-
на [16].

Класификацията може да се извърши по различни признаци, два от кои-
то са: оценка на резултатите и степен на информираност на експертите [19]. 

1. Оценка на резултатите
- Количествена (числова) или качествена оценка на резултатите.
Математическият модел се характеризира с критерий за ефективност F 

(един или повече), на чиято основа всеки възможен резултат Rj 
 R се свързва 

с конкретно число F(Rj|A), което отразява неговата полезност от гледна точка 
на интересите на вземащите решение. 

Математически изразен, критерият за оценка може да се нарече още 
критерий за ефективност или целева функция и да се приложи принцип за 
оптималност при определянето му. 

- Оценка на резултатите чрез отношения.
Извършва се сравняване по двойки, според предпочитанията на екс-

пертите, и няма крайна числова оценка на резултатите.
2. Информираност на експертите
Степента на информираност се определя от отношението „алтернатива 

– резултат“. Проверява се дали експертите предполагат, а също с каква степен 
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на сигурност се получава резултат Rj 
 R при избор на алтернатива   .

- Вземане на решение в условия на определеност.
Ако се избере алтернатива , със сигурност ще се реализира ре-

зултат Rj 
 R. В случая множеството A={Ai} включва само прости алтернативи. 

- Вземане на решение в условия на неопределеност.
Случайният характер на сценариите влияе върху резултата. Експертът 

няма информация за реалната ситуация и знае само състоянията на сценарии-
те – елементите на множеството S={Sw}, w= .

- Вземане на решение в условия на риск [29].
Вземане на решение при риск е аналогично с това при неопределеност. 

В случая експертът знае както състоянията на сценариите, така и вероятност-
та p(Sl) за поява на всяко Sl 

 S.
Методите за вземане на решения могат да се класифицират и по други 

признаци, като:
- Брой на критериите – еднокритериално и многокритериално вземане 

на решение.
- Брой на алтернативите – с краен или безкраен брой.
- Брой на експертите – с индивидуални и с групови решения.
- Извличане на апостериорна информация – със и без осъществяване 

на експеримент [65, 69].
Многокритериалното вземане на решения има за цел да подкрепи експер-

тите, когато са изправени пред различни противоречиви елементи за оценка. Под-
ходящо е за разглеждане на два или повече противоречиви проблема. Същест-
вуват различни методи: аналитичен йерархичен процес; аналитичен йерархичен 
процес с размита логика; теория на многоатрибутната полезност. Всички тези 
подходи се различават по начина, по който се определят целите и алтернативните 
тегла. Аналитичният йерархичен процес намира приложение при анализиране на 
решение в група, докато аналитичният йерархичен процес с размита логика се 
използва при достигането до ясни решения с техните тежести.

За да се преодолеят несигурността и двусмислието на човешката 
преценка, авторът на монографията прилага, освен аналитичен йерархичен 
процес, също така и аналитичен йерархичен процес с размита логика, коя-
то включва теорията на размитите множества за оценка и избор на защитени 
софтуерни решения.

Аналитичният йерархичен процес се използва при оценка на риска за 
приоритизиране на киберинциденти. Методът осигурява ясно разграничаване 
между начините, по които софтуерните инциденти се оценяват, класират и 
приоритизират. Сигурността се оценява въз основа на индикатори, извлечени 
от следните фактори за вземане на решения: вероятност за събитие и послед-
ствия от събитие. Оценката на риска с помощта на аналитичния йерархичен 
процес осигурява индекс на риска за всеки индикатор, като се извършват сор-
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тиране и класиране. Могат да се направят важни изводи за софтуерната защи-
та при приоритизиране на инциденти.

1.3. Процес на вземане на решение
Процесът на вземане на решение включва поредица от стъпки, за да се 

определи най-добрият вариант или начин на действие за постигане на опре-
делени потребности. Решенията се основават на анализ на конкретни факти, 
подпомогнати от инструменти за извършване на анализа.

Вземането на решение е свързано с определяне на: технологията, коя-
то ще се прилага; подходи; математически апарат; разделяне на проблема на 
по-малки единици за по-лесно разрешаване; експертите и потребителите, 
участващи в процеса; периода, за който ще се реализира; какво ще се пред-
приеме след посочване на решението.

Процесът включва технологията и алгоритъма, които определят после-
дователността и същността на етапите, свързани с вземане на решение, с из-
ползване на избраната алтернатива и с анализа на получения резултат. 

Последователните етапи за изпълнение са представени на фигура 5.

Фигура 5. Етапи на процеса „вземане на решение“
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етап 1. Анализ и определяне на предварителни условия.
етап 2. Дефиниране на целта C, свързана със защитената софтуерна 

система.
етап 3. Определяне на множеството на критериите  .
етап 4. Посочване на множеството на алтернативите  .
етап 5. Определяне на множеството на резултатите , 

които се получават при избор на .
етап 6. Избор на метод за оценка и вземане на решение.
етап 7. Вземане на решение – избор на .
етап 8. Осъществяване на решение.
етап 9. Анализ на резултатите – сравнение на очакван R(A*) с получен 

R(A*|Sl) резултат.
етап 10. Представяне и съхраняване на получените резултати.
На етап 1 се осъществява анализ и определяне на предварителни усло-

вия. С анализа се показва в дълбочина възникналият проблем. Съществуват 
два варианта:

- Поставените цели не са постигнати поради влияние на случайни въз-
действия на сценариите.

- Съществува възможност за подобряване на работата на софтуерната 
система, за да се  реализира по-добра защита от потенциални атаки.

За целта е необходимо да се натрупва, обработва и анализира информа-
цията за сценариите на използваните софтуерни обекти и на техните характер-
ни особености. Анализът показва дали съществува опасност от възникване, 
развиване на проблем и необходимост за вземане на решение, и при нужда се 
преминава към следващите етапи. Вземането на решение, за да се отстранят 
нежелани последствия, свързани със сигурността на системата, не постига 
ефективни резултати, ако не е съобразено със съществуващите ограничения, 
които се определят от ресурсите и специфичните особености на използвания 
софтуер.

Основни ограничения, които се появяват, са: недостатъчно обучен и 
квалифициран екип от експерти, анализатори, системни администратори за 
поддържане на защитена софтуерна среда; необходимост от използване на до-
пълнителни модули за предпазване от атаки; неспазване на нормативна уред-
ба; не се отделят достатъчно средства за добавяне на нови функционалности, 
за предпазване от заплахи [26, 48].

С втория етап се осъществява дефиниране на цел, свързана с реализи-
ране на защитена софтуерна система.

Първоначалната задача в процеса на вземане на решение е изборът на 
глобалната цел C0. След това се определя множеството C={Cj} на локалните 
цели и определяне на връзките между тях.
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Типове връзки са:
- Свързаност (показана на фигура 6) – изпълнението на целта C0 е въз-

можно само след като се осъществи целта C1.

Фигура 6. Свързаност на целите

- Несвързаност (посочена на фигура 7) – всяка цел е самостоятелна, но 
е необходимо изпълнението на C1 и на C2, за да се реши поставената задача.

Фигура 7. Несвързаност на целите

- Сложна свързаност (показана на фигура 8) – частичното или циклич-
но изпълнение на една от целите позволява частично изпълнение на другата 
и т.н.

Фигура 8. Сложна свързаност на целите
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Възникват някои основни проблеми при поставянето на целите. Оп-
ределянето на целта има субективен характер и е свързано с информацион-
но-технологични фактори, индивидуално осигуряване на необходимата за-
щитена информация и неустойчиво равновесие на софтуерното приложение. 
Системите не съществуват изолирано и затова тяхната защита трябва да е съо-
бразена с другите системи, които са частично или напълно свързани с първата. 
Изборът на целите трябва да се съобразява със стратегиите и специфичните 
особености на защитата.

Следващият етап включва определяне на множеството на алтернативи-
те. Основните подходи за определяне на множеството   са:

- Определяне на алтернативи на основата на съществуващи литератур-
ни източници.

- Модификация на налични алтернативи.
- Интервюиране на заинтересовани лица и консултации с експерти, из-

брани на основа на изискванията за различна квалификация и различен прак-
тически опит, свързан с осъществяване на защита на софтуера.

- Организационни подходи, при които изборът на алтернативи е на ос-
нова на разнообразни методи [24].

Синетиката е метод за генериране на алтернативи чрез търсене на ана-
логии от група специално подготвени за целта експерти, които трябва да са 
с практически опит. Основната цел на метода е генериране на алтернативи, 
които позволяват ефективно разрешаване на възникналия проблем. Група спе-
циалисти търсят аналогии с проблема, който трябва да се решава, и на тази 
основа се формира множеството от алтернативите.

Следващият етап е свързан с посочване на сценариите. Разработването 
на сценарии е неформализируема процедура, при която експерти прогнозират 
бъдещето чрез разработване на хипотетичното му описание, наречено сцена-
рий. Целесъобразността на метода се определя по логическата обоснованост 
на предложения модел на бъдещето [36]. 

Деловите игри са имитационно моделиране на реални ситуации на 
компютър, в процеса на което участниците реагират по същия начин, както 
биха реагирали при управление на реални системи. Деловите игри могат да се 
използват за генериране на алтернативи, макар че основното им предназначе-
ние е обучението на специалисти. 

След определяне на всички алтернативи A∑, се създава цялата йерархия 
на процеса. Колкото е по-малък броят на алтернативите, толкова по-обстойно 
могат да се анализират, и на тази основа да се осъществи избор на ефективно 
решение. Ако са малко, може да се допуснат грешки или да са пропуснати 
важни алтернативи.

Множеството на алтернативите A∑ се групират по характеристиките 
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„полезност“ и „реализируемост“. От множеството A∑ се определя подмноже-
ство A ⊂ A∑, A={Ai}. То включва само алтернативите, които водят до поставе-
ната цел и могат да бъдат реализирани с наличните ресурси.

Пряко следствие от избора на множеството на алтернативите е опре-
делянето на възможните резултати , които се получават при 
избор и реализация на всяка от алтернативите. 

Разглеждат се същността на функциите за избор и критериите за ефек-
тивност.

Задачите за вземане на решения могат да се обединят в класове, все-
ки от които се характеризира с множество от възможни еднотипни ситуации.  
Специфичните условия за всяка ситуация определят подмножеството на въз-
можните решения, за които е характерно, че са „добри“ от конкретна гледна 
точка. 

Ако R е множеството на възможните решения при всички възможни 
ситуации, а  е множеството на възможните алтернативи при поява на 
конкретна ситуация , може да се определи подмножеството  
на рационалните решения. Изображението  се нарича функция за 
избор. Тя поставя всяко множество  в съответствие с неговото подмноже-
ство  и определя концепцията за избор на вземащия решение.

Множеството C(A) обединява най-предпочитаните алтернативи от 
, като в частния случай е допустимо , когато вземащият решение 
се отказва от избор  (но отказът за избор също е избор). 

Характерно за функцията за избор е, че тя описва избора на експерта 
като операция над произволно множество , без да се използва обичай-
ният подход за избор на основа на изображение на едно множество в друго.

Особено ефективно е приложението на функцията за избор при ситуа-
ции от вида:

1. Сравняването на алтернативите помежду им е безсмислено поради 
специфичния характер на проблема (например избор на основа на изискване-
то за „типова алтернатива“ от всички алтернативи или по свойството „ориги-
налност“ и др.).

2. Предпочитанието между две алтернативи зависи от останалите (не 
е само „избор вътре в двойката“), при които стандартните подходи за вземане 
на решения не могат да се използват.

Основното преимущество на функцията за избор е, че на нейна основа 
експертът може да определи общи правила.

Вземането на решение е целенасочено действие, при което множество-
то на възможните и ресурсно допустими алтернативи A={Ai} се намалява до 
множеството на предпочитаните  чрез подходящ механизъм за из-
бор. 
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Според спецификата на проблема, експертът има два подхода при взе-
мане на решение – при избор на .

В случаите, когато е възможно всяка алтернатива Ai  да се оцени с по-
лезност или загуба, изборът на вземащия решение се основава на функцията 
F(A), наричана критерий за ефективност. F(A) оценява количествено избра-
ния начин, т.е. оценява изпълнението на поставената цел. Възможно е да се 
използват повече от един критерий. 

Подходът за вземане на решение по критерий за ефективност се нарича 
кардинален. 

Според спецификата на задачата за вземане на решение, определянето 
на оптималната (най-добрата) алтернатива  (или на множеството C(A)) 
може да се осъществи чрез различни начини за избор. Във втора глава на мо-
нографията се използва механизъм за многокритериална оптимизация – осно-
вава се на вектор-функциите , ранжирани по значимост:

В общия случай количествената оценка на F(A) се определя по полез-
ността или ценността на получения резултат Rs|A

*, а не по печалбата или по 
направените разходи [30].

За редица проблеми от практиката е характерно, че невинаги е възмож-
но да се определи количествената оценка на всяка алтернатива поотделно, т.е. 
не може да се използва критерий за ефективност. Възможно е обаче алтер-
нативите да се сравняват по двойки  . Този подход, при 
който изборът на експерта е по приоритета – , на алтер-
нативите или на тяхната равноценност – , се нарича ординарен или 
качествен. 

При вземане на решeние трябва да се отчита фактът, че оценката и 
сравнението на алтернативите може да се извършват на основа на предвари-
телно определени критерии. Случайният характер, спецификата на софтуер-
ната система и различните експерти определят резултата от избора и реализа-
цията на избраната алтернатива A*. 

Ако експертът има две възможности A={A1;A2}, изборът на 
 изисква използване на различно количество ресурси и води 

до различни резултати поради случайния характер на сценариите.
Изборът на решение е свързан с определяне на същността на полезността.
Оценката на ценността на резултата , получен при реализация на 

взетото решение, се нарича полезност. Полезността се оценява с абстрактно 
число 𝜇, показващо субективното отношение на експерта към възможните ре-
зултати от неговия избор.

Възниква необходимост от разглеждане на същността и свойствата на 
функцията на полезност [5].
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Ако множеството на алтернативите A е крайно и елементите му са под-
редени по степен на значимост, може да се дефинира функцията 𝜇(A), която 
се нарича функция на полезност. За нея е изпълнено отношението на предпо-
читание:

 
Функцията на полезност показва резултата Rj(Ai), получен при избор 

на , и е ограничена (няма безкрайни стойности). Ако вземащият реше-
ние предпочита резултата R2(A2) пред R1(A1) и ако A1 и A2 са елементарни ал-
тернативи, тогава е изпълнено:

Ако изборът на сложна алтернатива  следва получаването на 
един резултат от множеството на случайните резултати R(Ai)={ Rj(Ai)}, полез-
ността  се определя по средната очаквана полезност [Ai, R(Ai)].

Следва описание на общата характеристика на процедурите за вземане 
на решение.

Всяка алтернатива Ai от множеството на възможните и ресурсно допус-
тимите алтернативи   може да бъде оценена от гледна точка 
на нейната полезност, като винаги съществуват някакви (може и неформали-
зирани) принципи на избор, т.е. всеки проблем, независимо от неговата слож-
ност и специфика, може да бъде решен.

Сравнението на алтернативите може да се извърши с различни подхо-
ди, като обикновено се използват различни скали за оценка, които се групират 
в номинални, поредни и количествени.

Номинални скали се прилагат при сравнение на алтернативите на ос-
нова на аксиомите за идентификация [23]. 

Скалите за ранжиране сравняват алтернативите по някакъв признак и 
определят техния приоритет или равнопоставеност. Характерна особеност на 
тези скали е, че при тяхното приложение степента на доминиране не може да 
се оцени количествено и следователно по този начин не може да се измери с 
колко една алтернатива е по-добра от друга. Освен аксиомите за идентифика-
ция са в сила и аксиомите за ранжиране [23].

Количествените скали позволяват сравняване на алтернативите по 
признак, който има количествена оценка, например според тяхната полезност 

, т.е.  е количествената оценка на полезността на съответната ал-
тернатива. При тези скали са в сила аксиомите за идентификация и ранжира-
не, а също така и аксиомите за адитивност [23].

Изборът на оптималната алтернатива  е резултат от сравнение 
на алтернативите и според характера на проблема, може да се осъществи по 
три начина:

- Сравняване на алтернативите чрез използване на бинарни отноше-
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ния. Приема се, че кои да е две алтернативи  винаги могат да се срав-
нят по някакво свойство и да се направи избор за предпочитанието на едната 
алтернатива пред другата. Сравнението може да се извърши чрез използва-
не на количествени показатели, но може да бъде (много често) и качествено 
(по-добра, не по-лоша и т.н.).

- Сравняване на алтернативите по изкуствени числови характеристики, 
като рангове или балове, които са със субективен характер и се определят от 
експерти, всеки от които има собствен, субективен принцип за избор (своя 
ценностна система), а количествената оценка се извършва на основа на съ-
ществуващи методи, като метод на ранговата корелация, метод на нормира-
нето и др.

- Сравняване на алтернативите по естествени числови характеристики. 
 Това е най-аргументираният подход, при условие че числовата ха-
рактеристика има физичен смисъл и експертът е убеден във възможността за 
обективно сравнение. В случая предложението на вземащия решение е на ос-
нова на подходящ критерий за ефетивност (или на множество от критерии).

1.4. Анализ и прилагане на резултатите 
Анализът на резултатите се осъществява на базата на реализацията на 

избраната алтернатива и получения резултат. Осъществява се чрез изпълне-
ние на последователност от стъпки, които се прилагат съответно при решава-
не на следните задачи: транспортна и динамично програмиране.

Реализацията на избраната алтернатива не е творчески процес, а фор-
мален изпълнителен акт, определен от спецификата на проблема.

Осъществяването на решението A*, показано на фигура 9, се характе-
ризира с последователността „избор реализация .

Фигура 9. Осъществяване на решение
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Това означава, че след като се избере и се реализира алтернативата A*, 
след период от време  се получава резултатът R(A*).

Стъпките, показани при осъществяване на решение, се прилагат при 
транспортна задача за вземане на решение, за която е характерно следното.

В складове (доставчици) Д={Дr}, r= , се съхраняват различни коли-
чества Q(Ди) еднотипни материали. 

Тези материали се използват от производствени системи (потребите-
ли):

 }, в количества Q(Пs).
Вземащият решение знае разходите drs за превоз на единица материал 

от доставчик Дr до потребител Пs.

Приема се, че е налице условието за баланс:

Вземащият решение трябва да определи количеството  
на материалите, които да се транспортират от всеки доставчик до всеки потре-
бител, като се изпълняват следните условия:

- Всички материали да се транспортират от доставчиците.
- Всички потребители да получат нужните им материали за производ-

ство.
- Общите разходи за транспорт F(V) да бъдат най-малки.
Всяка алтернатива на вземащия решение е план за превоз на матери-

алите от доставчиците до потребителите и се представя с матрицата за превоз 
.

Математичният модел на транспортната задача [59] включва: критерий 
за ефективност; ресурсни ограничения; ограничения за физическа реализиру-
емост:

- Критерий за ефективност:

   (1)

- Ресурсни ограничения:

   (2)
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   (3)

- Ограничения за физична реализируемост:

,    (4)

Целта на вземащия решение е да определи стойностите на елементите 
на матрицата за превоз:

 , 
за която се изпълняват ограниченията (2) – (4), при минимални разходи 

по критерия за ефективност (2).
Изборът на оптимална алтернатива V* е на основа на методи от изслед-

ване на операциите.
Методите на решаване на транспортната задача (както и на задачата 

на динамичното програмиране) са предмет на различни учебни дисциплини.
За избраната оптимална алтернатива V* е характерно следното:
- Управленското решение V*=[V*,kj] по същество е план за превоз на 

материалите от доставчиците до потребителите.
- При едни и същи начални условия на транспортната задача винаги се 

избира една и съща алтернатива V*.
- Изпълнението на избрания план за превоз V* започва в момента tрр.
- Реализацията на алтернативата V* се осъществява само на един етап 

(фигура 9).
- Изпълнението на V* води (след време ) до изпълнение на поставе-

ната цел C – превоз на всички материали от доставчиците до потребителите, 
при възможно най-малко разходи.

Проблемите с многоетапна реализация на избраната алтернатива 
 се характеризират с декомпозиция на решение A* на съвкупност от 

локални въздействия
 (фигура 10). Многостъпковата реализация на 

взетото решение е показана на фигура 10.
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Фигура 10. Динамично програмиране

Задачата за динамичното програмиране се прилага при управление на 
системи, чието функциониране може да се раздели на последователност от 
стъпки.

На всяка стъпка се изпълнява конкретна операция, чиято рационал-
ност, оценявана по изпълнение на локалната цел , зависи от 
избраното решение .

Математическият модел на задачата на динамичното програмиране е 
от вида:

Зададени са:
- Параметрите , които показват различните сценарии за за-

щитената система в началото на всеки етап.
- Областта на различните сценарии S на софтуерната система.
- Нареденото множество от N последователни защити от атаки.
- Критерият за ефективност:
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   (5),
където   е полезността за j-тия етап ( ), която зависи от избра-
ното решение  и от сценария S  на системата на j-тия етап.

Търси се оптималното решение , чиито компо-
ненти: , водят до достигане на локалните цели  на всяка 
стъпка.

Реализацията на избраното решение по същество е свързана с после-
дователността: 

,
където  S0  е началният сценарий за защитената софтуерна система;

-   е j-тият сценарий за системата;
-  е избраното j-то решение, което е реализирано на j-тия етап.
Последният сценарий , отговарящ на желаната глобална цел C.
Необходимо е да се направят анализ и оценка на резултатите.
Реалната ценност на взетото решение се определя след неговото прак-

тическо осъществяване.
За целта се извършват следните етапи:
1. Чрез подходящи технически средства се наблюдава поведението 

на защитената софтуерна система и се фиксират получените резул-
тати R(A*).

2. Сравняват се очакваните (прогнозираните) Rпр(A*) и реално полу-
чените R(A*) резултати и се оценява ефективността на избраното 
решение.

3. Получената информация се обобщава и съхранява.

1.5. Теоретични методи и подходи, прилагани от експертите
В процеса на вземане на решения върху функционирането на всяка 

реална софтуерна система оказват влияние разнообразни фактори (контроли-
руеми или неконтролируеми, управляеми или неуправляеми), които в най-об-
щия случай са със случаен характер.

От съществено значение за правилния избор на експерта са анализът 
на работата на софтуерната система и изграждането на автоматизирани бан-
ки за информация, които предлагат описания на атаки, уязвимости, заплахи 
и тяхното преодоляване. По такъв начин вземащите решения своевременно 
получават необходимата информация за софтуерната система, както и апосте-
риорна информация чрез провеждане на експеримент и реализиране на сце-
нарии на различни етапи, на чиято основа се оценява стохастичният характер 
на редица фактори, свързани с функционирането на защитените софтуерни 
решения. 
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Проблемите, свързани с вземане на решения, са сложни и многостран-
ни процеси, при които експертите прилагат различни теоретични методи и 
подходи (фигура 11).

Фигура 11. Теоретични методи и подходи, прилагани от експертите
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Познаването на всеки метод позволява на експерта успешно да решава 
разнообразни задачи и проблеми, които възникват при осигуряване на защи-
тените софтуерни решения.

1.6. Множествен избор на решения от група от експерти
В практиката се срещат ситуации, при които в процеса на вземане на 

решение се включват експерти с непротиворечиви цели и с еднакви инте-
реси. Различните вземащи решения по различен начин оценяват (от своята 
субективна гледна точка) полезността на всяка алтернатива от множеството 

, като съществуват множество от N на брой индивидуални 
предпочитания , където N е броят на експертите.

Целта на поставения проблем за разрешаване чрез множествен избор е 
да се определи отношението: 

(3.1)  , 
което е функция на индивидуалните предпочитания и отразява множествен 
избор на решения от група от експерти, обединени от едно най-предпочитано 
мнение.

Съгласуването на мненията е сложен за решение проблем. Проявява 
се например при използван математически апарат и различното виждане на 
експертите към понятието „рационално решение“, както и към принципите за 
съгласуване на техните мнения.   

Изборът по правилото на мнозинството има особености, които трябва 
да се отчитат при неговото приложение. Един подход за множествен избор е 
правилото за степен на предпочитане. Същността на това правило се състои 
в групов избор, в който участват няколко експерти. Правилото се обяснява с 
двама участници, като логиката е същата и за повече на брой. Нека да същест-
вуват двама експерти: Е1 и Е2, които трябва да избират между две алтернати-
ви –  и . Ако Е1 предпочита алтернативата  пред , а Е2 –  пред 
, се използва правилото за степен на предпочитане и експертите ранжират 
двете алтернативи заедно с още няколко – например ,  и . В резултат 
от наредбата се получават два кортежа. Ако тези кортежи са от вида: за Е1 <

> и за Е2 < >, трябва да се предпочете алтер-
нативата  . Степента на предпочитане на  пред  от Е2 е много по-голя-
ма, отколкото на  пред  от Е1.

За да се осигури условие за един краен избор, се прилагат следните 
процедури:

- Уточняват се специфичните особености на алтернативите, които не 
могат да се изберат поради липса на единосъгласие за тях.

- Експертите определят тест, на основата на който оценяват ефектив-
ността на алтернативите.
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- Всички експерти приемат, че вземането на решението ще се осъщест-
ви на базата на теста.

- След изпълнение на теста се реализара полученият резултат.
При определяне на изискванията към концепцията за рационалност на 

избора, възниква необходимост от допълнителен анализ на възможностите на 
функцията за избор и за актуализиране на условията за рационален избор [23].

Характерна особеност на правилата за множествен избор е тяхната не-
транзитивност.

Ако имаме трима експерти и всеки предлага различна алтернатива за 
избор: Е1 предлага A1; Е2 предлага A2; Е3 предлага A3, и за тези предпочитания 
са изпълнени:

за Е1 – A3 ≺A2≺A1;
за Е2 – A1 ≺A3≺A2;
за Е2 – A2 ≺A1≺A3;
се получава циклична наредба на алтернативите: A1 ≺A3≺A2≺A1.
Ако се избере процедура за избор по групи по две алтернативи, се по-

лучава (3.1):  
E1 и E3 предпочитат А1 пред А2;
E1 и E2 предпочитат А2 пред А3;
E2 и E3 предпочитат А3 пред А1.
При сравнение в реда А1, А2, А3, се предпочита А1 пред А2. След това се 

сравняват другите две алтернативи и се вижда, че А3 се предпочита пред А1. 
Следователно трябва да се избере А3. При друга наредба се избира различна 
алтернатива. Ако се избере процедура за изключване, изборът зависи от реда, 
по който се сравняват и оценяват алтернативите. Този избор не отразява об-
щото желание на всички експерти, а предпочитанието на вземащия решение, 
който определя реда, по който се избира. Това е парадоксът на Апой, или тео-
ремата за невъзможност.

От всички възможни функции , за индивидуален 
избор се предпочитат само тези, които отговарят на изискванията за консен-
сус. Те отговарят на четири от посочените условия, но не отговарят на петото: 

- Броят на алтернативите е m≥3.
- Ако в резултат на множествения избор се предпочете , решението 

не може да се отхвърли.
- Ако промяната на индивидуалните предпочитания не влияе на част от 

алтернативите, тяхното място в новата подредба остава същото.
- За всяка двойка алтернативи < , > съществува набор от 

индивидуалните предпочитания , за които е в сила условието (6) 
 ⇔ (  ≺ ).

- В групата няма експерти, от чието предпочитание  ≺ , при произ-
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волни , да следва, че винаги се изпълнява 3.3, независимо от предпо-
читанията на останалите експерти.

Парадоксът на Апой се състои в това, че няма правила 
, които да удовлетворяват и петте условия. 

Независимо от съществуващия парадокс на Апой, задачите и пробле-
мите за множествения избор винаги са разрешими поради следните причини:

- Невинаги са налице циклични ранжировки.
- В редица случаи са приложими и други допълнителни принципи.
- Чрез въвеждане на числови оценки (а не на отношения) се анулира 

наличието на нетранзитивност на избора.
Ако се изпълняват само първите четири условия, множественият из-

бор   се определя по индивидуалните предпочитания 
 на вземащите решения.

Каквито и изисквания да се поставят към концепцията за рационалност 
на избора, винаги съществува реална необходимост за допълнителен анализ 
на възможностите на функцията за избор и за актуализиране на условията за 
рационален избор [23].

1.7. Оценка на резултатите
Вземане на решения при количествена оценка на резултатите може да 

се осъществи в условия на определеност или неопределеност, при еднокрите-
риални или многокритериални задачи и в условия на риск.

При еднокритериалните задачи за вземане на решение в условия на 
определеност са налице следните условия:

- Изборът се осъществява от едно лице, вземащо решение.
- Целта на вземащия решение е само една – C.
- Зададена е скаларна функция F – критерий за ефективност (критерий 

за качество на избора), чиито стойности имат количествена оценка.
Специфичните особености на вземането на решения в условия на оп-

ределеност (ВРУО) са следните:
1. Вземащият решение разполага със следната априорна информация:
- Множеството на алтернативите (възможните решения);
- Множеството на резултатите, които се получават при избор и реали-

зация на взетото решение;
- Критерия за ефективност.
1. Въздействията на околната среда върху функционирането на систе-

мата и върху резултата от взетото решение са с детерминиран характер, влия-
нието на случайността е незначително и може да се пренебрегне.

2. Изборът на всяка алтернатива води до единствен резултат, т.е. алтер-
нативите са елементарни и е налице условиято m=n.
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3. Всеки резултат може да се оценява количествено, т.е. стойностите 
на критерия за ефективност могат да се определят за всеки елемент от множе-
ството на възможните и ресурсно допустими алтернативи.

Наличието на взаимноеднозначно съответствие между множествата на 
алтернативите и на резултатите позволява при вземане на решение в условия 
на определеност зависимостта „алтернатива  резултат  стойност на крите-
рия за ефективност“ да се замени с „алтернатива  стойност на критерия за 
ефективност“, или F=F(R|A)=F(A).

1.8. Алтернативи
При многокритериалното вземане на решения в условия на определе-

ност, експертите разполагат със следната априорна информация:
- Множество на алтернативите: ;
- Множество на резултатите: ;
- Множество на критериите за ефективност: .
Многокритериалното вземане на решение се характеризира със след-

ните основни специфични особености [46]:
1. Полезността  на получения резултат Rl, при из-

бор на , се оценява различно от  поради следните причини:
- Резултатите от избора се оценяват с различни мерни единици, което 

затруднява сравнението на алтернативите по критериите .
- Критериите са функции на различни физични величини (тегла, теже-

сти, време, цена, количество и др.) и трябва да се нормализират.
2. Експертът предварително знае (може да опреде-

ли) полезността на алтернативата  по всеки от критериите: 
.

3. Обикновено се приема, че критериите се максимализират, с което не 
се нарушава общността на изводите. Идеалният случай е този, при който за 

 всички критерии имат максимални стойности:

    (7)
1. Алтернативата , която отговаря на (7), доминира над всички 

останали. 
2. Полезността на получения резултат се означава само с Fj(Ai).
3. Трудностите на избора на A* при разглеждания клас задачи за взема-

не на решения са в два аспекта:
- Необходимост от комплексна оценка на резултатите по всички крите-

рии , като критериите могат да бъдат с различна степен на 
важност.

- Използване на два класа критерии – количествени, които оценяват 
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резултатите от реализация на алтернативите чрез стойности на различни фи-
зични величини, и качествени, които ранжират алтернативите на основа на 
тяхното сравнение по неколичествени показатели. 

4. Всяка алтернатива  може да се представи като точка в k-мер-
ното евклидово пространство Ek (k е общият брой на критериите за ефектив-
ност), чиито координати се определят по стойността .

Възможни са следните случаи, на базата на които се извършва изборът 
от експерта:

1. Налице е преобладаваща (определяща) алтернатива
Съществува само една алтернатива , за която са изпълнени 

условията:
   (8),

като поне едно от неравенствата (8) e строго. Тази алтернатива се нарича оп-
ределяща. Преобладаващата алтернатива се отбелязва, както следва:

 .
Определящата алтернатива за множеството  показано 

на фигура 12, е , която отговаря на условието (8). 

Фигура 12. Определяща алтернатива

Наличието на определяща алтернатива A* автоматично превръща мно-
гокритериалната задача за вземане на решение в еднокритериална. При реал-
ните задачи подобна ситуация, при която се изпълнява условието (8), се среща 
рядко.
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2. Налице е множество от оптимални алтернативи 
В множеството  има поне две алтернативи As и Ar, които взаим-

но са неопределящи, т.е. налице са условията:

     (9)

На базата на условията (9) алтернативите се делят на две групи:
- Оптимални алтернативи – , за които се изпълнява условието 

(3). Те се наричат оптимални по Парето (на името на италианския математик, 
инженер и икономист Вилфредо Парето). Обединяват се в множество на Па-
рето. 

- Преобладаващи алтернативи – , за които е характерно, че за вся-
ка алтернатива  съществува поне една алтернатива 
, за която е изпълнено условието:

  като поне едно от нера-
венствата е строго.

За множеството A={Ai}, i= , показано на фигура 13, е характерно:

Фигура 13. Оптимални и определящи алтернативи

- Множеството на оптималните алтернативи е .
- Множеството на определящите алтернативи е }.
След като се посочат определящите алтернативи, те отпадат от множе-

ството A={Ai}. 
При задачите за многокритериална оптимизация стоят два основни 
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проблема: да се дефинира какво представлява оптимално решение; определя-
не на оптималното решение и стъпките как да се направи [57].

Разрешаването на тези проблеми, особено на втория, при който е нали-
це трудност от концептуален, а не от изчислителен характер, е свързано със 
спецификата на ефективните алтернативи, които не се сравняват по предпо-
читане. 

Многокритериалните задачи за вземане на решение нямат еднозначно 
общо решение. Затова са разработени различни подходи, които трансформи-
рат многокритериалната задача в задача с едно-единствено решение. Основ-
ните методи за избор при многокритериалните задачи са: метод на доминира-
щия критерий; метод на обобщения критерий; метод на компромисите и др. 

Разглеждат се проблеми само с два критерия – F1 и F2, което позволява 
графична интерпретация на задачите, без да се намали общността на изводите.

Приема се, че вземащите решения могат да ранжират критериите за 
ефективност по степен на значимост – на основа на информация от различни 
експерти; на анализ на състоянието на системата; на практическия си опит 
и т.н. Критерият , който отговаря на условието, че е 
най-важен, най-значим (поради някакви съображения), се приема за домини-
ращ.

Методът на доминиращия критерий определя следната последовател-
ност от процедури:

1. Определя се множеството на алтернативите, оптимални по Па-
рето, .

2. Определя се доминиращият критерий, 
.

3. Всички останали критерии се приемат за ограничения на зада-
чата за вземане на решения от вида:

   (10),
където: , са нива на допустимост, които се избират 
на основа на препоръки на експерти или при анализа на условията, при които 
функционира софтуерната система.

4. Декомпозира се множеството на оптималните по Парето алтер-
нативи, според ограниченията (4), и се получава подмножеството:

 
5. На основа на доминиращия критерий  се избира алтернатива-

та , която отговаря на условията: 

.

Може да се реализира приложение на разгледания метод за частния 
случай на двукритериална задача F={F1, F2} с доминиращ критерий F1 (F1
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F2) и ограничително условие F2 L2. От множеството на Парето е определено 
множеството на допустимите алтернативи  и от тях, на ос-
нова на F1, е определена оптималната , . До-
миниращият критерий е F2, а ограничително условие е . Оптималната 
алтернатива е A*=A4. Алтернативите отговарят на условията за оптималност 
на Парето.

Модификация на метода на доминиращия критерий е т.нар. лекси-
кографски метод [29, 30], който се основава на наредба по степен на значи-
мост на критериите за ефективност. Процедурата за избор включва следните 
еднотипни операции: определят се най-добрите алтернативи (по най-важния 
критерий); ако на това условие отговаря само една алтернатива, тя се приема 
за оптимална и се прекратява изпълняваната процедура; ако са налице повече 
алтернативи, те се сравняват по следващия по важност критерий, и т.н., докато 
се определи оптималното решение на задачата за вземане на решение [18].

1.9.    Моделиране на проблеми за вземане на решение 
При възникване на многостепенен проблем, неговото решаване е свър-

зано със следните изисквания:
- Необходимо е да се направи многокритериален избор на основата на 

предварително предложени от експерти критерии и да се подбере най-добрата 
алтернатива.

- От изключителна важност е за вземащите решения. Моделирането е 
свързано с извършването на анализи, изразходване на средства във връзка с 
финансиране на анализа на риска и привличането на анализатори и ресурси за 
събиране на необходимата информация за осъществяването му. Изразходва-
ните финансови средства за решението е необходимо да се възвърнат, защото 
се предполага, че е направен най-печелившият избор.

- Използват се съществуващи средства или се предлагат нови подходи, 
алгоритми за определяне на стъпките за осъществяване на очаквани полез-
ности от избора на най-подходящата алтернатива.

- Да е труден за разрешаване. Неговата сложност и наличието на ог-
ромно количество от данни, свързани с него, го правят такъв. Затрудняват се 
структурирането и анализът, необходими за неговото разрешаване, и оттук 
произтича необходимостта да се приложи моделиране, което по лесен и инту-
итивен начин ще помогне при вземането на решение.

- Разглеждат се всички аспекти на съществуващия проблем и се из-
вършва оценяване на основата на множество критерии, съобразявайки се с 
експертното мнение на хората, вземащи решения.

- Решението е най-предпочитано, ако има значителни ползи от негово-
то прилагане.
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Вземането на решение включва алгоритъм за определяне на стъпките, 
които се използват при моделирането на многокритериалното вземане на ре-
шение.  Поради сложността на многостепенния процес авторът на моногра-
фията предлага нов подход за вземане на решение, който използва размита 
логика с аналитичен йерархичен процес и дърво на решенията. Той допринася 
за създаване на схеми и рамка, по които да се представят анализът и разработ-
ването на решение за възникнал проблем.

След анализиране се откриват възможни последствия и ползи от при-
лагане на модела.

Участниците във вземането на решение са софтуерни експерти, анали-
затори, статистици и математици. Крайното рационално решение трябва да е 
съобразено с всеки от тях и да удовлетворява най-добре изискванията, посо-
чени чрез отделните критерии.

Вземането на решение позволява количествено измерване на отделните 
елементи. Очакваната полезност включва субективна оценка на вероятности. 
Аналитичният йерархичен процес [6, 7, 10] осъществява вземане на решение, 
като се правят сравнения на двойки елементи в йерархия, и впоследствие се 
избира най-добра алтернатива. Прилагат се количествен и качествен анализ. 
Предпочитанията между алтернативите се определят от измерими критерии. 
Всеки критерий може да съдържа подкритерии, които се включват при оцен-
ката му.

Размитата логика [43] позволява, при често срещано противоречие на 
критериите, последните да не се максимализират изцяло, а само до определе-
на степен [43]. Размитата логика се използва за описание и вземане на реше-
ния при многокритериални задачи, като се разглеждат дескриптивни модели 
на решения на многокритериални проблеми с несигурности от размит вид. 
Предлага се размита очаквана полезност като критерий за избор между алтер-
нативи. За моделиране на алтернативите се предлагат размити дървета на ре-
шение, като всички количества се посочват с думи, семантично представени 
чрез размити множества.

Подходът за вземане на решение включва алгоритъм, състоящ се от 
стъпки [5, 19], които могат също да се приложат в модел за вземане на реше-
ние и дърво на решенията.

Стъпка 1. Определяне на целите и алтернативите. Дефиниране на про-
блема. Ако не се опише точно, може да доведе до решаване на друга задача.

Дървото описва пътя, по който могат да се достигнат всички събития. 
Ясно се дефинират алтернативите и техните последствия се оценяват спрямо 
предварително определени критерии. Критериите се дефинират преди алтер-
нативите в алгоритъма, защото могат да подскажат за наличието на нова, раз-
лична и по-добра от съществуващите алтернативи.
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Стъпка 2. Декомпозиране на проблема на малки части за по-лесен ана-
лиз и достигане на решение. Този процес включва създаването на три модела:

- Модел на структурата на проблема, отразяващ връзката между ал-
тернативите, техните последствия (измерителите на целите) и възможните 
(несигурните) случайни събития и величини, влияещи върху последствията.

- Модел на несигурността и количествено измерване на знанието и 
незнанието на вземащия решение относно случването на несигурни бъдещи 
събития.

- Модел на предпочитанията и количествено измерване на ценностна-
та система на експерта върху последствията от различни алтернативи.

Моделите са математически и графични и показват скрити аспекти. Ма-
тематическото представяне на решението може да се анализира и така по-лес-
но да се стигне до най-добрата алтернатива.

Стъпка 3. Извършване на пресмятания с числовите оценки, получени 
на стъпка две, водещи до класиране на предпочитанията, съобразено с взема-
щите решение.

Стъпка 4. Анализ на чувствителността на решението. Разглежда се 
дали неточностите в количественото измерване от стъпка 2 влияят същест-
вено върху получената подредба на стъпка три. Необходимо е да се определи 
дали се променя оптималното решение при изменение на аспекти на модела. 
Ако при анализа на чувствителността се получи, че няколко от алтернативи-
те са почти неразличими в рамките на проведената точност на количествено 
измерване, тогава вземащите решение и анализаторите трябва да се върнат за 
изпълнение на стъпка едно и отново да се анализира ситуацията.

Стъпка 5. Изпълнение на решението. Най-добрата алтернатива, която 
в процеса на анализ е изглеждала възможна, може да е неосъществима. В та-
кива случаи се повтаря целият процес, с добавяне на нови критерии.

Предвид несигурността при прогнозиране е удобно да се използва мо-
дел и дърво за анализ на решения, които позволяват количествено определя-
не на решение на проблем. При многостепенните проблеми моделирането се 
извършва така, че едно решение води до друго; то от своя страна – до трето, 
и т.н. Те могат да се решат с таблица, но е изключително трудно, когато е не-
обходимо да се вземат няколко последователни решения. Затова се прилага 
моделиране с дърво на решение. То има определена топология, конкретизира-
ща изобразяването му и означенията, използвани за показване на различните 
етапи от развитието на проблема. Точките на решение и шансовите точки се 
свързват с клони, представящи действия или състояния. Всеки клон, който не 
е входящ за точка на решение или за шансова точка, принадлежи на короната 
на дървото. Такъв клон задължително завършва с последствие. До произволен 
клон от короната (и до съответстващото му последствие) се достига само по 
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един път от корена. Този път се определя от изборите на вземащите решения 
в точките на решение, лежащи на пътя, и от изборите на независеща от взема-
щите решение външна намеса в шансовите точки, разположени в пътя. Дър-
вото на решение показва последователността от действия, които експертът да 
предприеме, и последователността от възможни събития, което не е възможно 
да се реализира в моделирането на многостепенни проблеми чрез таблица.

Дърветата на решенията са използвани за анализ на различни сложни 
инженерни проблеми чрез разлагане на процеси на по-малки действия. Те се 
изграждат, като се започне от начално събитие и след това се идентифицират 
възможни последващи сценарии на събитието. Примерите за тяхното използ-
ване включват също оценка на риска. Дърветата на решенията са подходящи 
за показване на реда и зависимостите между събитията.

Структурите на модела и дървото се основават на наблюдения, извле-
чени от изследването на множество случаи. Механизмите за отказ имат зна-
чително влияние, тъй като на всеки от тези механизми се приписват вероят-
ности. Вероятностите се приписват на решения със стойности, отразяващи 
увереност и несигурност. Предоставени са матрици за всяко от решенията 
в рамките на дървото, за да подпомогнат оценката на вероятността. Относи-
телните коефициенти на тежест се предоставят в матрици с по-високо тегло, 
приложено към по-убедителни данни.

Структурата на дървото на решенията предлага наблюдения, извле-
чени от изследването. Най-значимите влияещи фактори са разположени към 
началото на дървото на решенията, а по-незначителните фактори са разполо-
жени към края на клоновете на дървото на решенията. Горните клони на всяко 
дърво обикновено представляват пътища с по-високи вероятности [11, 19].

Определят се вероятностите за всеки от въпросите, включени в дър-
вото на решенията. Вероятностите конструират клоновете на структурата на 
дървото на решенията.

Използването на дървото на решенията е подходящо за идентифици-
ране на критични аспекти на процеси, които имат значително влияние върху 
неуспеха.

Дървото на решенията включва установяване на решение и алтернати-
ви, определяне на възможните резултати, свързани с всяко решение, и присво-
яване на съответните вероятности за всеки резултат. Структурата на дървото 
на решенията предлага елементи на анализ на решенията, удобни за оценка на 
риска на оптималната алтернатива [1].

Дървото на решенията включва „възли на решение“, където се предла-
гат алтернативи, и „възли на шансове“, където са илюстрирани резултатите.

Дърво на решенията, включващо както решенията, така и резултатите, 
е представено на фигура 14.
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Фигура 14. Структура на дърво на решенията

1.10.    изводи
Многокритериалните задачи нямат еднозначно общо решение.
За избягване на грешки от субективен характер трябва напълно да се 

определи същността на решавания проблем.
Изборът на конкретен подход за вземане на решение зависи преди 

всичко от възможността на вземащия решение да разполага с допълнителна 
информация за специфичните особености на критериите за ефективност, за да 
могат да се ранжират по приоритет.

При отсъствие на допълнителна информация се приема, че всички кри-
терии са равностойни. В този случай трябва да се търсят допълнителни кри-
терии или ограничения, като се прилагат експертни процедури, използват се 
компромиси или дори случайни механизми.

В случаите, когато критериите за ефективност могат да бъдат ранжи-
рани по степен на важност, съществуват два подхода за вземане на решения:

- Трансформиране на многокритериалната задача за вземане на реше-
ние в еднокритериална чрез адитивно или мултипликативно „свиване“ на 
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резултатите. 
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резултатите, е представено на фигура 14. 

 

 
 

Фигура 14. Структура на дърво на решенията 
 

1.10.    Изводи 
Многокритериалните задачи нямат еднозначно общо решение. 
За избягване на грешки от субективен характер трябва напълно да се 

определи същността на решавания проблем. 
Изборът на конкретен подход за вземане на решение зависи преди 

всичко от възможността на вземащия решение да разполага с допълнителна 
информация за специфичните особености на критериите за ефективност, за 
да могат да се ранжират по приоритет. 

При отсъствие на допълнителна информация се приема, че всички 
критерии са равностойни. В този случай трябва да се търсят допълнителни 



43

множеството на критериите за ефективност: , в един обобщен , 
ако е възможно да се определят тегловните коефициенти .

- Определяне на определящ критерий (или на наредба на критериите 
по приоритет) и последователна корекция на избора на вземащите решение на 
основа на компромиси или на ограничителни условия. 

Всеки подход за вземане на решение при многокритериалните задачи 
води до еднозначен избор на експертите, но в много случаи различните мето-
ди водят до различни решения.

Вземането на решение от експерти при многостъпкови проблеми е сло-
жен процес. Той изисква прилагане на алгоритъм за моделиране на процеса 
за вземане на решение и определяне на последователността от стъпките за 
достигане на очаквани полезности. 
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Втора глава

АнАЛиТиЧен ЙерАрХиЧен ПрОЦеС  
ЗА ОЦенКА и иЗБОр нА реШение

 
2.1. Подход за оценка и избор на решение чрез аналитичен 
йерархичен процес
Подходът за оценка и осъществяване на избор на решения (най-под-

ходяща алтернатива или подредба на алтернативите) включва шест етапа: за-
даване на цел, критерии и алтернативи; дефиниране на йерархичния процес 
за вземане на решения; създаване на „йерархичен модел за оценка и избор на 
вземане на решение“; математическа реализация на метода „аналитичен йе-
рархичен процес“; резултати.

Процесът на вземане на решение зависи от интересите на инсти-
туцията и във връзка с това се правят срещи със специалисти и експерти. 
Затова първо се определят експертите и лицата, вземащи решения, които 
дефинират характеристиките и критериите, на които трябва да отговаря 
софтуерната система. 

Следва описание на етапите.
етап I. Определяне на експертите, вземащи решение.
етап II. Задаване на цел, критерии и алтернативи.
Цел: определяне на защитени софтуерни решения.
Критерии: технологичен избор, административна функционалност, ко-

муникация, анализ на риска, адаптивност, персонализация, удостоверяване и 
разрешения.

Алтернативи: сигурност (идентифициране на изискванията за сигур-
ност), ефективност и устойчивост.

Критериите за вземане на решения, свързани с избора на подходяща 
алтернатива, се обобщават и се съставят анкетни карти, в които се отбелязва 
оценката по предварително зададената скала на Саати, така че редът на пред-
почитанието им да може да се класира в зависимост от приоритети, да дава 
възможност за изграждането на матриците за сравнение и подбраните алтер-
нативи да се оценяват чрез йерархичен аналитичен процес.

Лицата, вземащи решение, сравняват по двойки алтернативите, по от-
ношение на всеки критерий. След като сравняващите матрици се формират 
и попълнят, се събират относителните тегла на критериите, за да се получи 
окончателно класиране на алтернативите. Извършва се анализиране на резул-
татите и графично представяне.
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Етапът включва:
· Декомпозиция на проблема на отделни елементи въз основа на опре-

деляне на неговите характеристики. 
· Разширяване на обхвата на проблема чрез разглеждане на цели, ре-

зултати  и участници. 
· Определяне на критериите, които влияят на поведението на участни-

ците. 
· Структуриране на проблема в йерархия, включваща различни нива: 

цел, критерии, подкритерии и алтернативи.
етап III. Дефиниране на йерархичния процес за вземане на решения. 
На третия етап се осъществява структуриране на проблема в йерархия.
Аналитичният йерархичен процес е систематична процедура за пред-

ставяне на елементите на всеки проблем йерархично [14, 15]. Проблемът се 
разбива на по-малки съставни части, като вземащите решения чрез поредица 
от сравнения правят преценки, за да се стигне до определяне на относителна-
та интензивност на въздействието на елементите в йерархията.

За да се избере подходящо решение от оптимален набор, получен чрез 
използване на изчисления, базирани на предпочитанията на вземащите реше-
ния експерти, се прилага йерархичен процес.

На фигура 15 се представя как може да изглежда една йерархична 
структура [68]. 

Фигура 15. Йерархична структура в аналитичен йерархичен процес

Йерархичният процес за вземане на решения включва декомпозиция в 
йерархия от критерии и алтернативи, разположени на различни нива. Общата 
цел или целта на решението е на най-високо ниво. Критериите, по които ще 
бъдат оценени алтернативите, са на следващо ниво, като някои от тях могат 
да се разделят на подкритерии, а наличните алтернативи са на най-ниското 



46

ниво в йерархията. Йерархичният процес включва определяне на критериите, 
които са разбираеми за вземащите решение. Осъществява се сравнение по 
двойки, в зависимост от предпочитанията за определяне на приоритетите им. 
Елементите от всички нива се третират еднакво от математическа гледна точ-
ка. Задачата за многокритериален анализ се свежда до намиране на теглата на 
елементите на всяко ниво по отношение на всеки от по-горното ниво.

етап IV. Йерархичен модел за оценка и избор на вземане на решение.

Фигура 16. Йерархичен модел за оценка и избор на вземане на решение

етап V. Математическа реализация на метода „аналитичен йерархичен 
процес“.

1. Конструиране на матрица за сравнение на критериите чрез набор 
от двойки

Представя се математическо описание, чрез което се изчисляват приори-
тетите (тегла и важност) на елементите от едно и също ниво от йерархичния мо-
дел. Теглата се определят чрез изчисляване на собствените вектори и стойности 
на определена матрица. Методът използва тегла на критериите, за да се опре-
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дели относителна важност спрямо главната цел, която е свързана с откриването 
на най-предпочитаната алтернатива. Сравнението по двойки се прави по отно-
шение на това, кой елемент доминира над другия. Всеки елемент в горно ниво 
се използва за сравняване на елементите в нивото непосредствено по-долу, по 
отношение на него, с помощта на относителна скала за измерване. Сравнението 
на всеки два критерия по отношение на главната цел се прави, като се отговори 
на въпроса: кой от двата критерия е по-важен за основната цел и с колко, и още 
– като се използва фундаменталната скала, за да се оцени значимостта на кри-
териите един спрямо друг. Предпочитанията на хората, които вземат решения, 
се изразяват с помощта на скалата на Саати, известна в научната литература 
като състояща се от пет прецизни нива и четири средни, описващи интензитет 
и отговарящи на стойности от 1 до 9, показани в таблица 1.

Таблица 1. Фундаментална скала за оценка на предпочитанията [74]

Дефиниция Обяснение Степен на 
важност

Реципрочна 
стойност

Еднаква важ-
ност

Двата елемента допринасят в еднаква 
степен за постигане на общата цел 1 1.000

Средна важ-
ност

Опитът и преценката на вземащите ре-
шение показват, че единият елемент е 
малко по-важен от другия

3 1/3 (0.333)

Съществена 
или силна 
важност

Опитът и преценката на вземащите ре-
шение показват, че единият елемент е 
доста по-важен от другия

5 1/5 (0.200)

Значителна 
или демон-
стративна 
важност

Единият елемент е значително по-важен 
от другия и неговото доминиране е де-
монстрирано в практиката

7 1/7 (0.143)

Абсолютна 
или изклю-

чителна важ-
ност

По-голямата важност на единия елемент 
за крайната оценка е доказана 9 1/9 (0.111)

Междинни 
стойности 

между две съ-
седни оценки

Необходими компромисни стойности на 
оценката

2
4
6
8

1/2(0.500)
1/ 4 (0.250)
1/6 (0.167)
1/8 (0.125)

Матрицата е квадратна, с размери n x n. Образува се чрез информацията 
от вземащите решения и посредством сравнения по двойки на критериите, 
базирайки се на фундаментална скала за оценка на критериите, както се виж-
да от (11):
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               A= (11),

където i, j = 1, 2,…, n, и aij > 0.
Всеки елемент aij на матрица се формира чрез сравняване на елемент от 

реда i с елемент от колона j, а n е броят на критериите.
Диагоналът на матрицата приема стойност 1: 𝑎11 = 𝑎22 = ⋯ = 𝑎𝑛𝑛 = 1:

A =
(12),

където i, j = 1, 2,…, n, и aij  > 0.

Общият брой на сравненията е:  
2

)1.( �nn
.

Ако потребителят приеме, че първият критерий е по-важен от третия, 
стойността при пресичане на първи ред и трета колона на матрицата е 3. Ако 
се случи обратното събитие: елемент i e по-маловажен от елемeнт j, тогава се 
взема реципрочната стойност, т.е. стойността при пресичане на първа колона 
с трети ред е 1/3. Ако за потребителя първият критерий е еднакво важен с тре-
тия критерий, тогава стойността на матрицата при пресичане на първи ред и 
трета колона е 1. Сравнението се извършва само по стойности над диагонала 
на матрицата А. Стойностите под диагонала на матрицата А се изчисляват по 
следния начин:

   =  , или, ако  a21  =  3, тогава:  a12  =  (13)

2. Нормализация на матрицата A
                aijaij = –––––––––, където i, j = 1, 2,…, n,
                     aкj (14)

3. Определяне на теглата на критериите
След като е съставена оценителната матрица за критериите по отноше-

ние на главната цел, се изчисляват теглата на критериите и консистентността 
на предпочитанията. 

Собственият вектор w, съответстващ на максималната собствена стой-
ност λmax на матрицата А, показва приоритетите на отделните критерии. Оп-
ределянето на собствения вектор е свързано с решение на характеристично 
уравнение за матрицата А, като се използва следната характеристична функ-
ция:

∑
n

k=1
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f(λ) = |A-λI| = (15)

Съответното характеристично уравнение е: 
f(λ) = | A – λI| = 0 (16)

Представено във формата на полином, е:
c0λ

n + c1λ
n-1 +…+ cn-1λ + cn = 0 (17)

Самостоятелните вектори на матрицата А сe образуват от всяка колона и нену-
лев вектор Xi, за които се получава следното равенство:

(A – λi). Xi  = 0 (18)

Приема се, че Xi = w за λmax. Тогава собственият вектор е решение на следното 
уравнение:

Aw = λmax . w (19),

където λmax е най-голямото от собствените числа на матрицата А и съответст-
ващият му собствен вектор w съдържа само положителни стойности. Когато 
векторът w се нормализира, той се превръща във вектор на теглата за съответ-
ния критерий по отношение на основната цел.

Ако n е броят на критериите или алтернативите, чието тегло (приори-
тет, значение) wi трябва да се дефинира въз основа на оценката на стойностите 
на съотношенията aij = wi / wj при формиране на матрица А, от съотношението 
на относителната им значимост aij, в случай на последователни оценки, равня-
ващи се на aij = aik * akj, тя ще съответства на уравнението:

Aw = n.w (20)
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За последователна реципрочна матрица, най-голямата собствена стой-
ност е равна на броя на сравненията, или λmax = n.
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. . .

4. Намиране на собствения вектор, съответстващ на λmax
4.1. Метод на Саати 
Определя се важността на разпределението на критериите (в процен-

ти), като всеки елемент на матрицата се разделя на сумата от колоните. По 
този начин се получава матрицата В. Следва описание на метода за нормали-
зирани средни аритметични стойности. 

Матрицата А се нормализира и в резултат се трансформира в матрица В:

                                                             b11
                                                             b12
                                                  B =    
                                                             bn1

(18),

където елементите на матрицата В се изчисляват по формула (19):

bij = (19)

Пресмятането на предпочитанията между изследваните критерии 
(собственият вектор w = [wi]) се извършва чрез изчисляване на средните ари-
тметични стойности от реда на нормализираната матрица за сравнение. Ком-
понентите на този вектор се изчисляват по формулата:

                  bijWi = ––––––––––
         n

(20)

                           

1 =    êúäåòî , = w
n

1i
i

2

1

w�
�

�
�
�
�
�

�

�

�
�
�
�
�

�

�

w

w
w

n



 

(21)

Векторът на предпочитанията се получава от нормализирания собст-
вен вектор на матрицата. Стойностите на матрицата W показват степента на 
важност на критериите. Когато векторът w се нормализира, се превръща във 
вектор на теглата за съответния критерий по отношение на основната цел.

Приблизителната максимална собствена стойност на матрицата се пре-
смята с уравнение (22):

                                     1                 (Aw)i
λmax = ––––          ––––––––––––

                                     n                    wi
(22)

∑
n

i=1

където          ∑
n

i=1

wi = 1

Wi = 1

∑
n

i=1
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 4.2. Метод за изчисляване на средна геометрична стойност 
Теглата може да се изчислят, като във всеки ред на оценителната ма-

трица се намира средното геометрично от стойностите, след което тези тегла 
се нормализират, като всяко от тях се раздели на сумата им:

Приблизителната максимална собствена стойност на матрицата се 
пресмята с уравнение (22): 
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Приблизителната максимална собствена стойност на матрицата се 

пресмята с уравнение (24): 
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5. Подреждане на алтернативите 

Si, които представляват претеглени суми на стойностите на 
критериите за всяка алтернатива:  

S ai j ij
j

k

=
=
 .

1
 (25), 

където  j , за j=1,…,k, е теглото на всеки критерий, а aij,  i=1,…,n; j=1,…,k, 
е стойността на този критерий в алтернативата ai и се определя важността 
на всяка алтернатива за вземащите решения. Колкото е по-голяма 
стойността на този параметър, толкова алтернативата с индекс i е по-добра. 

След като тегловият вектор w и матрицата S на претеглените суми на 
стойностите на критериите за всяка алтернатива са определени, се изчислява 
вектор v на общите резултати чрез умножаване на S и w: 

v = S.w (26) 
  

6.  Определяне на индекса на консистенция 

(23)
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където  j , за j=1,…,k, е теглото на всеки критерий, а aij,  i=1,…,n; j=1,…,k, 
е стойността на този критерий в алтернативата ai и се определя важността 
на всяка алтернатива за вземащите решения. Колкото е по-голяма 
стойността на този параметър, толкова алтернативата с индекс i е по-добра. 

След като тегловият вектор w и матрицата S на претеглените суми на 
стойностите на критериите за всяка алтернатива са определени, се изчислява 
вектор v на общите резултати чрез умножаване на S и w: 

v = S.w (26) 
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6.  Определяне на индекса на консистенция
След като са направени всички двойки сравнения, консистенцията се 

определя чрез използване на собствен вектор λmax за изчисляване на индекса на 
консистенция CI (Consistency Index) по следния начин:

След като са направени всички двойки сравнения, консистенцията се 
определя чрез използване на собствен вектор λmax за изчисляване на индекса 
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Чрез CI се конструират индикатори, показващи последователността 
на оценките на експерта.  

 
7. Изчисляване на съотношение за консистенция 
Стойностите на CI (индекса на консистенция) за случайни двойки 

сравнения може да се различават значително от оценките на вземащите 
решения. Изразът на тази разлика е съотношение за консистенция 
(Consistency Ratio, CR), което се изчислява по формула (28): 

CR = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑅𝑅𝐶𝐶 < 0.1 (28), 
като индексът за случайност RI (Random Index) се взема от таблица 2. 
  
Таблица 2. Индекс за случайност RI (за 1 ≤ n ≤ 8) 

Размерност на 
матрицата (n) 1 2 3 4 5 6 7 8 

RI 0 0 0.52 0.89 1.11 1.25 1.35 1.40 
 
Таблица 3. Индекс за случайност RI (за 9 ≤ n ≤ 15) 

Размерност на 
матрицата (n) 9 10 11 12 13 14 15 

RI 0 0 0.52 0.89 1.11 1.25 1.35 
 

Таблици 2 и 3 показват стойностите на CI за матрици с размерност от 
1 до 15. CR показва размера на допустимото несъответствие и е приемлив, 
ако не надвишава 0,10, или 10%. Ако е по-голям от 0,1, преценките 
(сравненията по двойки) трябва да се преразгледат и преработят, за да се 
получи оценителната матрица A. 

 
Етап VI. Резултати от оценяването на системата. 
На този етап се представя обективната експертна оценка. 

Извършва се анализиране на резултатите и тяхното графично 
представяне. В таблица се показва матрица на предпочитанията за 
критериите за оценка, на базата на поставените теглови съотношения, в 
зависимост от техния приоритет. След това се прави оценка на 
отделните критерии и резултатът се извежда в таблица. Подредбата на 
критериите по важност може да се представи графично, за да се онагледи 
класацията на критериите. Чрез диаграма ясно се вижда кои са 

(27)
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Чрез CI се конструират индикатори, показващи последователността на 
оценките на експерта. 

7. Изчисляване на съотношение за консистенция
Стойностите на CI (индекса на консистенция) за случайни двойки срав-

нения може да се различават значително от оценките на вземащите решения. 
Изразът на тази разлика е съотношение за консистенция (Consistency Ratio, 
CR), което се изчислява по формула (28):

CR =  < 0.1 (28),

като индексът за случайност RI (Random Index) се взема от таблица 2.

Таблица 2. Индекс за случайност RI (за 1 ≤ n ≤ 8)
Размерност на 
матрицата (n) 1 2 3 4 5 6 7 8

RI 0 0 0.52 0.89 1.11 1.25 1.35 1.40

Таблица 3. Индекс за случайност RI (за 9 ≤ n ≤ 15)
Размерност на 
матрицата (n) 9 10 11 12 13 14 15

RI 0 0 0.52 0.89 1.11 1.25 1.35

Таблици 2 и 3 показват стойностите на CI за матрици с размерност от 1 
до 15. CR показва размера на допустимото несъответствие и е приемлив, ако 
не надвишава 0,10, или 10%. Ако е по-голям от 0,1, преценките (сравненията 
по двойки) трябва да се преразгледат и преработят, за да се получи оценител-
ната матрица A.

етап VI. резултати от оценяването на системата.
На този етап се представя обективната експертна оценка. Извършва 

се анализиране на резултатите и тяхното графично представяне. В таблица 
се показва матрица на предпочитанията за критериите за оценка, на ба-
зата на поставените теглови съотношения, в зависимост от техния при-
оритет. След това се прави оценка на отделните критерии и резултатът 
се извежда в таблица. Подредбата на критериите по важност може да се 
представи графично, за да се онагледи класацията на критериите. Чрез 
диаграма ясно се вижда кои са предпочитаните критерии от експертите, 
вземащи решения. Теглата на критериите се определят от експертите и на 
различните алтернативи отговарят съответни тегла. Матриците за вземане 
на решение за всички критерии, използвайки йерархичния аналитичен 
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процес, се поставят в таблици. Във всяка от тях се посочва съответно из-
борът на алтернатива по съответен критерий. Броят на таблиците съответ-
ства на количеството на критериите. 

Стойностите на критериите – за всяка алтернатива на решение за 
предпочитания по критерии, се отразяват в таблица и графично, с диагра-
ма.

Избраната алтернатива отговаря на предложените критерии, които 
са определени от експертите, вземащи решения, съгласно потребностите 
и приоритетите на потребителите на системата и институциите, които я 
използват. Според отделните критерии, класирането на алтернативите е 
различно, като може да се получи оценяване с едни и същи резултати по 
някои критерии. Резултатите от оценяването и избора на най-добра алтер-
натива се обобщават в таблица и графично се онагледяват чрез диаграма. 
Правят се структурирана оценка и избор, спрямо важността на критериите. 
Получената стойност на оценката може да е близка за представените ал-
тернативи по определени критерии. 

От диаграмите се определят критериите, по които трябва да се 
усъвършенстват алтернативите при бъдещо развитие. В края на процеса 
се представя процентно сравнение на възможностите на алтернативите.

Резултатите от оценяването на критериите са показани на фигура 17.

Фигура 17. Оценяване на критерии

От диаграмата може да се види, че експертите са оценили като най-важни 
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критериите: адаптивност, персонализация и удостоверяване. От изключител-
на важност за защитата е адаптивността, защото се осигурява наблюдение 
на мрежовата сигурност в реално време. Незабавно се проверява за заплахи, 
злонамерен трафик, уязвимости и атаки. Удостоверяването на потребители-
те е ефективен механизъм, който включва както аспекти за сигурност, така 
и използваемостта, защото трябва да гарантира безопасност на работата при 
използване на онлайн услугите и персонализирането на потребителите.

Оценяването е на база предложените критерии, като съгласно поставените 
приоритети за важност на критериите се получава и процентното съотноше-
ние на алтернативите – сигурност, устойчивост и ефективност (фигура 18).

Фигура 18. Процентно сравнение на алтернативите

Значението на сигурността се свързва с обезпечаването на устойчивост 
и ефективност на данните, услугите и системите. От фигура 18 може да се 
види, че според експертите от първостепенна важност е постигането на сигур-
ността и устойчивостта на системите. Те са съществен фактор за постигане на 
икономическото развитие на организациите [69]. 

2.2. размити множества
При прилагане на класическия аналитичен йерархичен процес за взе-

мане на решения, обикновено се открояват две трудности: когато се правят 
сравнения по двойки по деветточковата скала на Саати, не се включва неси-
гурност и критериите за вземане на решение не са независими един от друг. 
Тези трудности могат да се решат чрез предложение на нов метод, който 
включва несигурност, използвайки сравнения по двойки с триъгълни разми-
ти числа, като се вземат предвид взаимозависимостите между критериите за 
вземане на решение. 

Първата трудност се решава чрез размити оценки. Вместо да се каже: 
„по отношение на критерий C, елемент A е два пъти по-предпочитан от еле-
мент B“, казваме: „елемент A е вероятно два пъти по-предпочитан от елемент 
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B“, където „вероятно два пъти“ се изразява с триъгълно размито число. В ня-
кои реални ситуации се срещат често зависимости на критериите. Например 
критерият „цена“ естествено се влияе от критерия „качество“. Зависимостта 
се моделира от матрица за обратна връзка, която изразява степените на влия-
ние на индивидуални критерии върху останалите критерии. 

Връзката между йерархии, множество от цели и размити множества е 
изследвана от автора на аналитичния йерархичен процес – Томас Саати [76]. 
Впоследствие процесът се разширява до размити сравнения по двойки. След 
това Томас Саати го превръща в по-общ процес с обратна връзка, наречен ана-
литичен мрежов процес (ANP) [75].

В монографията методите се разширяват съгласно концепции на 
Buckley [31], Chen [33], Saaty [75], до случаи на обратни връзки между крите-
риите, както е посочено от Ramik [70] и Perzina [71]. Освен това се представя 
приложение, илюстриращо реалистични проблеми за демонстриране на пред-
ложения метод, като в трета глава са обяснени и документирани резултати, 
показващи реализирането на предложения поход.

Използват се разширени аритметични операции с размити числа, както 
и подреждане на размити релации за сравняване на размити резултати.
В монографията се показва нов метод за решаване на размити многокритери-
ални проблеми. Предложеният подход e разширение на аналитичния йерархи-
чен процес с обратна връзка между критериите. Вместо класическия метод за 
приоритизиране на собствения вектор, използван в аналитичния йерархичен 
процес, размитият подход се основава на логаритмичен метод на най-малките 
квадрати или върху средногеометрична агрегация. Показва се как някои из-
вестни случаи на обръщане на ранга в аналитичния йерархичен процес могат 
да се избегнат чрез агрегацията на средните геометрични стойности. Използ-
ва се средна геометрична стойност, вместо процедурите на Саати.

В класическия процес двойките елементи се оценяват по скалата {1/9, 
1/8, ..., 1/2, 1, 2, ..., 9}. В предложения метод скалата се разширява до затворе-
ния интервал [1/σ, σ], където σ е произволно положително число, по-голямо 
от 1. Подходът позволява решения на множество представяния на несигурни 
предпочитания, като използва ясни оценки и размити съждения във форма-
та на триъгълни размити числа. Предлага решение на непълни множества от 
сравнения по двойки. С метода на средната геометрична стойност се извеждат 
получените тегла – относителна важност на елементите под формата на триъ-
гълни размити числа. Когато се изчисляват теглата, се минимализира мярката 
за несигурност. Тази нова функция е от особена важност, защото твърде голя-
мото размиване на теглата може да видоизмени резултатите.

Критериите за вземане на решение често са зависими един от друг.  
При оценяване на критериите индивидуално, без да се отчитат зависимостите 
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между тях, може да се достигне до неточен резултат.
Размита логика служи за моделиране на неточност в условия на неоп-

ределеност и непредсказуемост. 
Теглата на критериите на матрицата за сравнение по двойки се изра-

зяват с триъгълни размити елементи. Може да бъде проблематично за взе-
мащите решения да сравняват определени двойки критерии. В тези случаи 
експертите използват данните не само под формата на реални числа, но и на 
размити числа.

В теорията на множествата е прието множеството М да се нарича съв-
купност от обекти или елементи.  Казваме, че елемент а1 принадлежи на мно-
жеството М, и го означаваме с  или, ако не принадлежи: . Твър-
дението „а1 принадлежи на М“ е вярно, а във втория случай – невярно. При 
използване на характеристична функция 𝜒М(а1):

𝜒М(а1)=     (29)

в множеството на размитите числа, елементите принадлежат на множеството 
с различна степен на принадлежност, измерена с реални числа в интервала [0; 
1].

Ако 𝑈 е универсум и 𝐴⊆𝑈 е негово фиксирано подмножество, то мно-
жеството от наредени двойки 𝛷𝐴={<𝑥 ; 𝜇𝐴(𝑥)> | 𝑥∈𝑈} се нарича размито 
множество върху 𝑈, ако функцията 𝜇𝐴(𝑥) съпоставя на всяко 𝑥∈𝑈 точно едно 
реално число, принадлежащо на интервала [0; 1]. Стойностите на 𝜇𝐴(𝑥) се 
наричат степени на принадлежност.

Размитата логика използва лингвистични променливи, лингвистични 
модификатори, съждителна размита логика и правила за извод. 

При определяне на проблемите на вземане на решения с алтернати-
ви, които се оценяват от различни експерти, задавайки тегла на дефинира-
ните критерии, оценките не са сигурни и точни. Съществуват три основни 
източника на несигурност [69]: 

– Неточност, поради трудност при определяне на оценките на 
алтернативите, по предварително зададените критерии.

– Взаимно определяне, тъй като методът за оценка е резултат от 
относително произволен избор от няколко възможни дефиниции.

– Несигурност, тъй като включените стойности варират във времето.
Размитите множества и размитата логика са математически инструменти 

за моделиране и управление на несигурни системи [45, 55]. Използват се за 
приблизителни разсъждения при вземането на решения при липса на пълна и 
точна информация. Изпълняват съществено значение, когато се прилагат към 
сложни проблеми, които не се решават лесно с традиционната математика.

Нека  да е множество от алтернативи; с Ki да са 
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означени критериите, а с ti – теглата на съответните критерии i=1, 2,…m.
Вземането на решение е свързано с избор, класиране или групиране 

чрез сравняване на алтернативите. Трябва да се вземе предвид следното, 
когато се изпълнява горепосоченото:

– Техните размити представяния за всички критерии;
– Тежестите, приложени към всеки критерий;
– Възможните трудности при сравняването на две алтернативи, когато 

едната е значително по-добра от другата по подмножество от критерии, но 
много по-лоша по поне един критерий от допълващото подмножество.

Проблемите, свързани с вземане на решения при несигурност, могат да 
бъдат класифицирани в две групи:

-  Алтернативните оценки по критериите са ясни, но процедурите за 
вземане на решения имитират човешкото поведение, т.е. използва се 
теорията на размити множества.

-  Критериите са размити, т.е. оценките на алтернативите са лингвистични 
променливи и вземането на решение може да се осъществи чрез 
прилагане на традиционни или размити методи.
Проблемите от втората група могат да се сведат до тези от първата, ако 

лингвистичните оценки се трансформират в количествени. Лингвистичните 
променливи могат да се представят като размити числа. Може да се определи 
функционално съпоставяне на всяко размито число на реално представяне.

2.3. Теорията на размитите множества с аналитичен йерархичен 
процес
Приложението на теорията на размитите множества с аналитичен йе-

рархичен процес се показва, като се използват размити числа, размити матри-
ци или матрици с триъгълни размити елементи за сравнение по двойки.

В случаите, когато експертите се затрудняват да извършат сравнение на 
определени двойки критерии, се използва представяне на данните под форма-
та на размити числа. В практиката се предлагат редица методи, които използ-
ват матрици за сравнение по двойки с размити елементи. В монографията се 
прилага софтуерният подход, описан от Ramik [70, 71].

Основното му предимство е математическият апарат, подходящ за из-
числения при размити матрици. Триъгълните размити числа намират прило-
жение за моделиране на несигурни стойности при многокритериално вземане 
на решения. Триъгълно размито число  еквивалентно се изразява с тройка 
реални числа, т.е. , за които е изпълнено:  aL ≤ aM ≤ aU. Ако aL 
= aM = aU, тогава за  се казва, че не е размито число, а принадлежи на множе-
ството от числа, което е изоморфно на множеството на реалните числа. Еле-
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ментите на реципрочната матрица са положителни триъгълни размити числа: 
, където aL>0.  

За да се разграничат размити и неразмити числа, размитите се означа-
ват, като вектори и матрици с тилда над символа. 

В приложения подход матрицата  за сравнение по двойки е с раз-
мерност n×n и се състои от триъгълни размити числа. Всички елементи на   
представляват тройки реални числа. Матрицата има следния вид:

                                         (30),

където за всяко i, j = 1,…, n:
, са реални числа, за които: , за из-

брана фиксирана .

ij=( , като реципрочното е:  ji =                        (31)
  е реципрочна матрица с триъгълни размити числа, с размерност nxn, 

ако за нея е изпълнено: 

ij=(  и ji =                                                            (32),
за всяко i, j = 1, 2,..., n. 

Нейният вид е следният:

                                                (33),

където: 

Предпочитаните интензитети, предоставени от експерта, не са ограни-
чени до интервала [1/9; 9], но могат да приемат обща форма от интервала [1/σ; 
σ] за избрана стойност на σ > 1 [70].

Предложеният метод за намиране на най-добрия вариант (или класи-
ране на всички варианти) може да се представи като алгоритъм, реализиран в 
следните три стъпки:

1. Изчисляване на триъгълните размити тегла от матриците за сравня-
ване по двойки.

2. Пресмятане на триъгълни размити оценки на вариантите.
3. Класиране на вариантите и намиране на „най-добрия“.

Стъпка 1. Изчисляват се триъгълните размити тегла от матриците за 
сравнение по двойки.
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Изграждат се матрици за вземане на решения за сравнение по двойки 
с триъгълни размити елементи. Експертите определят теглата на елементите 
над главния диагонал. Вземащите решения предлагат всеки триъгълен размит 
елемент като три числа, разделени с интервал. Триъгълните размити елементи, 
показващи теглата на рисковите фактори, поставени в матрица на Саати [75,  
76], са показани в таблица 1.

Важността и стойностите на критериите, обратната връзка между кри-
териите се дават от размити тегла, изчислени от съответните матрици за срав-
нение по двойки с триъгълни размити елементи.

Нека  да е nxn реципрочна матрица за сравнение по двойки с разми-
ти елементи. Изчисляват се размити вектори от триъгълни размити тегла  

, така че разликата между  и теглата   да се минимали-
зира [57]. Използва се следната функционалност:

               (34)

Тук се прилага модификация на логаритмичния метод за изчисляване 
на най-малките квадрати с .

Със следващата формула се решава оптимизационен проблем:

           (35),

където:                                                    (36)

Като се зададат производните на функцията в (35) на нула (необходимо 
условие за оптималност), може лесно да се покаже, че оптималното решение 
на задача (35) и (36) трябва да удовлетворява следните отношения:

                                                                                     (37),

                                                                                               (38),

                                                                                                (39),
                                                                                                             (40),

където коефициентите CL, CM и CU  са подходящи положителни константи, от-
говарящи на следващите изисквания.

Средните стойности  на размитите тегла  да 
удовлетворяват условието за нормализиране:  . Следователно, от 
условието за нормализиране и (37) - (40), се получава:

      (41)
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От (36) - (41) се получава:

     (42)

     (43)

Трябва да се намерят теглата k , k = 1, 2,…, n, с мини-
мално разпространение или минималната мярка за размитост:

       (44)
Следователно, чрез (41) - (43) избираме получените тегла, както следва:

    (45)

    (46)

    (47)

Ако   е неразмита матрица за  тогава: 
Cmin = Cmax=1 и  за всяко k, и следователно се получават 

неразмити тегла.
1. Посоченият по-горе подход може да се приложи както за изчислява-

не на триъгълните размити тегла на критериите, така и за извличане на отно-
сителни триъгълни размити стойности на критериите за отделните варианти. 
Освен това може да се използва за изчисляване на „обратните влияния“ на 
някои критерии върху други критерии.

2. Предимството на подхода е, че обикновено дава по-малка размитост 
на изчислените размити тегла. Този факт произтича от следните неравенства 
(48):

(48)

Стойностите на критериите могат да бъдат зададени директно като 
триъгълни размити числа. След това чрез нормализиране се трансформират 
отново в размити тегла. Оценките на вариантите според някакъв критерий се 
изразяват с триъгълни размити числа и се приема, че критерият е „максимален“.

Ако  са такива, че , е множе-
ство от триъгълни размити числа, например размити оценки на варианти по 
някакъв критерий, то това предполага също:
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 . След което се нормализират стойностите, за да се 
получат триъгълни размити тегла, както следва:

k , k = 1, 2,…, r,
където:

  и    (49)

Стъпка 2. Изчисляване на сумарните триъгълни размити оценки на 
вариантите.

След като са изчислени триъгълните размити тегла от всички 
реципрочни матрици с триъгълни размити елементи, както е описано по-горе, 
се изчислява обобщената триъгълна размита оценка на отделните варианти. 
За целта се използват реципрочни матрици с триъгълни размити елементи. 
Ако няма обратна връзка между критериите, се изчислява:

      (50)
Ако има обратна връзка между критериите, се изчислява:

     (51),
където W1 е векторът от размитите тегла на отделните критерии и колоните на 
матрицата:

    (52)

и W32  е матрица с размерност mxn:

     (53)

са размити оценки на варианти, според критериите. По подобен начин се из-
числява , но с триъгълни размити елементи. За събиране и умножение на 
триъгълни размити числа се използват размитите операции:

Събиране:      (54)
Изваждане:    (55)
Умножение:     (56)
Деление:          (57)

 (58)

Стъпка 3. Избира се „най-добрият“ вариант или вариантите се под-
реждат.

В стъпка 2 се изчисляват m варианта, описани като триъгълни размити 
числа, т.е. по горната формула се получават m триъгълни размити числа: 
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. 
При стъпка 3 е необходимо да се реши проблемът с класирането на 

размити варианти. Тъй като наборът от триъгълни размити числа не е линейно 
подреден, се използват методи за класиране. Съществуват редица сложни 
методи за класиране на размити числа. Изчерпателен преглед на методите за 
класиране е направен от Чен и Хуанг [22a]. Представят се три лесно приложими 
метода за класиране.

Първият е наречен „център на тежестта“ – за класиране на набор от 
триъгълни размити числа. Базира се на изчисляване на координати x – на 
центъра на тежестта на всеки триъгълник, даден от съответните функции на 
членство на  Изчислява се по формулата:

     (59)
Чрез прилагане на формула (59) вариантите могат да се подредят 

от най-добрия (с най-висока стойност, получена от (59)) до най-лошия (с 
най-ниската стойност от (59)). Другите два метода за класиране се основават 
на α-изрязване на триъгълното размито число, където α∈[0, 1] е ниво на ас-
пирация, дадено от вземащия решение. Тъй като α-изрязването на триъгълно 
размито число е в интервала , вариантите могат да се класи-
рат по левите или по десните крайни точки на съответните интервали. В пър-
вия случай се получава в известен смисъл песимистичен метод за класиране 
(наречен L-доминантен), докато в буквения случай се получава оптимистичен 
метод за класиране на алтернативи (R-доминант) [53, 54].

Трите гореспоменати метода за класиране съвпадат с обичайното под-
реждане на реалните числа, ако вариантите са неразмити.

За измерване на консистентността на матрицата за сравнение по двой-
ки с триъгълни размити елементи, Ramik предлага следния индекс [70, 71]:

   (60),

където:

В стъпка 2 се изчисляват m варианта, описани като триъгълни 
размити числа, т.е. по горната формула се получават m триъгълни размити 
числа: (𝑧𝑧1𝐿𝐿; 𝑧𝑧1𝑀𝑀; 𝑧𝑧1𝑈𝑈),… , (𝑧𝑧𝑚𝑚𝐿𝐿 ; 𝑧𝑧𝑚𝑚𝑀𝑀; 𝑧𝑧𝑚𝑚𝑈𝑈).  

При стъпка 3 е необходимо да се реши проблемът с класирането на 
размити варианти. Тъй като наборът от триъгълни размити числа не е 
линейно подреден, се използват методи за класиране. Съществуват редица 
сложни методи за класиране на размити числа. Изчерпателен преглед на 
методите за класиране е направен от Чен и Хуанг [22a]. Представят се три 
лесно приложими метода за класиране. 

Първият е наречен „център на тежестта“ – за класиране на набор от 
триъгълни размити числа. Базира се на изчисляване на координати x – 𝑥𝑥𝑖𝑖

𝑔𝑔 на 
центъра на тежестта на всеки триъгълник, даден от съответните функции на 
членство на �̃�𝑧𝑖𝑖 , 𝑖𝑖 = 1, 2, … , 𝑛𝑛. Изчислява се по формулата: 

𝑥𝑥𝑖𝑖
𝑔𝑔 = 𝑧𝑧𝑖𝑖𝐿𝐿+𝑧𝑧𝑖𝑖𝑀𝑀+𝑧𝑧𝑖𝑖𝑈𝑈

3      (59) 
Чрез прилагане на формула (59) вариантите могат да се подредят от 

най-добрия (с най-висока стойност, получена от (59)) до най-лошия (с най-
ниската стойност от (59)). Другите два метода за класиране се основават на 
α-изрязване на триъгълното размито число, където α∈[0, 1] е ниво на 
аспирация, дадено от вземащия решение. Тъй като α-изрязването на 
триъгълно размито число �̃�𝑧𝑖𝑖 е в интервала [𝑧𝑧𝑖𝑖𝐿𝐿(𝛼𝛼), 𝑧𝑧𝑖𝑖𝑅𝑅(𝛼𝛼)], вариантите могат 
да се класират по левите или по десните крайни точки на съответните 
интервали. В първия случай се получава в известен смисъл песимистичен 
метод за класиране (наречен L-доминантен), докато в буквения случай се 
получава оптимистичен метод за класиране на алтернативи (R-доминант) 
[53, 54]. 

Трите гореспоменати метода за класиране съвпадат с обичайното 
подреждане на реалните числа, ако вариантите са неразмити. 

За измерване на консистентността на матрицата за сравнение по 
двойки с триъгълни размити елементи, Ramik предлага следния индекс [70, 
71]: 

NInσ(Ã) = γnσ.maxi,j {max {|wi
L

wj
U − aijL| , |

wi
M

wj
M − aijM| , |

wi
U

wj
L − aijU|  }}   (60), 

където: 

γnσ =

{ 
 
  

1
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−(2n)
2/(n−2)

) }
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1
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2)
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   (61) 

 
Стойността на индекса на консистентността варира от 0 до 1, където 

0 означава, че матрицата е напълно консистентна. Математическата теория, 

             (61)

Стойността на индекса на консистентността варира от 0 до 1, където 
0 означава, че матрицата е напълно консистентна. Математическата теория, 
описана в раздел 2.3, е внедрена в софтуерни инструменти [93], използвани за 
представяне на изчисления, свързани с описаното приложение в раздел 2.4 от 
втората глава на монографията.
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2.4. измерване на несъответствието (неконсистентността)  
на матрицата за сравнение по двойки с размити елементи
За да се осъществи измерване на несъответствието и несъвместимост-

та на матрицата за сравнение по двойки с размити елементи, е необходимо да 
се покажат някои свойства на сравнения по двойки, като последователност на 
реципрочността и съвместимост. Измерването се осъществява, като се дефини-
рат нови индекси. Първият вариант на индекса на несъответствие се основава 
на класическата концепция за последователност, но вместо метода на собстве-
ните вектори, използван при аналитичен йерархичен процес, се прилага лога-
ритмичен метод на най-малките квадрати. При втория вариант на индекса на 
несъвместимост се търси последователна матрица под формата на матрица на 
съотношенията с максимална степен на членство – „възможно най-близо“ до 
оригиналната размита матрица. Това води до решаване на нелинейна оптими-
зационна задача, която може да бъде трансформирана в поредица от такива. 
При сравняване на свойствата и областите на приложение на двата индекса се 
вижда, че първият индекс е подходящ за неинтерактивни елементи на размити 
матрици, по-специално, когато неопределеността на отделните елементи на ма-
трицата може да бъде отразена/измерена. Вторият индекс е подходящ за инте-
рактивни елементи на размити матрици. Чрез втория индекс се изразява мярка 
за съвместимост на размитата матрица с най-близката последователна матрица. 

В матрицата за сравнение по двойки експертите въвеждат стойности 
само в горния триъгълник. Стойностите в долния триъгълник са реципрочни 
и се изчисляват автоматично.

Ако критерият (вариантът) в реда е по-важен от критерия (варианта) 
в колоната, експертът въвежда стойности от 2 до 9 (колкото по-висока е 
стойността, толкова по-важен е критерият в реда). Ако критерий (вариант) в 
реда е по-малко важен от критерия (варианта) в колоната, вземащият решение 
въвежда стойности от 1/2 до 1/9 (колкото по-малка е стойността, толкова по-
малко важен е критерият в реда). Ако критерият (вариантът) в реда е еднакво 
важен с критерия (варианта) в колоната, експертът въвежда стойност 1 или я 
оставя празна. В горния десен ъгъл има изчислен индекс на несъответствие, 
който трябва да бъде по-малък от 0,1; ако е по-голям, трябва да се преразгледат 
сравненията по двойки, така че да са по-последователни. В най-дясната 
колона има изчислени тегла на отделните критерии (варианти) въз основа на 
стойностите в матрицата за сравнение по двойки и избрания метод за оценка. 
Тежестите wk се изчисляват по метода на средната геометрична стойност, като 
се използва уравнението (62).

 , k = 1, 2,…, n   (62),
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където: wk е тежестта на k-тия критерий (вариант); aij са стойности в матрицата 
за сравнение по двойки; n е броят на критериите (вариантите).

Индексът на несъответствие се изчислява с помощта на формула (63).

                                                       (63)

Когато се въвеждат стойности в отделните матрици за сравнение по 
двойки, всички тегла се преизчисляват и веднага могат да се видят отделните 
записи. След това в долната част на листа се показват матрица и графика с 
обща оценка на вариантите. Полученият вектор на теглата на вариантите Z се 
изчислява по формулата (64).

Z=W32W21                                                                                                (64),

където W21 е nx1 матрица (вектор на претеглянето на критериите),

                                                                                     (65),

и W32  е матрица с размерност mxn:

                                                     (66),

където: w(Ci) е теглото на критерия Ci; w(Vr, Ci) е теглото на варианта Vr, отго-
варящ на критерия Ci.

2.5. Подход „размити множества с аналитичен йерархичен процес 
за поставяне в йерархия и класиране на рискови фактори“
Подходът „размити множества с аналитичен йерархичен процес за по-

ставяне в йерархия и класиране на рисковите фактори“ включва осем стъпки. 
Процесът за вземане на решение в предложения от автора на монографията 
подход може да се представи в следните стъпки.

Стъпка 1. Представяне на експертите, вземащи решения.
Оценката се извършва от лица, вземащи решения (експерти). Посочват 

се: анализатор, специалист по киберсигурност, експерт по администриране на 
информационни системи, софтуерен специалист, експерти от практиката по 
софтуерна сигурност и програмисти [15]. Те измерват важността на критери-
ите [16]. На фигура 19 са показани експертите и оценката, свързана с тяхната 
важност при вземане на решения.
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Фигура 19. Оценяване на експерти

Както се вижда от диаграмата и количественото изразяване на фигура 
19, специалистът по киберсигурност играе решаваща роля за откриване, ана-
лизиране и реагиране на проблеми, свързани със сигурността. Основната му 
функция е да поддържа и предпазва софтуера от уязвимости, заплахи и риско-
ве, свързани със защитата на системите [14].

Стъпка 2. Дефиниране на целта: Определяне на защитени софтуерни 
решения.

Стъпка 3. Определяне на рисковите фактори.
Експертите предлагат своя избор под формата на триъгълни размити 

елементи в матрица за сравнение по двойки. За да се изведат теглата от ма-
трица и да се изчисли последователността на информацията за предпочита-
нията на вземащите решения, се използват матриците за сравнение по двойки 
с триъгълни размити елементи. Експертите определят теглата на елементите 
над главния диагонал. Вземащите решения предлагат всеки триъгълен размит 
елемент като три числа, разделени с интервал. Триъгълните размити елементи 
показват теглата на рисковите фактори, поставени в матрица на Саати [16].

Теглата на рисковите фактори на матрицата за сравнение по двойки се 
изразяват с триъгълни размити елементи. Може да бъде трудно за експертите, 
вземащи решения, да сравняват определени двойки критерии. В тези случаи 
се използват данните не само под формата на реални числа, но и размита ло-
гика.

Теглата на критериите определят относителната важност, извлечена от 
интервюта с лица, вземащи решения, анализатори и експерти. Следователно 
с корекции те могат да служат като индикатори за други многокритериални 
изследвания за вземане на решения.

Оценката на рисковите фактори се извършва от вземащи решения, оп-
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ределени в стъпка 2. Всеки от експертите измерва важността на факторите 
поотделно.

Предлагат се девет рискови фактора: софтуерна вреда на данни; нео-
торизиран достъп при използване на софтуерна система; зловреден софтуер; 
загуба на поверителност или цялост на данни; неподходящо използване на 
софтуерната система и несъответствие; неправилно администриране и конфи-
гуриране на софтуерната система; неправилно прилагане на софтуерни пра-
вила и процедури; софтуерни уязвимости; злонамерено повреждане на софту-
ерната система. 

Стъпка 4. Посочва се списъкът с алтернативи, които се оценяват и се 
поставят в модел за оценка и избор на решение. Алтернативите са: конфиден-
циалност, интегритет и наличност.

Предложен е „йерархичен модел за определяне на защитени софтуерни 
решения“, изобразен на фигура 20.

Фигура 20. Йерархичен модел за определяне на защитени софтуерни 
решения
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Стъпка 5. Дефиниране на сценарии. 
Сценарий 1. Гъвкави софтуерни модели – включват структуриран про-

грамен език, строги синтактични правила, без грешки и простота. Модулите 
са разширяеми и имат възможности за скриптове, които могат да бъдат из-
ползвани в други софтуерни системи.

Сценарий 2. Полезни библиотеки.
Библиотеките за сигурност се използват от експерти по софтуерна си-

гурност, изследователи и етични хакери.
Сценарий 3. Ясно определени правила за синтаксис на програмния код.
Осигуряването на синтаксиса с правила повишава способността на 

специалистите по софтуерна сигурност по-бързо да определят, подобряват 
програмния код и да откриват грешки в софтуера.

Сценарий 4. Възможност за тестване и поддръжка.
Увеличават се капацитетът и функционалността на програмния код, 

като се добавят възможности за търсене и откриване на уязвимости. Програм-
ният код трябва да е подходящ за тестване и поддръжка на софтуерната сигур-
ност.

Сценарий 5. Пригодност към основни промени в програмния код, до-
бавяне на нови ресурси, конструкции и настройки.

Надграждането на функциите за сигурност интегрира други възмож-
ности за подобряване и увеличаване на използваемостта на софтуера.

Всички сценарии са разработени, за да отговорят на предизвикател-
ствата на сигурността и да предотвратят бъдещи уязвимости и заплахи. Те са 
представени на фигура 21.

Фигура 21. Дефиниране на сценариите
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Стъпка 6. Извличане на експертни тегла.
Стъпка 6.1. Определят се тегла за експертите, вземащи решения, и се 

поставят в матрица, както е показано на фигура 22.

Фигура 22. Матрица на Саати за теглата на рисковите фактори

Всеки от експертите измерва важността на факторите поотделно, както 
се вижда от фигури 23 и 24.
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Фигура 23. Оценка на рискови фактори от експерт по киберсигурност и 
експерт по администриране

Фигура 24.  Оценка на рискови фактори от софтуерен специалист и анали-
затор
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Ако експертът е само един, стъпка 5 липсва и се изпълнява стъпка 6.
Стъпка 6.2. Резултатите, получени от матрицата за сравнение по двой-

ки, се показват под формата на графика. Изчислява се консистентността чрез 
индекса NI. Предложената техника извлича размити тегла от матрица и след 
това измерва несъответствието на предложенията, предоставени от вземащи-
те решения, за да се определи индексът NI. Стойността на индекса е между 0 
и 1. Ако е 0, тогава матрицата е напълно консистентна.

На фигура 25 е изразена оценката на рисковите фактори чрез диаграма.

Фигура 25. Диаграма за оценка на рискови фактори

Стъпка 7. Определят се тегла на критерии, вероятности на сценарии и се 
оценяват сценарии спрямо различните критерии, както е показано на фигура 26. 
Извеждат се резултати в графична форма и индексът на консистенция NI.

Фигура 26. Оценка на сценарии
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Стъпка 7.1. Всеки от експертите последователно изпълнява стъпки 
7.1.1, 7.1.2 и 7.1.3.

Стъпка 7.1.1. Определя тегла на критериите и ги поставя в матрица. 
Резултатът се извежда в графична форма и се изчислява индекс NI.

Стъпка 7.1.2. Добавя вероятности на сценарии и ги прилага в матрица. 
Резултатът се извежда в графична форма и се изчислява индекс NI.

Стъпка 7.1.3. Ако означим броя на критериите с K, а на сценариите с 
S, се получава следната зависимост, като за всяка се извеждат графичен резул-
тат и индекс NI:

Оценява сценарий 1 относно критерий 1.
Оценява сценарий 1 относно критерий 2.
...
Оценява сценарий 1 относно критерий K.
Оценява сценарий 2 относно критерий 1.
Оценява сценарий 2 относно критерий 2.
… 
Оценява сценарий 2 относно критерий K.
…
Оценява сценарий S относно критерий 1.
Оценява сценарий S относно критерий 2.
…
Оценява сценарий S относно критерий K.

Стъпка 8. Извеждат се резултати, свързани с вземане на решение и 
избор на защитени софтуерни решения.

Чрез предложения подход може да се извърши определяне на нивата на 
сигурност, свързани с конфиденциалност, интегритет и наличност.

Алтернативите „конфиденциалност“ и „интегритет“ се отнасят до вли-
янието на засегнатите данни, използвани от софтуерните услуги, като уебсъ-
държанието, което е злонамерено променено, или откраднати системни фай-
лове. Алтернативата за въздействие върху наличността се отнася за услугата. 
Алтернативата за наличност показва изпълнението и производителността на 
самата услуга, а не достъпността на данните. Разглеждайки уязвимостта на 
интернет услугите, като уеб, имейл или DNS, които позволяват на атаката да 
модифицира или изтрие всички уебфайлове в директория, единственото въз-
действие е върху интегритета, а не върху наличността, тъй като уебуслугата 
все още функционира и връща променено съдържание [84, 86].

Показателите за изискване за сигурност променят тежестта, която мо-
дифицираните показатели за въздействие имат. Този етап от подхода предос-
тавя насоки за избор на подходящи метрични стойности за тях, въз основа на 
критериите в модела, като те са опростени, за да се илюстрират концепциите.
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Изискване за конфиденциалност/поверителност 
Изискването за конфиденциалност трябва да се основава на нивото на 

класификация на данните, които се съхраняват или използват от потребителя 
и/или приложенията. Криптирането на данните също трябва да се вземе пред-
вид при установяване на изискването за конфиденциалност. Данните, които 
преминават през устройство, без да бъдат обработени (например защитна сте-
на), не трябва да се вземат предвид при оценяването на този атрибут. 

Обемът на данните може да повлияе на стойността на атрибута, но не 
трябва да има толкова голямо въздействие, колкото класификацията (т.е. тип) 
на данните, които се съхраняват или използват.

1. Устройство, което съхранява данни, класифицирани на най-високо 
ниво, трябва да има този атрибут като високо. Ако обаче чувствителните дан-
ни са криптирани, този атрибут може да бъде оценен като среден.

2. Устройство, което съхранява данни, класифицирани като непублич-
ни, но не на най-високо ниво, трябва да има този атрибут като среден. Ако 
обаче чувствителните данни са криптирани без последващо обработване, този 
атрибут може да бъде оценен като нисък.

3. Устройство, което съхранява данни, които могат да бъдат споделени 
публично, трябва да има този атрибут, оценен като нисък.

4. Мрежовото оборудване, като рутер, комутатор или защитна стена, 
обикновено се оценява като средно поради чувствителността на информация, 
като маршрутни таблици.

5. Всяка система, която съхранява идентификационни данни за вход 
без криптиране, трябва да има този атрибут, оценен като висок. Това включва 
акаунти за услуги и идентификационни данни, вградени в скриптове или из-
ходен код.

Изискване за интегритет 
Изискванията за интегритет се фокусират върху важността на точност 

на данните, които се съхраняват или използват. Данните, които преминават 
през устройство, без да бъдат използвани или обработени (например защитна 
стена), не трябва да се вземат предвид при оценяването на този атрибут. При 
използване на криптиране на данните без обработка не трябва да се взема 
предвид този атрибут. 

1. Устройствата, които съдържат данни за парични транзакции и/или 
лична информация, трябва да бъдат оценени с висок интегритет. 

2. Устройствата, които съдържат данни, директно използвани за взе-
мане на бизнесрешения за управление на риска, трябва да бъдат оценени на 
минимум средно ниво. С нарастването на тежестта на решенията, трябва да се 
повиши и рейтингът за изискване за интегритет [4, 12].

3. Устройствата, които съдържат данни, директно използвани за взема-
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не на здравни решения, трябва да бъдат оценени с висок интегритет. 
4. Мрежовото оборудване, като рутер или комутатор, обикновено ще 

бъде оценено най-малко средно поради чувствителността на информацията, 
като пренасочване на таблици и т.н [14, 23].

5. Защитните стени трябва да бъдат оценени като фактори с висок ин-
тегритет поради чувствителността на набора от правила.

Изискване за наличност
Изискването за наличност трябва да се основава на изискванията за 

изтичане на време и претрупване на устройство или приложения, хоствани 
от устройството. Устройствата, които са част от претрупани клъстери, имат 
по-ниски изисквания за наличност [64]. 

1. Устройствата с пълен капацитет, към които са зададени изисквания 
за възстановяване за по-малко от 24 часа, трябва да бъдат оценени с висока 
степен на наличност.

2. Устройствата с пълен капацитет, които са класифицирани с изисква-
ния за възстановяване между 1 – 5 дни, трябва да бъдат оценени със средна 
степен на наличност.

3. Устройствата с изисквания за възстановяване за повече от 5 дни, 
трябва да бъдат оценени с ниска степен на наличност.

4. Клъстерните устройства и/или тези с излишен резерв с пълен капа-
цитет трябва да бъдат оценени като ниска степен.

5. Устройствата, за които е необходимо кратко време за реакция за 
транзакционни цели, въз основа на регулаторните изисквания трябва да бъдат 
оценени с висока степен на наличност.

Конфиденциалност, интегритет и наличност е триадата на сигурността, 
която определя алтернативите, които трябва да удовлетворява всяка софтуер-
на система за сигурност. Екипът по киберсигурност и експертите по инфор-
мационна сигурност трябва да решат кои критерии да бъдат приоритетни въз 
основа на действителните нужди в триадата.

Според определянето на тежестта на критериите и прилагането на мо-
дела, се установява кои от алтернативите в триадата на софтуерната сигур-
ност са по-критични от останалите.

Наличността е най-нестабилната от трите алтернативи на сигурността, 
защото другите две зависят от нея. Ако информацията не е достъпна, инфор-
мационната система или ресурс не могат да използват конфиденциалността 
и интегритета. Наличността е свързана със софтуер, хардуер и мрежа. Тя е 
постоянен процес, който е трудно постижим в системите за сигурност.

Поверителността, или конфиденциалността, е по-важна от другите ал-
тернативи, когато информацията зависи от ограничаването на достъпа до нея. 
За да се гарантира, комуникациите трябва да се наблюдават и контролират, и 



74

по този начин се предотвратява неоторизиран достъп. Информацията остава 
поверителна за доверени лица.

Интегритетът, или целостта, е по-важна от другите алтернативи в ня-
кои случаи на финансова информация, когато тя трябва да бъде защитена от 
неоторизирана промяна. Това води до проблеми с консистентността, точност-
та и акуратността на информацията. Трябва да се осигури, че информацията 
не се променя и е защитена по време на предаване.

Съдържанието на информационните мрежи трябва да бъде достъпно 
за потребителите. По този начин интегритетът е с втори приоритет и повери-
телността не е от значение. За да се гарантира наличието на информация, се 
използват резервни копия.

Осигуряването на защитени софтуерни решения е трудна за постигане 
задача, която се повлиява от: реализиране на процесите, свързани със сигур-
ността; уязвимости; атаки и заплахи. Инцидентите се влияят от тях и се от-
разяват върху поверителността, целостта и наличността на информацията в 
софтуерните системи.

2.5. изводи
Втора глава от монографията разглежда йерархичен модел за коли-

чествено определяне на оценката на софтуерната сигурност чрез прилагане 
на аналитичен йерархичен процес.

Подходът се прилага за ранжиране на критериите, предопределящи 
обезпечаването на сигурността въз основа на тяхното значение за успешно 
използване на защитени софтуерни решения. Способства за подобряване на 
преценката за поверителността, целостта и достъпността на информацията, 
като се осигурява последователност в процеса на оценка на софтуерната си-
гурност.

Във втора глава е представена класическата теория за аналитичен йе-
рархичен процес и са въведени матрици за сравнение по двойки с триъгълни 
размити елементи, като се описва алгоритъм за изчисляване на размити тегла 
от размити матрици за сравнение по двойки. Изследва се проблемът за несъ-
ответствието, като се използва нов индекс на несъответствие за размити мат-
рици за сравнение по двойки. 

Прилагайки теорията на размитите множества с аналитичен йерар-
хичен процес, се предлага нов подход, в който се осъществява поставяне в 
йерархия и класиране на рискови фактори, при изграждане на софтуерните 
системи.
 Факторите се анализират количествено и на тази основа се създава ця-
лостен подход за контрол и оценка на софтуерната сигурност. Това довежда до 
определяне на защитени софтуерни решения.
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Разглеждат се основните принципи от теорията за вземане на решение, 
която изследва и анализира процесите чрез многокритериални подходи. Из-
ползва се математически апарат при вземане на решение и се посочва подход 
за избор на най-добра алтернатива. Разрешаването на различни проблеми от 
практиката се свързва с конкретни задачи за вземане на решение, които се 
характеризират с наличие на множество възможности, варианти за действие, 
наречени алтернативи. Те се осъществяват на базата на информация, отнася-
ща се до текущата ситуация и на подходящо подбран многокритериален мате-
матически апарат за вземане на решение. 

Правилата за вземане на решение са съвкупност от многокритериал-
ния метод, технологията за математическо решаване и разработения подход, 
включващ модел за оценка и избор на защитени софтуерни решения. Като 
цяло, вземането на решение е свързано с определяне на: технологията, коя-
то ще се прилага; подходи, математически апарат; разделяне на проблема на 
по-малки единици за по-лесното му разрешаване; експертите и потребители-
те, участващи в процеса; периода, за който ще се реализира; какво ще се пред-
приеме след посочване на решението.
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Трета глава

ЗАЩиТени СОФТУерни реШениЯ

3.1. Анализ на риска за сигурността на софтуерните решения
Вземането на решение и анализът на риска могат да се разглеждат в 

два основни аспекта. Първо, те предлагат широка перспектива за правилно 
структуриране на процесите за вземане на решение, и второ, дават възмож-
ност за използването на множество техники за отчитане на алтернативите на 
различни варианти при вземането на решения. И двата аналитични подхода 
използват етапите на разлагане и структуриране на проблема, отчитане на не-
сигурността при стойностите на възможните решения, а също така и опреде-
ляне на приоритетна стратегия, обвързана с наложените цели и критерии.

В своето значение понятието „анализ на риска“ трябва да се свързва с 
определяне на методите, които се използват за задълбочено и изчерпателно 
разбиране и предпазване от риск.

Рисковият анализ е инструментът, с помощта на който се изследват да-
нните, придружаващи всички проблеми при вземане на решение. Той е много 
важен при планирането, прогнозирането, разбирането и овладяването на не-
сигурността в сферата на всички софтуерни решения. Има много важна роля 
за: прогнозиране; рисково позициониране на софтуерната система; наблюда-
ване и изследване на несигурната среда, а също така при оценка на защитата 
на софтуерните решения и несигурността.

Чрез анализа на риска се осъществява връзка между оценявянето и из-
бора на решение.

Разрешаването на проблема за намиране на сигурно софтуерно реше-
ние се постига чрез използване на подходите на теорията за вземане на ре-
шения, комбинирани с методите на анализа на риска. Едно от най-важните 
съвременни средства за оценяване на несигурността е прилагането на анализа 
на риска.

Софтуерната сигурност се определя от потребителите, програмистите, 
експертите по сигурност и начините за обмен на информацията в информа-
ционните системи. Зависи от това, дали системите и услугите са свързани с 
интернет, включително и индиректно. 

Основна опасност, свързана с риска на софтуерната сигурност, е, че 
данните и програмният код в системата могат да бъдат атакувани от злонаме-
рени потребители. В отговор на заплахите е необходима сигурна софтуерна 
защита [67, 68]. 

Международната организация за стандартизиране дава следната де-
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финиция за понятието „софтуерна сигурност“ [79]: запазване на конфиден-
циалността, интегритета и достъпността на информацията в интернет прос-
транството. Към него може да се допълни, че софтуерната сигурност включва 
методи, средства, подходи и технологии, които да допринесат за защита на ин-
формацията и понижаване на риска от заплахи. Киберпространството включ-
ва техническо и софтуерно осигуряване, потребители и информация.

Киберсигурността обхваща компютърна, мрежова, операционна, соф-
туерна, информационна и приложна сигурност. Последните три се припокри-
ват в някои от функционалностите.

Уязвимостите представляват места, които са слабо защитени от атаки.
Заплахите са предприети злонамерени действия, които могат да причи-

нят загуба на конфиденциалността, интегритета и достъпността на информа-
цията [91, 92].

Атаките осъществяват злонамерен достъп до уязвимости, за да се ком-
прометира сигурността. Те могат да осъществят отдалечен зловреден достъп, 
да модифицират, изтрият или вмъкнат информация и съобщения чрез използ-
ване на компютърен софтуер.

В практиката са известни стандарти, свързани с управление на риска за 
киберсигурност, в които се включва и раздел за оценката му.  Прилагането на 
стандартите води до повишаване на ефективността и увеличаване на инстру-
ментите за идентифициране и обезвреждане на заплахи, атаки и уязвимости, 
свързани със защитата на информационните системи. Тяхното използване 
може да доведе до вземане на полезни решения, свързани със защитата на 
софтуерните решения.  

Оценката на риска за сигурността е свързана с вероятността за нали-
чието на заплаха, атака или уязвимост и евентуално осъществяване, както и 
последиците от реализирането им [90].

В голямата си част дейностите за осъществяване на защита на соф-
туерните приложения се свързват с неопределеност, която води до рискове. 
Основните фактори, определящи появата на неопределеност, са технологии и 
преструктуриране.

Появата на риска и злонамерените последици от него може да се оп-
ределят като настъпил проблем, който довежда до негативни резултати. При-
мери за това са: унищожаване, загуба на конфиденциалността, неправомерен 
достъп до информация в софтуерната система. 

Осъществяването на сценариите, свързани с риска, го превръщат в се-
риозен проблем за софтуерните специалисти. 

Индексът на риска, или показателят на рисковите събития, се определя 
от оценката на вероятността за реализиране и размера на очакваните послед-
ствия. 

Необходимо е да се създаде ефективен подход за намаляване на ефекта 
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от риска [63, 72].
В оценката на софтуерния риск, освен оценката, могат да се включат 

няколко допълнителни етапа, обхващащи: определянето на софтуерната среда 
и предварително посочване на бъдещи възможни злонамерени събития; ана-
лиз на последствията от тях; посочване на конкретни мерки за намаляване 
на софтуерния риск; противодействие срещу възможни атаки; редуциране на 
уязвимости и предоставяне на софтуерни средства, реализирани в програмен 
код, за минимализаране на риска от заплахи.

Ограничаването на риска обхваща методи, средства, подходи, практи-
ки, техники и процедури, с чиято помощ се осъществява анализ, откриване, 
предотвратяване и мониторинг на риска.  

Рисково събитие, свързано със сигурността на програмния код, се пре-
връща в проблем, ако то не е предотвратено и причинява отрицателни после-
дици за софтуерната система. Поради това усилията на експертите по софту-
ерна сигурност трябва да се насочат към създаване на мерки за намаляване на 
риска. Необходимо е всяка софтуерна система да прилага подходящ подход за 
оценка на риска, с цел последният да се предвиди, смекчи или предотврати. 
Авторът на монографията разработва и предлага подход за оценка на риска и 
избор на защитени софтуерни решения, включващ няколко етапа.

Целта е да не се развие рисково събитие, което да се превърне в про-
блем, свързан със защитата, и това да донесе зловредни последици върху соф-
туерната система. 

Необходимо е съществуващите сценарии да се анализират и да се оп-
ределят нови, произтичащи от анализираните. След това се приоритизират 
според тяхната важност и честота на поява в мрежата. За да се осъществи 
оценяването, се прилагат количествени и качествени критерии и класифика-
ционна матрица.

Документацията на резултатите от оценката на риска за софтуерни сис-
теми включва: посочване на специалистите по сигурност, които осъществяват 
мониторинг, откриване, предпазване и контрол на софтуерния риск; описват 
се предварително предприетите и реализирани мерки за предпазване; оцен-
ка на вероятността за сбъдване и последствия за риска; определят се вероят-
ността и очаквани последствия за идентифициране на приоритетност в риска; 
правят се обобщени справки за реализирания процес, свързан с намаляване и 
предпазване, както и тяхното използване за обучения, свързани със софтуер-
ния риск.

Анализът на риска е качествен, занимаващ се със субективната прецен-
ка на риска, и количествен, чрез който се осъществява обективно оценяване 
на защитата и риска.

Подходът в монографията включва следните компоненти: описание на 
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защити за софтуерната система; целеполагане; представяне на сценарии; оце-
няване на риска; представяне на резултати от оценката; анализ на получените 
резултати и посочване на методи за противодействие и подходящи средства за 
контрол и мониторинг на софтуерния риск. Посочват се рискови критерии за 
оценяване, като се изхожда от компоненти, включени в подхода. Софтуерната 
среда и средствата, с които е създадена, определят колко ефективен е проце-
сът за оценка на риска и крайният резултат от него [51, 52].

Неправилното избиране на експертите, които ще се включат в оценка-
та, води до неправилно прилагане на подхода и до нежелани последици.

Цялостната структура на процеса за защита и предотвратяване на ри-
ска включва:

- Формулиране на политика – разработване на план и/или програма за 
защита на софтуерните системи;

- Определяне на екипа за работа;
- Идентифициране на риска – на база състоянието на софтуерната сис-

тема;
- Анализ и оценка на риска – определяне на вероятностите за риска, оч-

акваните последствия, дефиниране на симптомите на риска, възможни страте-
гии за редуциране на риска, очаквани резултати от прилагане на стратегиите;

- Противодействие срещу риска – определяне на стратегиите за проти-
водействие, избор на подход за противодействие, избор и прилагане на техни-
ка за противодействие;

- Докладване на резултатите – определяне на реда на следене на риско-
вете, дефиниране на формите за документиране на резултатите, определяне на 
реда за докладване на резултатите.

Идентифицирането и дефинирането на рисковете за сигурността и пос-
тигането на защитени софтуерни решения са обект на разглеждане в насто-
ящата трета глава на монографията. Основната информация за тях включва: 
наименование на риска; произход на риска; описание на риска, включващо 
източника на риска, очакваните последствия от него, какво застрашава този 
риск; обяснение и разпространение на риска – оценка на съществуващите 
мерки за противодействие срещу риска и тяхната ефективност.

Анализът и оценяването на рисковете за сигурността включват: веро-
ятност от проява на риска; последствия от реализиране на риска, изразени 
чрез ресурси, време, резултати; ниво на риска; приоритетни рискове; прогноза 
за проява на риска в хода на изпълнение на дейността; свързани рискове за 
сигурността [34, 38].

Противодействие срещу рисковете за сигурността – отговарящ за про-
тиводействието срещу риска; бюджет за изпълнение на дейностите за проти-
водействие срещу риска; използван подход за противодействие – редуциране 
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на вероятността за проява; редуциране на размера на очакваните последствия; 
избягване на риска; трансфериране на риска; ефективни мерки за противо-
действие срещу риска за сигурността; индикатори за риска на сигурността; 
кризисен план за противодействие срещу риск за сигурността.

Заключителен преглед на риска за сигурността – реализирали се ри-
скове; последствия за организационните цели; изводи, поуки и препоръки от 
направените анализи за риска.

3.2. Защитени софтуерни решения
Необходимостта от безопасност е фундаментална и е изложена посто-

янно на риск. Повечето от проблемите в сигурността са на ниво приложения 
и възникват като резултат от незащитен програмен код. Много е трудно да се 
провери дали всички софтуерни разработчици са наясно с методите на сигур-
ността. Липсват материали и правила за това, какво е редно да се направи, за 
да няма незащитени приложения. Целта на трета глава от монографията е да 
спомогне за повишаване на сигурността в софтуерните приложения, като се 
покажат основни принципи в сигурността, независимо от програмния език, 
който се прилага от програмистите. Сигурността се определя от избягване 
на риска [59, 60]. Съществува необходимост софтуерът да притежава след-
ните характеристики: производителност, поддръжка, гъвкавост, надеждност и 
най-важното – сигурност. Последната е не само характеристика на програм-
ния език, но и на програмиста.

В монографията се показва как да се пише защитен код чрез прилагане 
на основни концепции и манипулиране на уникални елементи на езиците за 
програмиране.

В контекста на програмирането, освен защитата в дълбочина, се изис-
ква и наличност на допълнителна протекция, в случай че първата не успее. 
Добра практика е потребителят да удостоверява самоличността си винаги, 
преди да извърши важни действия, дори и да няма недостатъци в логиката за 
разпознаване на самоличността.

Намаляване на публичното показване на данните
Публичното показване на данните трябва да се сведе до минимум. Ако 

даден потребител въведе платежна информация, трябва да се използва SSL, 
за да се защитят данните от кредитната карта, докато пътуват от клиента до 
сървъра. Ако се визуализира номерът на кредитната карта на страницата за 
потвърждение, се изпраща обратно на клиента, така че тази страница трябва 
да се защити със SSL. В този сценарий показването на номера на кредитна-
та карта увеличава публичното излагане. SSL намалява риска, но по-добър 
подход е напълно да се елиминира разкриването чрез визуализиране само на 
последните четири цифри (или друг подобен подход). Трябва да се минимали-
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зира, да се следи и да се премахне всяко ненужно публично показване на „де-
ликатни“ данни. Извършва се повторно въвеждане на паролата винаги, когато 
не е установена със сигурност самоличността на потребителя. 

Следене на данни
Необходимо е данните да се проследяват във всеки един момент – как-

ви са, къде се намират, откъде идват и къде отиват. Обикновено това е свърза-
но с трудности и за неопитните разработчици може да доведе до допускане на 
грешки, които да причинят пробиви в сигурността. Трябва да се разгранича-
ват данните, които могат да доведат до заплаха. Строго установена практика 
за именуване може да допринесе за проследяване на оригиналните данни, по-
дадени на входа. Суперглобални масиви, като $_GET, $_POST и $_COOKIE, 
разпознават входящата информация от потребителя. 

Необходимо е да се знае къде се подават данните, както на входа, така 
и на изхода. Когато се проверява едно приложение за пропуски в сигурността, 
се обръща особено внимание на кода, който взаимодейства с отдалечени сис-
теми. Той може да съдържа уязвимости за сигурността и следователно изис-
ква внимание за детайлите по време на разработката и прегледа на софтуера.

Филтрирана входяща информация
Филтрирането е процес, чрез който се доказва валидността на данните. 

Когато е обезпечена сигурност, че информацията е филтрирана правилно на 
входа, може да се елиминира рискът. Голяма част от уязвимостите в сигур-
ността на софтуерните приложения водят до неправилно филтриране на вхо-
дящата информация [56].

За реализиране на процеса „филтриране“ на входяща информация се 
изпълняват следните стъпки: идентифициране и филтриране на входящата 
информация; различаване  на филтрираните и „замърсените“ данни. 

Идентифицира се входящата информация в отдалечения източник, като 
изпратената от клиента, сървъри на бази данни и RSS ресурси.

Данните от клиента са лесни за разпознаване и се запазват в супергло-
бални масиви като $_GET и $_POST, докато $_SERVER съдържа много еле-
менти, които могат да се обработват от клиента и е трудно да се определи кои 
елементи от $_SERVER представляват входна информация. Приема се целият 
масив за входяща информация, като съхранение на сесийни данни и базите 
данни.

След идентифициране на информацията, тя се филтрира, т.е. извършва 
се спиране на невалидни данни към приложението. Филтрирането е процес за 
инспектиране. Подходите за филтриране са от различен характер. Поправя-
нето на невалидни данни обикновено причинява пробиви в сигурността. За-
това се използва допускане, че данните, които се инспектират, са невалидни, 
докато не се докаже обратното. При този подход може да се приемат валидни 
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данни за невалидни, но това е по-безопасна алтернатива и се избягва грешката 
да се приемат невалидни данни за валидни. Чрез намаляване на последиците, 
причинени от грешки, също се увеличава сигурността на приложението.

Входящата информация се разпознава и филтрира правилно и сигурно, 
когато се използва процедура за именуване, чрез която се различават филтри-
раните от замърсените данни. Тя се използва в процедурни и обектно ори-
ентирани кодове . Извършва се съхраняване на всички филтрирани данни в 
един масив, наречен $clean. Така се осъществяват следните важни стъпки за 
предотвратяване на нежелани данни: инициализира се $clean като празен ма-
сив; добавя се логика, която открива и спира всички променливи от отдалечен 
източник с име clean. 

Пример 1.
$clean=array();
If (ctype_alnum($_POST[‘username’]))
{
      $clean[‘username’]=$_POST[‘username’];
}

Описаният подход се използва за филтриране на данни на базата на из-
вестен набор от валидни стойности, но не може да се приложи за филтриране 
на данни на базата на неизвестен низ от валидни символи. Може да се зададе 
потребителското име да съдържа само буквено-цифрови символи. Реализира-
нето на вградена функция се предпочита пред използването на регулярен из-
раз, защото вероятността да съдържа грешки е по-малка, отколкото код, напи-
сан от програмиста. Евентуална грешка в програмната логика за филтриране 
довежда до уязвимости в сигурността.

Декодиране на изходяща информация
Друг проблем, свързан със сигурността на приложенията, е практиката 

за декодиране на изходяща информация, представляваща декодиране на спе-
циални символи, така че да се запази първоначалното им значение. 

Както при филтрирането на входящата информация, при декодирането 
на изходящата информация се осъществяват следните стъпки: идентифици-
ране и декодиране на изходящата информация; различаване на декодираните 
данни и тези, които не са. 

Първоначално изходящата информация се идентифицира и след това 
се пристъпва към нейното декодиране.

Декодират се само филтрирани данни. Декодирането предотвратява 
често срещани уязвимости на сигурността, но не е заместник на филтриране-
то. Замърсените данни първо се филтрират и след това се декодират.
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Изпратените данни към отдалечена система представляват изходяща 
информация. Филтрирането и декодирането са процеси, които са уникални за 
всяка отделна ситуация. Филтрирането е уникално, според вида на данните, 
които се филтрират. Декодирането е в зависимост от вида на системата, към 
която се изпращат данните.

За често срещаните направления, като клиент, база данни и URL, съ-
ществува вградена функция за декодиране [7, 13]. Ако програмистът трябва да 
напише програмен код, то се налага да включи цялата необходима функцио-
налност. Прави се надежден и изчерпателен списък за всеки символ в отдале-
чената система и подходящ начин за представяне на всеки от тях, така че да 
бъде запазен, а не интерпретиран.

За клиента се използва декодираща функция htmlentitites(), за декоди-
ране на данни, които да му се изпратят. Функцията приема низ и връща мо-
дифицирания му вариант. Необходимо е да се специфицират два аргумента: 
вторият аргумент – стилът на кавичките, и третият аргумент – набор от сим-
воли. Стилът на кавичките трябва да е ENT_QUOTES, за да се извърши изчер-
пателно декодиране, а наборът от символи трябва да съвпада с този, посочен в 
хедъра Content-type, който приложението включва във всеки отговор. 

За да се различат декодираните данни от некодираните, се използва 
процедура за именуване. За данните, които се изпращат на клиента, се употре-
бява процедура за съхраняване на всички декодирани данни с htmlentitites() 
в един масив $html, инициализиран като празен и съдържащ данни, които са 
филтрирани и декодирани.

Пример 2.
$html=array();
$html[‘username’]=htmlentities($clean[‘username’], ENT_QUOTES, ‘UTF-8’);

Функцията htmlspecialchars() е почти идентична с htmlentities(). Прие-
ма същите аргументи, но предоставя допълнителни възможности.

Когато се изпраща потребителското име на клиента чрез използване 
на $html[‘username’], специалните символи не се обработват от браузъра. По-
следователното декодиране на цялата изходяща информация повишава сигур-
ността на приложението.

Необходима практика е прилагането на декодираща функция в SQL за-
явка на базата данни. За MySQL се използва mysql_real_escape_string(). Ако 
няма вградена функция за базата данни, се използва addslashes().

Декодиране за MySQL база данни [13] се извършва със следващия при-
мер.

Пример 3.
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$mysql=array();
$mysql[‘username’]= mysql_real_escape_string($clean[‘username’]);
$sql=”SELECT *
FROM profile
WHERE username=’{$mysql[‘username’]}’”;
$result=mysql_query($sql);

Формуляри и URL адреси
Разглеждат се най-често срещаните атаки, когато се обработват форму-

ляри и URL адреси. Описаните атаки са: cross-site криптиране (XSS), cross-site 
фалшифицирани заявки (CSRF), „лъжливи“ формуляри и необработени HTTP 
заявки.

Данните се получават от различни източници и разработчикът на при-
ложението трябва да различава двата специални типа данни: филтрирани и 
замърсени данни.

Замърсени данни са всички, които произлизат от отдалечен източник, 
представляват входяща информация, не са надеждни и не са валидни. Данните 
трябва да се считат за замърсени, докато не се докаже, че са валидни.

Пример за замърсени данни са извлечените от формуляр, предоставен 
от потребител, електронна поща, извлечена от IMAP сървър или XML доку-
мент, изпратен от друго уебприложение [41].

Променливите представляват контейнер за данните и винаги могат да 
се пренапишат, така че да съдържат замърсени данни. Ако данните не трябва 
да се променят, е удобно да се използват константи.

Потребителите изпращат данни по различни начини, но повечето при-
ложения извършват най-важните действия в резултат от предаването на фор-
мулярите за обработка. Нарушителите нанасят вреда само чрез манипулиране 
на данни, с които приложението извършва действие. Формулярите осигуряват 
описание на приложението, което посочва какви данни се използват в него. 
Поради тази причина обработката на формуляри е основен проблем за сигур-
ността на приложенията.

Потребителите изпращат данни към приложението: чрез URL (може 
чрез метод GET); в съдържанието на заявката (чрез метод POST); в HTTP хе-
дър (например Cookie).

Ако се направи опит да се включи низ за заявка в атрибут action на таг 
form, се заменя с данните от формуляра, в случай че е специфициран методът 
за заявка GET.

Браузърът се насочва по подразбиране към метода за заявка GET, ако 
специфицираният method е невалидна стойност или е изцяло изпуснат. Про-
верката на входящата информация предотвратява появата на уязвимости в 
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приложението.
Атаки при записване на файлове
На потребителя може да се даде възможност за запис на файл към 

стандартните данни на формуляра. Файловете се изпращат по различен начин 
от данните и затова се специфицира определен тип декодиране – multipart/
form-data.

Пример 4.
<form action=”upload.php” method=”POST” enctype=” multipart/form-data”>

Заявка, която включва данни от формуляр и файлове, има специален 
формуляр, а атрибутът enctype е необходим за съгласуваност на браузъра.

Пример 5.
<input type=”hidden” name=”MAX_FILE_SIZE” value=”1024”>

Скритата променлива на формуляр MAX_FILE_SIZE показва макси-
малния размер на файла (в байтове), който браузърът разрешава. Ограниче-
нието се прилага към сървъра, за да е надеждно. Директивата upload_max_file-
size се използва за контролиране на максималния разрешен размер на файла; 
post_max_size също ограничава този размер, защото записаните файлове са 
включени в POST data [43].

Разработчикът, обезпечаващ сигурността, трябва да идентифицира 
входящата информация, да разбере точно какво изпраща браузърът и да проу-
чи заявката. Необходимо е да се разбере форматът на заявката, да се определят 
файлът и асоциираните с него метаданни. 

Предоставят се функции за намаляване на рисковете: is_upload_file() и 
move_upload_file(). Ако трябва да се провери дали файл е записан в tmp_name, 
може да се използва  is_upload_file(). При преместване на файл на постоянно 
място в паметта, може да се използва  move_upload_file(). За проверка на раз-
мера на файла се добавя filesize().

Пример 6.
$filename=$_FILES[‘attachment’][‘tmp_name’];
If (is_upload_file($filename))
{
$size=filesize($filename);
}
Целта на тези защити е да се добави допълнителен слой към сигур-

ността. 
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Cross-site криптиране (XSS)

Cross-site криптирането (XSS) е една от най-разпространените атаки, 
заразяваща уебприложения на различни платформи. Уебприложенията ви-
зуализират входящата информация, която трябва да е правилно филтрирана 
и декодирана, в противен случай се излага на риск и съществува уязвимост 
от cross-site криптиране. Използва се htmlentities(), за да се декодират всички 
данни, които са изпратени на клиента. Функцията конвертира специалните 
символи в техните HTML еквиваленти. По този начин всеки символ, който се 
интерпретира от браузъра по специален начин, се конвертира в своя HTML 
еквивалент и така се запазва оригиналната му стойност. Следната промяна на 
кода за визуализиране на коментар предлага много по-защитен начин.

Пример 7.
$clean=array();
$html=array();
/*филтриране на входящата информация ($name, $comment) */
$html[‘name’]=htmlentities($clean[‘name’], ENT_QUOTES, ‘UTF-8’);
$html[‘comment’]=htmlentities($clean[‘comment’], ENT_QUOTES, ‘UTF-8’);

Cross-site фалшификати за заявки (CSRF)
Cross-site фалшификати за заявки (CSRF) е вид атака, която позволява 

на нарушител да изпраща произволни заявки от името на нападнатия потреби-
тел. Жертвата е неволен съучастник – фалшифицираните заявки се изпращат 
от него, а не от нарушителя. Поради това е трудно да се определи кога една 
заявка е CSRF атака. Приложението е уязвимо, ако не са предприети стъпки за 
намаляване на риска от тях.   

Нарушителят може да използва приложението като средство за ос-
новно проучване. Посещава формуляра, за да открие елементи, използва го 
като средство за наблюдение. Нарушителят използва GET за извършване на 
действие чрез посещение на URL адрес. Ако е успешно, нарушителят знае 
формата на URL адреса. Тази ситуация осигурява лесно извършване на атака-
та CSRF, защото нарушителят посочва на жертвата този URL адрес. 

Съществуват различни начини за стартиране на CSRF атака. Използва-
нето на вграден източник като изображение е често срещано. В този случай е 
необходимо да се знае как браузърът изисква ресурсите. Една CSRF атака из-
ползва img таг, за да манипулира това поведение. Ако се постави $_REQUEST 
вместо $_POST, може да се осъществи CSRF атака. Когато изискват изображе-
ние, някои браузъри променят стойността на хедъра Accept, за да дадат по-го-
лям приоритет на изображенията. Важна стъпка е да се включи изискване за 
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верификация при важни действия. Повишава се рискът и от разработчика за-
виси да се определи подходящ баланс между риск и удобство, използването на 
POST, а не на GET във формулярите, които извършват действия чрез $_POST, 
вместо чрез $_REQUEST, в логиката за обработка на формуляри. 

Методите GET и POST извършват действия и се считат за безопасни. 
Това позволява на потребителските агенти да изпълняват по специален начин 
други методи, като POST, PUT и DELETE, така че потребителят не разбира, 
че е възможно заявяване на извършване на небезопасно действие. Може да се 
наложи употреба на собствени формуляри. Ако потребител изпрати заявка, 
която прилича на резултат от подаване на формуляр за обработка, заявката се 
приема като подозрителна, в случай че потребителят не е заявявал наскоро 
формуляра, който се предполага, че е подаден за обработка [58].

CSRF атаката трябва да включва валиден отличителен знак, за да на-
подоби обработката на формуляр. Отличителният знак се съхранява в сесията 
на потребителя, така че нарушителят е необходимо да използва знак, който да 
е уникален. Това ограничава всяка атака към даден потребител. По този начин 
се изисква от нарушителя да има валиден отличителен знак, който принад-
лежи на друг потребител. Когато се фалшифицира заявка от името на някой 
друг, е безполезно да се използва собствен знак.

Отличителният знак може да се провери със следната условна кон-
струкция.

Пример 8.
if (isset($_SESSION[‘token’]) && $_POST[‘token’] == $_SESSION[‘token’]
{
/* Валиден отличителен знак */
}

Валидността на знака може да се ограничи до малък интервал от време.

Пример 9.
$token_age=time()-$_SESSION[‘token_time’];
if ($token_age <= 300)
{
/* Изминали са по-малко от пет минути. */
}

Чрез включване на отличителен знак във формулярите, практически се 
премахва рискът от CSRF атаки. Този подход трябва да се използва във всеки 
формуляр, който извършва определено действие.

Лъжливи обработки на формуляри
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Подаването на формуляр за обработка е заявка, изпратена от браузъра. 
Форматът на заявката до известна степен е определен от формуляра, а данните 
в нея са предоставени от потребителя. 

Възможно е посочване на абсолютен URL адрес, което дава възмож-
ност на формуляра да се визуализира. Формулярът може да се открие нався-
къде и заявката, изпратена чрез него, е идентична на заявка, изпратена чрез 
оригиналния формуляр. Нарушителят може да види програмния код на уеб-
страницата, да го запази на своя сървър и да модифицира атрибута action, за 
да специфицира абсолютен URL адрес. С тези модификации на някои места 
нарушителят може да промени формуляра: да елиминира ограничение за max-
lenght, валидация на данните от страна на клиента, да промени стойността на 
скрити елементи или да модифицира типа на елементите на формуляра, за да 
осигури по-голяма гъвкавост. Тези промени позволяват подаването на произ-
волни данни за обработка към сървъра, като не е необходимо нарушителят да 
е експерт.

Повечето браузъри включват хедър Referer, сочещ към URL адреса на 
формуляра. 

Лъжливи HTTP заявки
По-усъвършенствана атака от лъжливите формуляри е лъжливата 

необработена HTTP заявка. Тя дава на нарушителя пълен контрол. Повече-
то браузъри включват посочения URL адрес в заявката и може да се напише 
логика, която проверява $_SERVER [‘HTTP_REFERER’], за да предотврати 
лъжливи формуляри. Това спира атака, направена от стандартен браузър, но 
нарушителят може да я преодолее чрез модифициране на необработена HTTP 
заявка, която има пълен контрол над стойностите на HTTP хедърите, GET и 
POST data и всичко, което е в една HTTP заявка.

Нарушител модифицира необработена HTTP заявка чрез достъпната 
услуга telnet, като на повечето платформи се комуникира директно с отда-
лечен уебсървър, чрез свързване към порт. Услугата telnet не е единственият 
начин за директна комуникация с уебсървър, също може да се използва про-
грамен код за реализиране на заявка.

Пример 10.
$http_response=’’;
$fp=fsockopen(‘text’,80) ;
fputs($fp,”GET/HTTP/r/n”);
fputs($fp,”Host: text.org\r\n\r\n”);
while (!feof($fp))
{
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$http_response.=fgets($fp,128);
}
fclose($fp);
echo n12br (htmlentities($http_response, ENT_QUOTES,’UTF-8’));

Открита информация за достъп
Базата данни (БД) изисква всички данни, идващи от нея, да се филтри-

рат, а отиващите към нея – да се декодират. Основен проблем при използва-
нето на БД е разкриването на информацията за достъп. Трябва да се използва 
БД, която се съхранява извън главната директория, заради рискове, свързани 
със сигурността. Тя може да се компрометира с HTTP заявка.

SQL инжектиране
SQL инжектирането е често срещана уязвимост в софтуерните прило-

жения. Може да се дължи на проблем, възникнал при филтрирането на данни-
те, които постъпват в приложението или в декодирането на информацията при 
изпращането є към БД.

Предполага се, че нарушителят няма достъп до програмния код и БД, 
затова прави хипотези, свързани с тях. При разглеждане на формуляр за ре-
гистрация, визуализиран в браузър, може да се направят предположения за 
използваната заявка за валидизиране на предоставеното потребителско име 
и парола. От HTML кода също се правят изводи за стила на програмиране и 
установени практики за именуване. Обикновено използваните във формуляра 
имена отговарят на имена на колони (полета) в таблица от БД. Дори да се из-
ползват различни полета, БД не е защитена. Следва пример за заявка.

Пример 11.
$password_hash=md5($_POST[‘password’]);
$sql=”SELECT count(*)
 FROM users
 WHERE username=’{$_POST[‘username’]}’
 AND password=’$password_hash’”;

Разпространен подход е ползването на MD5 за потребителска парола. 
Има някои слабости в алгоритъма. Защитата може да се реализира, като се 
замести потребителската парола с уникален низ за приложението.

Пример 12.
$salt=’SHIFLETT’;
$password_hash=md5($salt.md5($_POST[‘password’].$salt));
Нарушителят може да запише кавичка като потребителско име и това 
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довежда до показване на важна информация. Функция my-sql_error() се из-
ползва при поява на грешки по време на изпълнение на заявка: mysql_que-
ry($sql) or exit (mysql_error());
Тя също разкрива важна информация за нарушителите. Ако се запише кавичка 
като потребителско име и mypass като парола, заявката има следния вид:

Пример 13.
$sql=”SELECT *
 FROM users
 WHERE username=’’’
AND password=’a029d0df84eb5549c64le04a9ef389e5’”;

При изпращане на заявката към MySQL, ще се появи следната грешка:
You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to 

your MySQL server version for the right syntax to use near WHERE username=’’’ 
AND password=’a029d0df84eb55’.

Получава се информация за имената на две от колоните: username и 
password, и реда, в който се намират в заявката. Може да се направи копие на 
заявката в зависимост от това, дали информацията за достъп е правилна, и за-
писване на потребителско име, съдържащо „–“. В SQL с „–“ започва коментар 
и заявката е успешно приключена. Злонамереният потребител не знае потре-
бителското име и паролата, но успешно се регистрира. 

Следващият програмен код [94], по пример 14, може да доведе до SQL 
инжектиране:

Пример 14:
if (isset ($_GET [‘id’])) {
$id = $_GET [‘id’]
$mysqli = new mysqli (‘localhost’, ‘dbuser’, ‘dbpasswd’, ‘sql_injection_

example’);
if ($mysqli => connect_errno) {
printf (“Connect failed: % s\n”,  $mysqli => connect_error);
exit ();
}
 $sql = “SELECT username
FROM users
WHERE id = $id”;
if ($result = $mysqli  => query ($sql)) {
while ($obj = $result => fetch_object()) {
print ($obj => username);
}
}
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elseif ($mysqli  => error){
print ($mysqli  => error);

В таблица 4 се посочват уязвимости и начините за предпазване от тях.

Таблица 4. Уязвимости
Уязвимост Описание Отстраняване

Валидиране на 
входни данни

Валидирането на данни, 
въведени от потребителя, 
спомага за предотвратяване 
на SQL инжектиране и при 
интерпретиране на злонамерени 
потребителски данни от БД.

Преди да се обработи 
заявката към БД, 
е необходимо 
потвърждаване на 
въведената от потребителя 
информация.

SQL инжектиране, 
позволено от 
програмния код

Програмният код приема 
въведеното от потребителя 
(може чрез GET параметър) и го 
добавя в SQL кода.
Злонамереният потребител 
осъществява SQL инжектиране 
в заявката, като така 
приложението изпраща 
неправилно формулирана заявка 
към БД.

При работа със SQL 
заявки се използват 
познати параметризирани 
заявки, които съдържат 
потребителски вход.
Параметризираната 
заявка определя части 
от SQL заявката, които 
трябва да се приемат като 
информация, въведена от 
потребителя.

Извеждане на 
грешки 

Злонамереният потребител 
получава информация чрез 
извеждане на грешки. Това 
довежда до компрометиране.
Информацията, като тип и 
версия на базата данни, улеснява 
използването на SQL инжекция.

Не трябва да се извеждат 
SQL грешки. Ако е 
необходимо да се покаже 
съобщение за грешка на 
потребителя, не трябва 
да се разкрива важна 
информация.

Не се извършва 
регистриране на 
грешки

Регистрите с грешки спомагат да 
се разреши проблемът. Те също 
позволяват да се разбере дали са 
осъществени опити за атакуване 
на приложението.
Ако не се поддържа регистър 
на грешките в БД, се пропуска 
възможността за събиране 
на информация. Тя може 
да подобри сигурността 
на приложението, преди 
нападателят да използва 
уязвимостта.

Грешки в БД могат да се 
регистрират във файл, 
а не да се показват на 
потребителя. Файлът не 
трябва да бъде достъпен 
за злонамерен потребител 
чрез уебсървър.
Може да се покажат 
грешки в регистъра за 
грешки или в друг файл.

Ако всички данни, използвани за създаване на SQL заявка, са правилно 
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филтрирани и декодирани, не съществува риск за SQL инжектиране.
При включване на библиотека на БД, предлагаща поддръжка на огра-

ничителни параметри или символи, които могат да се заменят с други от спе-
циален списък, се добавя допълнителен слой в защитата.

 
Пример 15.
$sql=’INSERT

INTO  user(last_name)
VALUES(?)’;
$dbh->query($sql, array($clean[‘last_name’]));

Данните не могат директно да манипулират формата на заявката и за-
това рискът от SQL инжекция е намален. При прилагане на ограничителни 
параметри, данните не влизат в контекст, който се счита не за данни. Премах-
ва се необходимостта от декодиране, защото няма символи, които трябва да 
се представят по специален начин. Ограничителните параметри осигуряват 
най-силната защита срещу SQL инжектиране.

Разкрити данни
Защитата на сигурността на БД е свързана с криптиране на данните, 

които са най-важни, така че компрометирането на БД да е най-малко, докато 
ключът за разкодирането им се съхранява на сигурно място. 

Сесии и бисквитки (Cookies)
Разглеждат се сесии и характерни рискове, свързани със софтуерни 

приложения, зависещи от състоянието. HTTP е протокол, независещ от със-
тоянието, и липсва връзка между всеки две HTTP заявки. Протоколът не оси-
гурява метод, с който клиентът да се идентифицира, и сървърът не може да 
различава клиентите. Решението на този проблем е механизъм за управление 
на състоянието, наречен бисквитки. Те са разширение на протокола HTTP и 
се състоят от два HTTP хедъра – хедър за отговор Set-Cookie и хедър за заявка 
Cookie.

Когато клиентът изпрати заявка за точно определен URL адрес, сървъ-
рът може да избере да включи в отговора си хедър Set-Cookie. Размяната на 
бисквитка, включваща две HTTP транзакции, е показана на фигура 27.
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Фигура 27. Пълна размяна на бисквитка, която включва две HTTP 
транзакции

Същността на управление на сесия се базира на възможността за упра-
вление на състоянието чрез обслужване на данни, асоциирани с всеки отделен 
клиент [9, 32, 66]. Те се запазват в склад за съхранение на сесийни данни и се 
обновяват при всяка заявка. Уникален идентификатор се нарича идентифика-
тор на сесия, тъй като определя специфичен запис в склада за данни. Когато 
се извика session_start(), се определя дали в текущата заявка е включен сесиен 
идентификатор. Данните за тази сесия се прочитат и запазват в суперглобал-
ния масив $_SESSION. Ако не е включен сесиен идентификатор, се генерира 
такъв и се създава нов запис в склада за съхранение на сесийни данни. Пре-
даването на сесийния идентификатор и обновяването на съхранените сесийни 
данни при всяка заявка е показано на фигура 28.
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Фигура 28. Управление на сесии

Не е включена вградена защита в сесийния механизъм, но сесийният 
идентификатор е напълно случаен, като по този начин се елиминира възмож-
ността за предвиждане на стойността му. Трябва да се осигурят защитни ме-
ханизми срещу всички атаки на сесиите.
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Присвояване на бисквитка
Съществува риск от открадване на потребителски бисквитки. Сесий-

ният идентификатор не трябва да се съхранява в бисквитка, защото това води 
до сериозен риск за присвояване на сесия [33, 67].

Причини за разкриване на бисквитка са уязвимости на браузъра и 
cross-site криптиране. Могат да се имплементират защитни механизми, които 
да елиминират риска. Потребителите може да се информират и насочат към 
пач, който да поправи пробивите. Съществуват сайтове и услуги [8], пред-
лагащи RSS ресурси, за да се информират разработчиците за недостатъци 
на браузърите. Най-разпространен метод за кражба на бисквитки е cross-site 
криптиране, като скриптовете от страна на клиента имат достъп до бисквитки 
и написването на скрипт от нападателя осигурява нужната му информация.

Защитата на потребителите от кражба на бисквитка включва избягва-
не на уязвимости от cross-site криптиране и откриване на пропуски в сигур-
ността на браузърите.

Открити данни от сесия
Сесийните данни съдържат персонална информация или други секрет-

ни данни. Разкриването е минимално, защото мястото за съхранение на сесий-
ни данни съществува в сървърна среда – БД или файлова система. Данните от 
сесията не са пряко публично изложени.

Активизирането на SSL намалява риска от разкриване на данни, които 
се обменят между клиента и сървъра, както при приложения, които обменят 
секретни данни с клиента. SSL осигурява ниво на сигурност над HTTP, така че 
цялата информация в HTTP заявките и отговорите е защитена.

Сигурността на склад за съхранение на данни може да се осъществи 
чрез криптирне, така че сесийните данни да не могат да се прочетат без под-
ходящ ключ. Реализира се със session_set_save_handler() и написване на склад 
за съхранение на сесии и функции, които кодират сесийните данни за съхра-
нение и декодират тези за четене [21, 58]. 

Фиксиране на сесии 
Секретният характер на сесийния идентификатор е от важно значение 

за сесиите. Ако е известен, съществува риск от отвличане на сесия. Всеки 
нарушител, имащ валиден сесиен идентификатор, може да се представи като 
съответен потребител.

Трите основни метода за получаване на валиден сесиен идентификатор 
от нарушител са: фиксиране, улавяне и предсказване [47, 48, 49]. Последни-
ят не представлява особен риск, защото се генерира случаен идентификатор. 
Улавянето на сесиен идентификатор може да се предотврати, като не се излага 
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сесийният идентификатор чрез SSL.
Фиксирането на сесии представлява атака, при която потребителят из-

ползва сесиен идентификатор, посочен от нарушителя. За целта може да се из-
ползва линк, пренасочване на протоколно ниво, хедър Refresh, поставен като 
действителен HTTP хедър или в атрибута http-equiv в тага meta. Нарушителят 
осигурява потребителят да посети URL, съдържащ сесиен идентификатор, из-
бран от него. Функцията session_regenerate_id() се използва за предотвратява-
не на този проблем [10]. 

Пример 16.
session_start();
if (!isset($_SESSION[‘initiated’]))
{
session_regenerate_id();
$_SESSION[‘initiated’]=TRUE;

С представения програмен код се осигурява нов сесиен идентифика-
тор, при всяко инициализиране на сесия. 

За преодоляване на посочения проблем, свързан с присвояване на се-
сия, след като се придобие сесиен идентификатор, и по този начин да се полу-
чи по-високо ниво на привилегия от нарушителя, отколкото може да се придо-
бие по законов начин, се използва следният програмен код.

Пример 17.
$_SESSION[‘logged_in’]=FALSE;
If (check_login())
{
session_regenerate_id();
$_SESSION[‘logged_in’]=TRUE;
}
Сесийният идентификатор се подновява всеки път, когато има промяна 

в нивото на привилегия, и така рискът от фиксиране на сесии се елиминира. 
Не се регенерира за всяка страница, защото може да навреди на легитимните 
потребители, ако сесийният идентификатор се предава в URL. При използ-
ване на механизма за връщане на предишна страница на браузъра от потре-
бителя, линковете на страницата сочат сесиен идентификатор, който вече не 
съществува.

Присвояване на сесия
Най-разпространена атака на сесии представлява всеки метод, който 
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нарушител може да използва за достъп до сесия на друг потребител, и да из-
върши присвояване.

Подсилване на защитата се извършва чрез механизма за идентифика-
ция. Трябва да се разпознае последователността на заявката и да се проследи 
за несъгласуваност. Хедърът User-Agent е незадължителен и потребителите 
рядко променят стойността му. Ако потребител постоянно използва един и 
същ браузър, и започва да употребява друг, е необходимо да се направи про-
верка за намаляване на риска за потребителя, като се изиска повторно въвеж-
дане на паролата. User-Agent последователност се проверява със следния про-
грамен код [7, 11, 31].

Пример 18.
session_start();
if (isset($_SESSION[‘HTTP_USER_AGENT’]))
{
if($_SESSION[‘HTTP_USER_AGENT’]) !=md5($_SERVER[‘HTTP_

USER_AGENT’]))
{
/*Записване на парола*/
exit;
}
}
else
{
$_SESSION[‘HTTP_USER_AGENT’]=md5($_SERVER[‘HTTP_USER_

AGENT’]);
}
При изискване за съгласуваност спомага User-Agent, но за повишава-

не на защитата се използва сесийният идентификатор, за да се разпространя-
ва чрез бисквитка. Когато нарушител прихване сесиен идентификатор, може 
да разбере и стойностите на всички други HTTP хедъри. Разкриването на 
бисквитка изисква уязвимост на браузъра или cross-site криптиране. В този 
случай потребителят е посетил сайта на нарушителя, разкривайки по такъв 
начин всички хедъри. Нарушителят възпроизвежда последните, за да избегне 
всяка проверка за съгласуваност, която използват HTTP хедърите [2, 45, 64].

Друг подход е в URL адреса да се разпространи отличителен знак, кое-
то се приема като втора форма на идентификация. Ако отличителният знак 
е съхранен в $token, всички вътрешни връзки от приложението трябва да го 
включат.
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Пример 19.
$url=array();
$html=array();
$url[‘token’]=rawurlencode($token);
$html[‘token’]=htmlentities($url[‘token’], ENT_QUOTES, ‘UTF-8’);

Целият низ на заявката може да се запази в една променлива за по-лес-
но управление на разпространението.

Отличителният знак трябва да не може да се предвиди, при условие 
че нарушителят знае всички HTTP хедъри, които браузърът на потребителя 
изпраща. За постигането му се генерира знак, използвайки случаен низ.

Пример 20.
$string=$_SERVER[‘HTTP_USER_AGENT’];
$string=’SHIFLETT’;
$token=md5($string);
$_SESSION[‘token’]=$token;

При използване на случаен низ като “SHIFLETT”, предвиждането му е 
невъзможно. Прихващането на отличителния знак е по-лесно, отколкото пред-
виждането му, а чрез разпространението му в URL адреса и разпространение-
то на сесийния идентификатор в бисквитка са необходими множество атаки, 
за да се прихванат и двете. Изключение има, когато нарушителят наблюдава 
необработените HTTP заявки на жертвата, докато се изпращат към приложе-
нието. Атака от този тип е по-трудна и рискът от нея намалява чрез използване 
на SSL. Ако не е необходимо да има зависимост със съгласуваността на Us-
er-Agent, се генерира случаен отличителен знак.

Пример 21.
$token=md5(uniqid(rand(),TRUE));
$_SESSION[‘token’]=$token;
Двата метода осигуряват силна защита срещу присвояване на сесия. 

Видимост на програмния код
Всички допълнителни елементи на програмния код в приложението 

трябва да се съхраняват извън главната директория. Файловете в основна-
та директория могат да се приемат за публични и за да се намали рискът, 
трябва да се съхраняват извън нея. Всеки ресурс в главната директория 
има съответстващ URL адрес. За предпазване от скрити URL адреси, до-
пълнителните елементи на кода се съхраняват извън главната директория. 
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Единствените файлове, които се намират в нея, са тези, които са задължи-
телно достъпни чрез URL.

Манипулация на файлови имена
Много ситуации изискват употребата на допълнителни динамични 

елементи на кода, където част от пътя до файла или името му се съхраня-
ват в променлива. Някои динамични части на страниците се кешират, за да 
се намали натоварването на сървъра за БД. Този подход има предимства, 
но също предоставя възможност на нарушителя да избере кой от кешира-
ните файлове да се визуализира. Лесно се вижда кеширан файл на друг 
потребител чрез модифициране на стойността на username (потребителско 
име) в URL адреса. Нарушител визуализира всеки .html файл, съхранен в 
директория /cache, използвайки името на файла (без разширението) като 
стойност за username. 

Не трябва да се използват замърсени данни в допълнителни дина-
мични структури. За да се коригира тази уязвимост, се използват само фил-
трирани данни.

Пример 22.
$clean=array();
/*масивът $_GET[‘filename’] е филтриран и съхранен в масива 
$clean[‘filename’].*/
include ”/path/to/{$clean[‘filename’]}’;
Друга техника, която се използва, е basename(), когато трябва да се 

провери дали името на файла не съдържа пътя до него.

Пример 23.
$clean=array();
If (basename($_GET[‘filename’])==$_GET[‘filename’])
{
$clean[‘filename’]=$_GET[‘filename’];
}
include ”/path/to/{clean[‘filename’]}”;
При използване на realpath(), се предоставя информация за пътя до 

файла, но се ограничава до най-елементарния формат преди проверка.

Пример 24.
$filename=realpath(“/path/to/{$_GET[‘filename’]}”);
Резултатът $filename се проверява, за да се види дали се намира в /

path/to.
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Пример 25.
$pathinfo=pathinfo($filename);
If ($pathinfo[‘dirname’]==’/path/to’)
{
/*filename се намира в /path/to.*/

}
Ако го няма там, трябва да се добави заявката като атака за по-късна 

проверка, и така се определя причината, поради която са се провалили други-
те защити.

Преобразуване на ескейп символи в изходяща информация
Сигурността на уебданните е свързана с подготвяне на информацията 

за изпращане към уеббраузъра под формата на изходяща информация или към 
БД за съхранение. 

Изпращане на данните към браузъра
Функцията htmlspecialchars преобразува специалните символи в тех-

ния HTML еквивалент и ги интерпретира като изходяща информация, а не 
като HTML код.

Пример 26.
htmlspecialchars($string);
htmlspecialchars($string, ENT_QUOTES );

Във второто обръщение към функцията се използва параметърът „де-
финирана константа“. Чрез нея се разбира по какъв начин да се обработват 
кавичките, които могат да съдържат низа. В таблица 5 се съдържа списък с оп-
циите (дефинирани константи), които може да се използват за този параметър. 

Таблица 5. Дефинирани константни опции за функцията htmlspecialchars
Дефинирана константа Ефект от употреба

ENT_COMPAT (по подразбиране) Преобразува двойните кавички, но 
оставя единичните.

ENT_QUOTES Преобразува двойните и 
единичните кавички.

ENT_NOQUOTES Не преобразува двойните и 
единичните кавички.

Htmlspecialchars работи само с най-често срещаните форми на HTML 
елементи. Това са: амперсанд (&), двойни кавички, единични кавички, знаци 
за по-голямо и по-малко. За по-голяма защита може да се използва по-сложна 
функция: htmlentities, която обхваща всички HTML елементи. 
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Изходящата информация се изпраща към база данни. Функцията 
mysql_real_escape_string се използва за преобразуване на ескейп символи, 
така че данните да са готови за обработка в базата данни. SQL командите се 
изпращат към БД под формата на конструирани низове и поради това могат да 
бъдат некоректно прекратени поради съдържанието в тях. Без преобразуване 
на ескейп символи, изпращането на низ към БД предизвиква извеждане на 
съобщение за грешка. Единична кавичка може да обозначи край на низ на не-
подходящо място. Подобна ситуация се предвижда трудно, ако данните идват 
от различни източници. Следва извеждане на съобщение за грешка. Решение-
то на този проблем е използването на функцията mysql_real_escape_string, за 
да се обработят данните, които представляват част от SQL низа. Проблемната 
кавичка се преобразува посредством обратна наклонена черта.

Пример 27.
UPDATE team SET name=’o\’text’’ WHERE teamid=15

Cross-site криптиране (XXS) и инжектиране на SQL код
Cross-site криптиране (XXS) и инжектиране на SQL код възникват, ко-

гато нарушител се опита да добави код (JavaScript или SQL) във формуляр от 
уебприложението. Всяко място за въвеждане на данни във формуляр е уязви-
мо към такъв вид атаки. Не трябва да се използват описателни имена за еле-
ментите в уебприложението. 

Нарушителят вмъква SQL команди във формуляра. Въвеждането на 
следния код в поле за формуляр разкрива уязвимост към SQL инжектиране.

Пример 28.
flintstone’; drop table customers;

Тук е направен опит за некоректно завършване на SQL команда, предста-
вляваща част от обработката на данни в уебприложение и вмъкване на допъл-
нителен SQL код, който предизвиква проблеми. Предполага се, че потребителят 
знае името на таблицата “drop”, която иска да премахне, и е използвана MySQLi 
функцията за едновременно изпълнение на много заявки. В този случай защи-
тата може да се осъществи, като се филтрира входящата информация и да се 
забрани наличието на точка и запетая в низа, съдържащ текст, или идентифика-
ционните данни, които се използват за достъп до кода в БД на потребителя, за 
да няма право злонамереният потребител да премахва таблици.

Използването на описаните два метода – филтриране на входяща ин-
формация и преобразуване на ескейп символи, възпрепятства подобен тип 
атаки.
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Сигурност чрез криптиране на пароли
Криптирането се използва за данни, които не трябва да се виждат в ос-

новната им форма, като потребителски пароли в уебприложения, изискващи 
регистрация на потребителите, номера на осигуровки и кредитни карти и др. 
Един от методите за криптиране на информацията е sha1, sha2. При използ-
ване на тази функция, предоставеният низ се преобразува в шестнадесетич-
но число с 40 символа. Известно е като еднопосочно криптиране, защото не 
съществува начин за възстановяване на данните в първоначалния им формат, 
което е смисълът на криптирането.

Съобщени са слабости в sha0 и sha1. Другият използван алгоритъм – 
MD5, притежава възможности за възпроизвеждане на криптираните данни; 
затова се препоръчва използването на sha1, който да се конвертира до sha2 
(влязъл в употреба през 2012 г.).

Друг вариант за криптиране включва закодирани стойности в началото 
и в края на данните за криптиране и след това целият низ се криптира още вед-
нъж. Използването на твърдо закодирани стойности по този начин затруднява 
разпознаването на алгоритъма и неговите входящи данни. 

Статичен анализ на сигурността на Python пакети
Различни проблеми, свързани със сигурността, са често срещани при 

пакети с отворен код, архивирани или доставени чрез софтуерни системи. Тези 
софтуерни слабости могат да доведат до уязвимости. Изследват се различни 
проблеми, свързани със сигурността, и се прави статичен анализ. Разглеждат 
се различни проблеми със сигурността в пакетите на Python със статичен ана-
лиз. Наборът от данни се основава на разгледани пакети, съхранени в Python 
Package Index (PyPI). Обхванати са общо над 197 хиляди пакета и над 749 хи-
ляди въпроса за сигурността. Въпреки ограниченията, наложени от статичния 
анализ, резултатите показват, че около 46% от пакетите имат проблеми със 
сигурността. Най-честите са обработката на изключения и инжекции в кода.

Въпреки че пакетите са с малък размер, показателите за размера на 
софтуера не посочват количеството проблеми, разкрити чрез статичен анализ. 

Python е сред най-популярните езици за програмиране. Подобно на по-
вечето от най-използваните днес езици за програмиране, той също предоставя 
своя собствена система за архивиране и поддържане на софтуерни пакети с 
отворен код, наречена Python Package Index. Индексът, свързаните с него спе-
цифични за езика хранилища и методологически въпроси в емпиричното соф-
туерно инженерство обстойно се проучват от различни гледни точки [22, 28].

Представеното изследване е тясно свързано със статичния анализ, кой-
то се използва като алтернатива на други средства за откриване на проблеми 
със сигурността по време на разработването на софтуер, включително пре-
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глеждане на код, свързан със защитата. Т. Саати [58] е направил изчерпателен 
преглед на историята и свързаната с въпроса литература. Статичният анализ 
и прегледът на кода не са достатъчни и пропускат много проблеми със сигур-
ността [12]. 

Основните въпроси, с които се занимава настоящото изследване, тър-
сят интересни и подходящи практически подобрения и решения, свързани с 
проблемите със сигурността в пакетите PyPI, като се отчитат ограниченията 
на статичния програмен анализ, какви типове, колко на брой, честота на сре-
щане и сериозност на проблемите.

Разработките в съществуващата литература за връзката между софту-
ерните уязвимости и софтуерните показатели, както и различните софтуерни 
метрики (като тези, свързани с качеството и дизайна), корелират с количество-
то уязвимости, но показателите са свързани също с размера на софтуера [5, 
14]. Тези отношения правят интерпретацията неясна, независимо че числени-
те показатели за качеството на софтуера са свързани с количеството открити 
уязвимости (и до известна степен могат да ги предскажат). Основното теоре-
тично измерение е факторът „размер“ на софтуера, което често води до неясна 
информация [20, 24]. Поради това се твърди, че при прогнозиране на грешки, 
уязвимости, слабости или други характеристики на качеството на софтуера, 
показателите за размера на софтуера са полезни главно като контролни про-
менливи [42]. За тази цел се въвежда понятието „плътност на уязвимостта“, за 
да се получат по-стабилни емпирични измервания. 

Статичният анализ обхваща огромен изследователски клон в софтуер-
ното инженерство и компютърните науки. Типичните области на приложение 
са свързани с преносимост, прилагане на стила на кодиране, надеждност и 
поддръжка [57].

Ориентираният към сигурността статичен анализ е свързан с надежд-
ността на системата. Статичният анализ се използва за откриване на софтуер-
ни уязвимости и за предоставяне на информация на разработчиците за опасни 
програмни практики, които могат да доведат до различни проблеми със си-
гурността, включително слабости на софтуера, проявяващи се като конкретни 
софтуерни уязвимости.

Анализът на риска за информационната сигурност става все по-важен 
компонент от операциите на организацията. Традиционният анализ на риска 
за информационната сигурност е количествен и качествен анализ.

Методите за количествен и качествен анализ имат някои предимства 
за анализ на информационния риск. Във втора глава на монографията е пред-
ставена оценка на риска за информационната сигурност. Подходът използва 
аналитичен йерархичен процес с размита логика.

Намаляването на уязвимостите в сигурността на програмата може да 
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се постигне с различни подходи. Едни от най-известните техники за огранича-
ване на уязвимостите са: програмно тестване за сигурността, статичен анализ, 
мониторинг и хибриден анализ. Уязвимостите са недостатъци в програмния 
код, които позволяват на нападателите да разкриват или променят чувствител-
на информация [40].
Често срещани уязвимости са: препълване на буфера (BOF), бъг за форма-
тиране на низ (FSB), SQL инжекция (SQLI), скриптове между сайтове (XSS) 
[32].

 3.3. Програмиране с шаблони за проектиране
Шаблоните за проектиране улесняват програмирането на защитени 

софтуерни решения. В големите и сложни приложения програмистите срещат 
проблеми с планирането и с неподходящи структури на дизайна, свързан с 
осигуряване на защитен код. Шаблоните за проектиране предлагат решения 
за често срещани проблеми при изграждане на сигурни софтуерни проекти. 
Шаблоните за проектиране представляват средства за копиране с непрекъсна-
та промяна в софтуерния дизайн и разработка [22]. Те са оптимизирани така, 
че да предоставят възможност на програмиста да прави промени и да използ-
ва повторно голяма част от разработения софтуер. Разработчиците трябва да 
проектират лесен за поддържане и гъвкав при въвеждане на промени защитен 
софтуер. Шаблоните за проектиране предоставят обектноориентиран дизайн, 
който може да осъществи промените чрез използване на различни средства 
на обектноориентираното програмиране (ООП). Шаблоните за проектиране 
представляват набори от шаблони, решаващи повтарящи се проблеми. Те от-
разяват добре установени практики в ООП и следователно не може да се раз-
делят от шаблоните за проектиране [11]. При прилагането им за реализация 
на защитени софтуерни решения се използват основните ООП принципи по 
различен начин, в зависимост от уязвимостта и заплахата, за която са написа-
ни [25].

Абстракцията за обезпечаване на сигурен програмен код представлява 
концепция или модел на обекти от реалния свят, свързана с атаките от страна 
на злонамерени потребители. При дефиниране на абстракция не се разполага 
с всички детайли, тъй като програмният разработчик не знае предварително 
софтуерното съдържание на заплахата, но разполага с основните параметри, 
които трябва и могат да бъдат установени. 

Една абстракция показва основните характеристики на даден застра-
шен обект от зловредна намеса, които го различават от всички други видове 
софтуерни обекти, и по този начин предоставя ясно дефинирани концептуал-
ни граници, свързани с перспективата за обезпечаване на сигурна защита. Аб-
стракциите допринасят за съсредоточаване върху елементите, необходими за 
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разрешаване на проблема, без да се вниква в детайлите. Детайлите се добавят 
в момент, когато са необходими за предпазване от зловредни атаки, насочени 
към софтуерните решения.  

Капсулиране
В контекста на ООП капсулирането често се нарича черна кутия – може 

да се посочи функционалността, но не се вижда вътрешната структура. Про-
грамният код, в който не се използва капсулиране, може да доведе до неже-
лани последствия. Капсулираният код предотвратява нежелани зловредни ре-
зултати от хакерски вмешателства в софтуерната сигурност на приложението. 

Един капсулиран обект представлява черна кутия, а интерфейсът опис-
ва начините, по които може програмно да се взаимодейства с него. Той пред-
ставлява защитеният потребителски интерфейс за обекта.

Шаблоните за проектиране са елементи на повторно използваем обект-
ноориентиран софтуер, подробно описващи обектните интерфейси и техните 
защитени от хакерски атаки сигнатури. Сигнатурата на един обект предста-
влява името на негова операция, параметрите или типа на върнатите данни. 

Защитеният софтуерен интерфейс представлява всички сигнатури на 
обекта, които са дефинирани от неговите операции за предпазване от уязви-
мости. Затова интерфейсът на един обект се състои от правилата за достъп, 
списъка с услуги и неговите контроли за осигуряване на защитени решения.

Интерфейс на капсулиран обект
Най-често срещаният начин за прилагане на капсулиране, който съ-

щевременно предоставя на имплементациите достъп до даден обект, е чрез 
интерфейси за извличане и установяване на стойности. Обектът контролира 
достъпа и разрешените действия. 

Друг начин за управление на капсулация и скриване на информацията 
в обектите е чрез употребата на методите get и set. 

Капсулирането на обектите е от съществено значение, за да функцио-
нират шаблоните за осигуряване на софтуерна защита правилно, по предназ-
начения начин [6].

Interface се отнася до оператор, а не до обекта интерфейс, който бе раз-
гледан в предходните абзаци. Interface представлява абстракция на методи за 
осигуряване на защитени решения. Те се използват широко в шаблоните за 
проектиране. Всяка имплементация на интерфейса трябва да има една и съща 
структура на методите в него. При наличие на някаква разлика, ще се получи 
съобщение за грешка. Ако сигнатурите на методите са едни и същи, ще рабо-
тят коректно. При работа с интерфейси, броят на методите в един интерфейс 
може да бъде различен, но докато имплементацията на интерфейса включ-
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ва всеки негов метод и поддържа структурата, цялата реализирана защитна 
функционалност ще работи коректно. Принципът на обектноориентирания 
дизайн [89] за повторна употреба включва програмиране към интерфейс, а не 
към имплементация. Целта е да се поддържат гъвкави защити, с възможност 
за повторна употреба.

Извършва се взаимодействие с капсулиран обект чрез неговия интер-
фейс, но не трябва да се допуска дадена имплементация да извършва произ-
волни промени. За да се осигури капсулиране, е необходимо използването на 
частни променливи (private), като се ограничава тяхното използване само до 
класа, в който са дефинирани. По този начин се предотвратява присвояването 
на произволна стойност не само на имплементации, но и от подкласове [3, 21].

Избор на подходящ шаблон за проектиране
Най-добрият шаблон за проектиране на защитени софтуерни решения 

зависи от определени правила и стил на работа. Шаблоните за проектиране 
могат да се разделят в три категории по предназначение: за създаване, струк-
турни и за поведение.

Шаблоните за проектиране могат да се класифицират според целите 
на защитата, за които са проектирани (загуба на поверителност или цялост на 
данни, неоторизиран достъп при използване на софтуерна система, злонаме-
рено повреждане, софтуерни уязвимости), и по област на действие. Областта 
на действие показва дали шаблонът се прилага преди всичко към обект, или 
към клас. 

Шаблонът за създаване разделя употребата на обектите от тяхното из-
граждане. Процесът на разделяне се осъществява чрез капсулиране. Класът 
използва капсулираната информация, но няма директен достъп до нея. Той 
маскира самото създаване и конструиране на инстанциите на защитените 
обекти.

Процесът по разработка на приложение се съпровожда от промяна в 
изискванията и понякога се използват софтуерни хакове, за да се наложат про-
мени, които не са били предвидени в първоначалния софтуерен дизайн за за-
щита от зловредни атаки [37, 39].

 
Структурни шаблони
Представляват стратегии, които използват класове и обекти за създава-

не на по-големи защитени структури. Процесът е свързан с използването на 
абстрактни класове, като интерфейси и класове, които могат да се наследяват, 
и съставят по-големи структури. Чрез наследяване и композиция, структурни-
те шаблони предоставят голяма гъвкавост за проектираните защитени прило-
жения. 
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Създаването на приложения с помощта на структурни шаблони може 
да се оприличи на избирането на части от различни контейнери. Контейне-
рите представят различни разширения на класове и композиции на обекти. 
Самата структура се изгражда от частите, които се изваждат от контейнерите, 
но се различава съществено от тях. 

Шаблон Composite
Предоставя защитено решение за изграждане на сложни системи, кои-

то се състоят от няколко по-малки компонента. Компонентите, които съставят 
системата, могат да бъдат отделни обекти или контейнери, които представят 
колекции от обекти. Сложните съставни обекти могат да се представят като 
йерархични дървета. Системата започва с коренен възел и се спуска на стъпа-
ла, разделяйки се в няколко клона.

Възлите, които съдържат други компоненти, представляват съставни 
обекти. Възлите-листа представят неделимите, или примитивни обекти, които 
не могат да имат наследници. Всеки възел-листо представлява наследник на 
съставен възел, а всеки съставен възел може да има множество наследници, 
включително и други съставни възли. Съставен възел, намиращ се непосред-
ствено над листо в йерархията, се нарича родител. Шаблонът Composite пре-
доставя общ интерфейс за работа със съставните възли и възлите-листа. 

Класът Component (клас на компонентите) представлява общият интер-
фейс за съставните възли и възлите-листа. Класът на компонентите обикно-
вено се декларира като абстрактен клас. Следователно той може да дефинира 
имплементации по подразбиране за съставните възли и възлите-листа. Класът 
Component задължително декларира методите add(), remove(child:Component) 
и getChild(n:int). Тези методи дават възможност на клиентите да изградят 
сложна система. Класовете Leaf и Composite разширяват класа Component и 
пренаписват необходимите методи. Имплементацията по подразбиране, която 
е дефинирана в компонента, обикновено се прилага към реалните класове на 
възлите-листа. Операциите по добавяне, премахване и извличане на дъщерни 
възли не се отнасят за възлите-листа и затова имплементацията по подразби-
ране на тези методи в класа Component предизвиква изключение (генерира 
грешка). Въпреки това тези методи трябва да се пренапишат и имплементират 
в класа Composite. Един съставен обект може да се състои от няколко наслед-
ника от тип компонент. Свойството children в класа Composite събира дъщер-
ните компоненти. Операциите, които се прилагат и за листата, и за възлите, 
са дефинирани в сласа Component. В повечето случаи тези операции се де-
финират като абстрактни методи и класовете Composite и Leaf задължително 
трябва да ги реализират. Класовете Composite трябва да предоставят рекур-
сивна имплементация на метода operation(). Те трябва да извикват метода във 
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всеки от дъщерните си компоненти, които се сочат от свойството children. При 
йерархичните дървовидни структури обръщението към метода operation() ще 
премине през цялото дърво, извиквайки метода във всички дъщерни компо-
ненти. 

Основни елементи на шаблона Composite
Шаблонът Composite опростява изграждането и манипулирането на 

сложни структури, които се състоят от няколко свързани части. Сложните 
структури се изграждат като йерархични дървовидни структури. Компонен-
тите на структурата могат да бъдат индивидуални (примитивни или неделими 
обекти) или съставни, които съдържат колекция от други компоненти. Те дават 
възможност на разработчиците да третират индивидуалните (възлите-листа) и 
съставните компоненти (съставните възли) по един и същ начин, опростявай-
ки интерфейса. 

3.4. изводи
Описаните подходи предполагат, че разработчикът притежава пълен 

контрол над средата за разработка. Допълнителни функционалности, които 
могат да се включат в приложенията, за да се намалят уязвимостите и да се из-
бегне предоставянето на излишна информация на нарушителите, са: изключ-
ване на извеждането на съобщения за грешки и използване на отчет за греш-
ки; деактивиране на директивата register_globals; използване на сертификати 
SSL (Secure Socket Layer) там, където се изискват; да се съхраняват вмъкнати 
библиотеки, SQLite файловете и файловете да са с настройки извън основната 
директория на документа, така че да не са достъпни чрез уебсървър. 

Софтуерните системи обикновено са сложни и са разработени от раз-
лични програмисти. Те допускат грешки в кода, които могат да генерират 
софтуерни уязвимости. Уязвимостта на софтуера е недостатък или дефект в 
конструкцията на софтуера, който може да бъде използван от нападател, за 
да получи привилегии в системата. Това означава, че уязвимостта предлага 
възможна входна точка към системата. Въпреки знанията за уязвимостите в 
днешно време все още има нарастваща тенденция в броя на докладваните и 
поради тази причина сигурността на софтуера се превърна във важна област 
на изследване. Наличието на уязвимости в софтуера налага появата на инстру-
менти, които могат да помогнат на програмистите да ги избегнат или открият 
при разработването на кода. Трета глава на монографията представя преглед 
на софтуерните уязвимости и методите за тяхното предотвратяване и откри-
ване.
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ЗАКЛЮЧение

Известни са различни методи и техники за оценка и избор на решение, 
както и много възможни начини за комбинирането им. За да се покаже, че 
дадена софтуерна система изпълнява изискванията за сигурност на експер-
тите, вземащи решения, потребителите и други потенциално заинтересовани 
страни трябва да проверят характеристиките на софтуера и да се оцени тях-
ната приемливост в рамките на различни фактори и критерии. Оценяването 
може да се осъществи чрез разработената йерархична структура, построена с  
помoщта на аналитичен йерархичен процес, прилагаща многокритериално 
вземане на решения. 

Създаденият подход за оценка и избор на защитени софтуерни реше-
ния предлага отделни рискови проблеми за разрешаване, които се измерват 
чрез лингвистични оценки, базирани на размита логика, и се посочва агре-
гирането към риска да се извърши чрез прилагане на правила, свързани със 
софтуерната сигурност. 

Използа се софтуерен инструмент за конструиране на матриците на ри-
ска, изчисляване и извеждане на резултатите и крайната оценка.

Повишаването на полезността на взетите решения довежда до понижа-
ване на риска от уязвимости, атаки и софтуерни заплахи. С използването на 
матрица за вземане на решение се прави  качествена оценка, докато с прилага-
не на теорията на размитите множества се извършва количествена. 

Подходът, изграден на основата на теорията на размитите множества, 
представен в монографията, може да се използва за оценка на риска при взе-
мане на решение.

С представените резултати монографията допринася в областта на об-
ширните емпирични изследвания, за откриване и разрешаване на проблеми, 
свързани със сигурността в софтуерните системи. Показан е ефективен начин 
за намаляване на времето, усилията и средствата при избор на защитени соф-
туерни решения, удовлетворяващи изискванията на съвременните потребите-
ли.
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иЗПОЛЗВАни СъКрАЩениЯ

БД – База данни

ВРУО – Вземане на решения в условия на определеност 

ООП – Обектноориентирано програмиране

ПВР – Процес на вземане на решения 

ПО – Принцип за оптималност 

CSRF – Cross-site request forgery

SQL – Simple Query Language 

SSL – Secure Socket Layer

URL – Uniform Resource Locator

XML – Extensible Markup Language

XSS – Cross-site scripting
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