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Abstract. Cybersecurity protect the confidentiality, integrity and avail-
ability of computing devices and networks, hardware and software, 
and most importantly, data and information. The main aim of the 
paper is to analyze the capabilities and to propose an approach for 
increasing the security of OPC-UA applications based on the use of 
formal verification, and its integration into the development lifecycle 
model and information modeling capabilities provided by OPC-UA. The 
formal verification is based on using model checking based on timed 
automata models of the system and cybersecurity properties, defined 
by using temporal logic.

1. Увод
Основните	предизвикателства	пред	съвременните	ин-

дустриални	информационно-управляващи	системи	могат	да	
бъдат	обобщени,	както	следва:

• Преминаване	 към	 по-сложни	 приложения,	 ин-
тегриращи	 информационните	 технологии	 (IT)	 с	
оперативните	 такива	 (OT)	 и	 е	 свързан	 основно	
със	създаване	на	стойностни	екосистеми,	ориен-
тирани	 към	 информацията.	Това	 създава	 големи	
предизвикателства	 към	сигурността	на	 екосисте-
мите.

• Преминаването	към	разпределени,	децентрализи-
рани	 архитектури	 и	 използването	 на	 глобалната	
мрежа	 променят	 облика	 на	 тези	 системи,	 които	
престават	 да	бъдат	изолирани	и	не	се	подчиня-
ват	 на	 принципа	 на	 осигуряване	 на	 защита	 при	
проектиране,	 а	 стават	 уязвими	 и	 подложени	 на	
кибератаки.

• Свойствата,	които	трябва	да	притежават	тези	сис-
теми,	се	различават	от	тези	на	конвенционални-
те	ИТ	системи.	Индустриалните	системи	изискват	
главно	 наличност	 (availability),	 цялост	 (integrity),	
удостоверяване	 (authentication),	 надеждност	
(dependability),	като	отсъства	фокусирането	върху	
поверителността	 	 (confidentiality).	 Средствата	 за	

верификация	на	сигурността	невинаги	са	адапти-
рани.

• Необходимост	от	комбиниране	на	свойствата	без-
опасност	(safety)	и	сигурност	(security),	като	оси-
гуряването	на	безопасност	се	изразява	в	защита	
срещу	идентифицирани/природни	трудности,	а	га-
рантирането	на	сигурност	се	свързва	със	защита	
срещу	злонамерени	противници.

За	 да	 отговори	 на	 тези	 предизвикателства,	 визията	
Industry	4.0	изисква	използването	на	стандарти	на	различ-
ните	нива	на	пирамидата	за	автоматизация	с	цел	постигане	
на	модулна	архитектура	и	plug&play	фунционалност.	В	тази	
връзка	OPC-UA	[1]	е	изключително	важен	стандарт,	подпо-
магащ	комуникациите	между	всички	нива	и	модули	на	ар-
хитектурата,	по	независим	от	доставчика	начин	и	гаранти-
ращ	високи	нива	на	сигурност.	Използването	на	средствата	
на	информационното	моделиране	пък	е	база	за	постигане	
на	 оперативна	 съвместимост	 между	 компонентите.	 OPC-
UA	играе	основна	роля	в	реализацията	на	 IIoT	и	визията	
Industrie	4.0,	като	една	от	заслугите	за	това	е	ефективната	
сигурност	на	данните.

Киберсигурността	се	отнася	до	защита	на	поверител-
ността,	целостта	и	наличността	на	изчислителни	устройства	
и	 мрежи,	 хардуер	 и	 софтуер	 и	 най-важното	 –	 	 данни	 и	
информация.	 Киберсигурността	 включва	 моменти,	 когато	
данните	или	информацията	са	в	процес	на	транспортиране,	
обработка	и	покой.	Постига	се	чрез	процедури,	продукти	и	
хора.	Също	така	изисква	да	се	знае	кои	са	хакерите,	какви	
са	 мотивите	 им,	 къде	 се	 намират	 уязвимостите	 и	 колко	
защитени	са	системите.	Развитието	на	технологиите	доведе	
до	появата	на	нови	заплахи	по	отношение	на	сигурността,	
като	нараства	честотата	на	използване	на	зловреден	соф-
туер.	 Сред	 зловредния	 софтуер	 с	 най-голяма	 тежест	 са	
рънсъмуер	(криптира	файлове	и	цели	дискове,	а	след	това	
иска	 откуп	 за	 тяхното	 отключване),	 ботове	 (контролира-
ни	без	знанието	на	собственика	компютърни	устройства,	
свързани	към	мрежата)	и	ботнети	(няколко	свързани	бота,	
посредством	които	може	да	се	стартира	атака	за	разпре-
делен	отказ	от	услуги).	Всичко	това	налага	разработването	
и	използването	на	нови	подходи	и	методи	за	защита	на	
софтуера	и	гарантиране	на	неговата	сигурност.
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През	 последните	 две	 десетилетия	 нарасна	 драстично	
използването	на	софтуер	в	техническите	приложения.	Почти	
всички	системи	в	реалния	свят	сега	представляват	вградени	
системи,	състоящи	се	от	хардуерни	и	софтуерни	компонен-
ти.	С	използването	на	софтуер	сложността	на	тези	системи	
нараства,	а	с	това	и	рискът,	свързан	с	появата	на	откази.	За	
да	се	осигури	надеждност,	е	необходим	задълбочен	анализ.	
Това	може	да	бъде	постигнато	посредством	интеграция	на	
методите	на	модерните	софтуерни	спецификации	с	инженер-
ните	методи.	Математиката	осигурява	солидна	база	от	мето-
ди	за	описание	и	анализ	на	системи.	Формалните	методи	са	
част	от	тях.	Тяхната	математическа	основа	дава	възможност	
на	формалните	методи	да	специфицират	системите	по-пре-
цизно,	последователно	и	по	еднозначен	начин,	което	води	
до	подобряване	на	тяхното	качество	[2].	Нещо	повече,	могат	
да	бъдат	използвани	методи	за	формален	анализ,	за	да	се	
провери	дали	системата	притежава	желаните	свойства.

Един	 от	 най-значимите	 подходи	 за	 създаване	 и	 из-
ползване	на	сигурен	софтуер	е	аспектите	на	сигурността	
да	бъдат	включени	в	модела	на	жизнения	цикъл	на	софту-
ерната	разработка	или	още	известен	като	модел	на	софту-
ерните	процеси	и	то	още	в	неговите	начални	фази.	Фазите	
на	жизнения	цикъл	се	обогатяват	с	методи	за	сигурна	раз-
работка,	включващи	езици	за	спецификации	на	сигурност,	
инженеринг	на	изискванията	за	сигурност,	както	и	методи	
за	гарантиране	на	сигурността	на	софтуера	[3].	

Основна	цел	на	статията	е	да	се	анализират	възмож-
ностите	и	да	се	предложи	подход	за	повишаване	на	сигур-
ността	на	OPC-UA	приложенията	на	базата	на	използването	
на	формална	верификация	и	нейната	интеграция	в	модела	на	
жизнения	цикъл	на	разработката	и	възможностите	за	инфор-
мационно	моделиране,	предоставени	от	OPC-UA.		Акцентира	
се	върху	разширяване	на	модела	на	софтуерните	процеси	по	
отношение	на	използването	на	формални	методи	за	верифи-
кация	на	спецификациите	за	сигурност	на	софтуера,	дефини-
рани	на	различни	фази	от	жизнения	цикъл	на	разработката.

Статията	е	структурирана	в	четири	части.	След	въве-
дението	в	част	две	са	анализирани	и	обобщени	основните	
принципи	на	информационното	моделиране	в	OPC-UA	и	видо-
вете	информационни	модели,	които	могат	да	се	разработват	
въз	основа	на	базовия	информационен	модел,	дефиниран	в	
стандарта.	В	част	3	е	представен	кратък	преглед	на	основ-
ните	цели	на	сигурността	и	на	модела	за	тяхната	реализация,	
известен	като	тройния	ААА	модел.	В	част	4	е	преставен	под-
ход	за	формална	верификация,	базиран	на	използването	на	
времеви	автомати	и	 темпорална	логика	за	специфициране	
на	някои	от	верифицираните	свойства.	Подходът	е	съвмес-
тим	с	логиката	на	информационното	моделиране	в	OPC-UA.

2. Информационно моделиране в OPC-UA
2.1. Основни принципи на информационното моде-

лиране. Основните	принципи	на	информационното	модели-
ране	в	OPC-UA	са	следните:

• Използване	 на	 обектноориентирани	 техники,	
включително	типови	йерархии	и	наследяване.	Ти-
пизираните	екземпляри	позволяват	на	клиентите	

да	обработват	всички	екземпляри	от	същия	тип	по	
един	и	същи	начин.	Типовите	йерархии	позволяват	
на	клиентите	да	работят	с	базови	типове	и	да	иг-
норират	по-специализирана	информация.

• Информацията	за	типа	е	изложена	и	може	да	бъде	
достъпна	по	същия	начин	като	екземплярите.	Ин-
формацията	за	типа	се	предоставя	от	OPC-UA	сър-
въра	и	може	да	бъде	достъпна	със	същите	меха-
низми,	използвани	за	достъп	до	екземпляри.	Това	е	
подобно	на	информационната	схема	на	релационни	
системи	 от	 бази	 данни,	 където	 информацията	 за	
таблиците	на	базата	данни	се	управлява	в	таблици	
на	база	данни	и	е	достъпна	с	нормални	SQL	изрази.

• Пълна	мрежа	от	възли,	позволяваща	информаци-
ята	да	бъде	свързана	по	различни	начини.	OPC-
UA	позволява	да	се	поддържат	няколко	йерархии,	
излагащи	различна	семантика	и	препратки	между	
възлите	на	тези	йерархии.	По	този	начин	една	и	
съща	информация	може	да	бъде	изложена	по	раз-
лични	начини,	като	предоставя	различни	пътища	и	
начини	за	организиране	на	информацията	в	един	
и	същ	сървър	в	зависимост	от	случая	на	употреба.

• Разширимост	 по	 отношение	 на	 типовите	 йерар-
хии,	както	и	типовете	препратки	между	възлите.	
OPC-UA	се	разширява	по	няколко	начина	по	отно-
шение	на	моделирането	на	информация.	Освен	де-
финицията	на	подтипове,	тя	позволява	например	
да	се	определят	допълнителни	типове	препратки,	
определящи	връзките	между	възлите	и	методите,	
разширяващи	функционалността	на	OPC-UA.

Информационните	 модели	 дефинират	 стандартни	
възли,	включително	типове,	свойства	и	методи.	В	допъл-
нение	 те	 дефинират	 ограничения	 върху	 адресното	 прос-
транство.	Тези	ограничения	могат	да	се	отнасят	до	средата	
на	сървъра,	като	всички	сесии	на	сървъра	трябва	да	бъ-
дат	предоставени	като	обекти	в	адресното	пространство.	
Понастоящем	 информационните	 модели	 се	 дефинират	 от	
текстови	документи.	В	бъдеще	ще	се	създава	XML	схема,	
която	 може	 да	 се	 използва	 за	 дефиниране	 на	 стандарт-
ни	възли.	Пространството	от	имена	URI,	съдържащо	се	в	
BrowseNames	и	NodeIds,	позволява	предоставянето	на	ня-
колко	информационни	модела	в	един	сървър.	Използват	се	
следните	видове	информационни	модели:

• Основен	информационен	модел:	 дефинира	осно-
вата	на	всички	видове	и	стандартни	входни	точки	
в	адресното	пространство.	

• Информационен	модел	на	възможностите	и	диаг-
ностиката:	дефинира	стандартни	места	за	намира-
не	на	възможностите	на	сървъра	и	диагностична	
информация.	

• Информационният	модел	за	достъп	до	данни	пре-
доставя	 VariableTypes	 със	 стандартни	 свойства,	
съхраняващи	информация,	свързана	с	достъпа	до	
данни,	като	инженерното	устройство.	

• Информационният	 модел	 за	 исторически	 достъп	
дефинира	 къде	 да	 се	намери	 конфигурацията	на	
историческите	данни	и	събития.	
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• Информационният	модел	на	машината	на	състоя-
нията	предоставя	общ	модел	за	машини	на	със-
тоянието,	 използвани	 от	 програмите	 и	моделите	
на	информация	за	аларми	и	събития.	

• Съществуват	няколко	инициативи	 за	 дефиниране	
на	 стандартни	 информационни	 модели	 за	 кон-
кретни	домейни	като	ISA-88	(www.isa-88.com)	за	
управление	на	периодични	процеси,	ISA-95	(www.
isa-95.com)	за	интегриране	на	системите	за	упра-
вление	с	бизнес	информационните	системи	(вер-
тикална	 интеграция),	 PLCopen	 (www.plcopen.org)	
за	 стандарните	 езици	 за	 програмиране	 на	 PLC	
и	 други.	Тези	 модели	 могат	 да	 бъдат	 използва-
ни	многократно	в	съответните	области,	а	идеята	
може	да	бъде	използвана	за	дефиниране	на	други	
допълнителни	модели	в	конкретна	област.	

3. Дефиниции и основни атрибути  
на сигурността 

3.1. Дефиниции.	 В	 англоезичната	 техническа	 лите-
ратура	 съществуват	 два	 термина	 на	 понятието	 сигурност	
на	 софтуера	 –	 assurance	 и	 security.	 Понятието	 assurance 
разглежда	сигурността	в	по-широк	аспект,	включвайки	не-
говата	надеждност,	 известна	още	като	отказоустойчивост	
на	софтуера,	безопасност	на	софтуера	(safety)	и	неговата	
сигурност	като	Security,	изразяваща	се	в	способността	на	
софтуера	да	се	съпротивлява,	толерира	и	да	се	възстано-
вява	 от	 събития,	 които	 застрашават	 умишлено	 неговата	
надеждност.	Съгласно	речника	на	националната	информа-
ционна	сигурност	на	Комитета	по	системи	за	национална	
сигурност	 (CNSS)	на	САЩ	[4]	сигурността	на	софтуера	е	
„степента	на	увереност,	че	софтуерът	е	свободен	от	уязви-
мости	–	или	умишлено	проектирани	в	софтуера,	или	слу-
чайно	включени	по	всяко	време	през	жизнения	му	цикъл,	
и	 че	 софтуерът	функционира	 по	 предназначение“.	Пости-
гането	 на	 сигурност	 на	 софтуера	 засяга	 всички	фази	 на	
жизнен	 цикъл	 на	 софтуерната	 разработка,	 като	 целта	 на	
всички	интегрирани	дейности	в	тази	посока	е	постигането	
на	софтуер,	който	показва:

• надеждност	(trustworthiness),	свързана	основно	с	
липсата	 на	 злонамерени	 и/или	 непреднамерени	
експлоатационни	уязвимости	или	слабости;	

• предвидимо	поведение	(predictable	execution),	при	
което	е	налице	обоснована	увереност,	че	софту-
ерът,	 когато	 се	 изпълнява,	 функционира	 само	 и	
единствено	по	предназначение;

• съответствие	 (conformance),	 при	 което	планиран	
и	 систематичен	 набор	 от	 мултидисциплинарни	
дейности	 гарантира,	 че	 софтуерните	 процеси	 и	
продукти	 отговарят	 на	 съответните	 изисквания,	
стандарти	и	процедури.	

3.2. Атрибути на сигурността. Основните	атрибути	на	
сигурността	съгласно	[5]	и	представени	на фиг. 1 са:	

• Наличност	 (availability):	 софтуерът	 трябва	 да	 е	
оперативен	и	достъпен	за	своите	оторизирани	по-

требители	(хора	и	процеси),	за	които	е	предназ-
начен,	когато	е	необходимо.

• Интегритет	 (integrity):	 софтуерът	 трябва	 да	 бъде	
защитен.	 Не	 бива	 да	 се	 допускат	 неразрешени	
промени	 от	 упълномощени	 организации	 или	 ка-
квито	и	да	било	модификации	от	неупълномощени	
субекти	като	например	презаписване,	фалшифи-
циране	 унищожаване,	 неволно	 или	 злонамерено	
вмъкване	на	логика,	изтриване	и	други.	Целостта	
на	софтуера	трябва	да	се	поддържа	както	по	вре-
ме	на	неговата	разработка,	 така	и	по	време	на	
изпълнение;

• Поверителност	 (confidentiality):	 свързана	 със	 съ-
ществуването	на	софтуера,	неговите	характерис-
тики,	 взаимодействията	със	средата	 за	изпълне-
ние	и	неговите	потребители	и	включва	скриване	
на	съдържанието	от	неупълномощени	лица,	целя-
щи	създаването	на	ефективни	атаки	срещу	него.

Фиг. 1.	Основни	атрибути	на	сигурността

На	базата	на	изискванията	за	поверителност,	интегри-
тет	и	наличност	е	разработена	класификация	на	системите	
и	данните,	като	са	дефинирани	класове	в	съответствие	с	
аспектите	на	качеството	на	тези	изисквания.	На	всеки	клас	
отговаря	 минимална	 съвкупност	 от	 изисквания	 за	 сигур-
ност,	които	трябва	да	бъдат	постигнати,	и	мерки	за	сигур-
ност,	които	трябва	да	бъдат	предприети.	В	основата	на	тази	
класификация	са	стандартите	ISO27001	и	ISO27002.	Стан-
дартът	ISO27001	се	отнася	до	изискванията	към	системите	
за	 управление	 на	 информационната	 сигурност,	 изготвяне	
или	избор	на	списъци	с	известните	рискове	на	базата	на	
различни	 източници	 на	 добрите	 практики	 като	 например	
CAPEC	(съдържа	списък	на	1000	възможни	атаки),	STRIDE	
на	Майкрософт,	OWASP	Top	10	и	много	други

3.3. Модел ААА.	Целите	на	киберсигурността	се	реа-
лизират	с	помощта	на	модела	AAA	или	известен	още	като	
тройния	A	модел.	Семантиката	на	трите	А	е	следната:		

• Първото А се отнася до автентикация,	 което	е	
процесът	 на	 доказване,	 че	 сте	 това,	 което	 каз-
вате,	че	сте.	Когато	твърдите,	че	сте	някой,	това	
се	нарича	идентификация,	но	когато	го	докажете,	
това	 е	 удостоверяване.	 Автентикацията	 изисква	
доказателство	в	една	от	трите	възможни	форми:	
нещо,	което	знаете	като	парола;	нещо,	което	има-
те	 като	 ключ;	 нещо,	 което	сте	 като	пръстов	от-
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печатък.	Комбинацията	от	повече	от	една	от	тези	
категории	се	нарича	многофакторна	автентикация.	
Многофакторната	автентикация	затруднява	автен-
тикацията	като	някой	друг.	

• Второто A в модела AAA е оторизация.	Отори-
зацията	означава	осигуряване	на	правилно	ниво	
на	достъп,	което	потребителят	трябва	да	има	въз	
основа	на	своите	идентификационни	данни.	Това	
е	обвързано	с	принципа	на	най-малката	привиле-
гия,	който	гласи,	че	потребителите,	устройствата,	
програмите	и	процесите	трябва	да	получат	доста-
тъчно	разрешение	да	изпълняват	необходимите	им	
функции	и	нито	една	капка	повече.	Всяко	отори-
зиране	извън	нормалната	работна	функция	отваря	
вратата	за	случайни	или	злонамерени	нарушения	
на	поверителността,	целостта	и	наличността.	

• Третото A в модела AAA е отчетност,	при	която	се		
проследява	какво	правят	потребителите,	когато	са	
в	системата.	Проследяването	на	потребителите	и	
техните	действия	е	много	важно.	От	гледна	точка	
на	криминалистиката	проследяването	на	събития,	
водещи	до	инцидент	в	киберсигурността,	може	да	
се	окаже	много	ценно	за	разследването.

4. Верификация на киберсигурност  
с използване на времеви автомати

4.1. Кратко въведение в теорията на времевите 
автомати.	Времевите	автомати	са	предложени	специално	
за	целите	на	анализа	и	верификацията	на	времеви	системи	
като	софтуер,	контролери,	мрежови	протоколи	и	вградени	
системи.	Те	са	крайни	автомати,	разширени	с	време	за	из-
мерване	на	закъснения	и	управление	на	действия,	на	които	
са	наложени	времеви	ограничения	[6].	Времевият	автомат	
е	наредена	последователност	(L,	l0	,C,	A,	E,	I),	където:	

• L	е	непразно,	крайно	множество	от	състояния	(по-
зиции);	

• l0 ∊	L	е	начално	състояние;	
• C	е	крайно	множество	от	часовници;	
• A	е	множество	от	действия,	асоциирани	към	дъгите;	
• E ⊆ L × A × B(C) × 2C ×	L	е	множество	на	дъгите	

между	позициите,	за	които	може	да	бъде	дефини-
рано	определено	действие,	времево	ограничение	
(гард)	и	подмножество	от	часовници,	подлежащи	
на	нулиране.	B(C)	е	множество	от	времеви	огра-
ничения	от	вида	x≺c	или	(x-y)≺c,	където	x,	y	∊ c 
и	c	∈ ℵ и	≺∈{<, ≤, =, ≥, >};

• I : L → B(C) са	времеви	ограничения	към	позици-
ите,	наречени	инварианти.

4.2. Моделиране на системата и възможните ата-
ки. Предлаганият	подход	за	верификация	на	OPC	UA	прило-
жения	е	илюстриран	на	фиг. 2	и	включва	следните	стъпки:	

• Моделира	 се	 нормалната	 работа	 на	 системата	
като	времеви	автомат.	За	целта	се	използват	мно-
жества	от	времеви	автомати,	моделиращи	поведе-
нието	на	отделните	елементи	на	областта.	

• Дефинират	се	шаблонни	модели	на	атаките	като	
например	 на	 атаките	 премахване,	 забавяне	 и	
вмъкване	на	мрежови	съобщения.	

• След	това	вмъкваме	тези	шаблони	за	атаки	в	сис-
темния	автомат.	

• Създава	 се	 параметризиран	 автомат	 на	 състоя-
нието.	

• Генерира	се	пълният	автомат	на	състоянието	със	
съответните	параметри.

• Извършва	се	 верификация	на	модела	в	UPPAAL,	
за	да	се	провери	дали	автоматът	на	състоянието	
отговаря	на	дефинираното	свойство	за	сигурност.	
Ако	свойството	 за	безопасност	не	 е	изпълнено,	
UPPAAL	ще	генерира	контрапример,	показващ	из-
пълнение	на	атака,	която	води	до	опасно	състоя-
ние	на	системата.

Фиг. 2.	Подход	за	формална	верификация	на	киберсигурност	 
с	използване	на	времеви	автомати

4.3. Спецификация на свойствата за сигурност. В	
рамките	 на	 този	 етап	 се	 изразява	 съвкупност	 от	 свой-
ства	за	сигурност,	които	подлежат	на	проверка.	За	целта	
се	 използва	 формален	 език,	 чийто	 синтаксис	 може	 да	
бъде	проверен	за	коректност	на	определено	ниво	на	аб-
страктност.	Свойствата	най-често	се	изразяват	в	някаква	
логика	 и	 трябва	 да	 имат	 добре	 дефинирана	 семантика.	
Пнуели	пръв	предлага	използването	на	темпорална	логика	
за	формална	спецификация	на	поведенческите	свойства	
на	системите	[7].	Темпоралната	логика	усилва	съждител-
ната	логика	с	времеви	оператори	за	формализиране	на	
зависими	от	времето	условия.	Едни	от	най-използваните	
модели	са	тези	на	линейното	и	недетерминираното	(раз-
клоненото	 или	 дървовидно)	 време,	 наречени	 съответно	
LTL	и	CTL	модели.	За	целите	на	решаваната	задача	е	от	
значение	вторият	модел	поради	добавените	оператори	за	
трасета	–	А	 (All)	и	E	 (Exist).	Те	се	използват	за	изразя-
ване	на	различни	свойства	на	реактивните	системи	като	
например:	коректност,	сигурност,	липса	на	мъртви	точки,	
достижимост,	които	са	в	основата	на	критериите	за	оп-
тималност.
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4.4. Проверка на модела (верификация). В	процеса	
на	верификация	се	установява	дали	моделът	на	системата	
удовлетворява	предявените	към	детайлния	план	изисквания	
(критерии).	Верификацията	на	модел,	изграден	на	базата	на	
времеви	автомати,	се	извършва	най-често	чрез	проверка	
на	модела	(model	checking)	на	базата	на	предварително	де-
финирани	изисквания	към	системата,	изразени	чрез	фор-
мули	 на	 темпоралната	 логика	 [8].	 Проверката	 на	модела	
може	да	се	разглежда	като	изчерпателна	симулация,	а	неин	
основен	недостатък	е	проблемът	с	размерността.	С	цел	да	
се	преодолее	този	проблем,	са	разработени	и	се	прилагат	
различни	методи	като	например	символна	проверка	на	мо-
дела,	частично	редуциране	на	реда,	симетрична	редукция,	
ограничена	проверка	на	модела	и	други.

4.5. Кратко описание на програмната среда UPPAAL. 
UPPAAL	е	програмно	средство	за	верификация	на	системи	
за	реално	време,	представени	като	мрежи	от	времеви	ав-
томати	[9,10].	Продуктът	е	съвместна	разработка	на	Депар-
тамента	по	компютърни	системи	на	университета	в	Uppsala	
и	този	в	Aalborg.	Времевите	автомати	се	свързват	в	мрежи	
в	рамката	на	общо	множество	от	часовници	и	действия.	
Всеки	времеви	автомат	в	UPPAAL	представя	процес,	кой-
то	 е	 независим,	 което	 обуславя	 неговата	 асинхронност.	
Синхронизацията	между	отделните	автомати	се	осъществя-
ва	посредством	 така	наречените	комуникационни	канали,	
които	биват	бинарни,	емисионни	и	неотложни.	Времевите	
автомати	в	UPPAAL	са	разширени	още	с	константи,	гранич-
ни	целочислени	променливи	и	масиви,	които	улесняват	де-
финирането	на	мрежата	от	автомати	и	връзките	между	тях.

Заключение
Включването	на	информационни	модели	в	рамките	на	

стандарта	OPC-UA	разширява	възможностите	за	многократ-
но	използване	на	разнообразни	информационни	модели	и	
повишава	значимо	сигурността	на	приложенията.			Инфор-
мационният	модел	на	машината	на	състоянията	предоставя	
общ	модел	за	машини	на	състоянието,	използвани	от	про-
грамите	и	информационните	модели	за	аларми	и	събития.	
Освен	това	той	може	да	намери	приложение	като	подход	
за	формална	верификация	на	киберсигурността	на	прило-
женията,	описана	със	средствата	на	темпоралната	логика.
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