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Резиме: Безбедност рачунарске мреже је у данашње време веома значајна област. Важно је штитити како 

информације тако и приступ самом уређају. Web сервер је честа мета напада и то нарочито тако што се 

онемогући приступ серверу DoS (Denial of Service) и DDoS (Distributed Denial of Service) нападима. У 

овом раду ће бити представљене врсте напада као и технике којима се штитимо од њих. Симулација 

напада и заштите ће бити представљена на примеру Web сервера коришћењем виртуелних машина. 

Кључне речи: Безбедност, Web сервер, DoS напад, Firewall, HTTP протокол. 

WEB SERVER SECURITY 

Abstract: Security is these days a very important networking area. It is important to protect not only the data, 

but also the access to the very device. Web servers are often attacked, and often by DoS (Denial of Service) and 

DDoS (Distributed Denial of Service) attacks. In this paper types of attacks and security measures against them 

will be presentred. Simulation of an attack and defense against it will be presented on a Web server which is 

hosted on a virtual machine.  

Key words: Security, Web server, DoS attack, Firewall, HTTP protocol 

1. УВОД 

Данас је могуће на Интернету наћи, купити и наручити напад, дефинисати жртву и 

уговорити време и трајање напада. Свако ко има ресурс, тј. сајт може бити мета сајбер 

напада. Зато су технике заштите од сајбер напада изузетно значајна тема. Неформално 

је али истинито мишљење да ко није видљив на Интернету тај не постоји, па стога 

данас свака фирма и многи појединци имају своје сајтове. Неки су мање, неки више 

рањиви, а негативне последице напада који „обарају сајт“ тј. чине га недоступним могу 

бити веома значајне попут губитка прихода, одбијања потенцијалних клијената, крађе 

корисничких података, рушења репутације сајта а тиме и фирме, трошкова санирања 

последица напада итд. 

Тема безбедности је толико актуелна тако да су стручњаци у тој области развили 

алате којима она може да се реализује. Основни принципи сигурности информација су 

познати под називом CIA (CIA triad, Confidentality, Integrity, Availability). Они 

обухватају поверљивост, интегритет и доступност [1,2,3], што чини срж безбедности 

рачунарских мрежа. 

Када су у питању web сервери, изузетно је значајна њихова доступност. Доступност 

осигурава да овлашћени појединци имају правовремен и сигуран приступ подацима и 

другим ресурсима онда када је то потребно, тј. обезбеђује да системи раде без одлагања 

и да се овлашћеним корисницима не ускраћује услуга. 

Методе које се користе за обезбеђивање доступности укључују редундансу система, 

прављење резервних копија система, повећану отпорност система, одржавање опреме, 
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ажурирање оперативних система и софтвера и планове за брзи опоравак од 

непредвиђених катастрофа [2]. 

У овом раду ће бити представљене врсте сајбер напада са посебним освртом на оне 

који онемогућавају приступ web серверу. Затим ће укратко бити описане технике 

којима се рачунарске мреже могу заштитити од сајбер напада, са детаљнијим приказом 

заштите од напада који могу нарушити функционисање web сервера. На крају ће бити 

дат пример симулације напада и заштите web сервера. 

2. ВРСТЕ НАПАДА НА ИНТЕРНЕТУ 

Нападе на Интернету, такозване сајбер нападе реализују особе, такозвани хакери 

који користећи софистицирана софтверска и програмерска решења имају за циљ да 

направе штету. Они коришћењем Интернета као мреже за пренос података желе да 

стекну неауторизовани приступ уређајима као што су рутери, свичеви, сервери, 

рачунари итд. или да наруше њихово функционисање. 

Напади најчешће долазе споља, па мрежни администратори увек побољшавају 

границу између мреже компаније и спољашње мреже тј. Интернета, тако што много 

пажње посвећују firewall-у покушавајући да на том месту задрже сав „злонамеран“ 

саобраћај. Међутим, може се десити да напад дође из унутрашње мреже како од неког 

„незадовољног запосленог“ тако и од неког ко није свестан да је постао заражен неким 

обликом малициозног софтвера. Напад се може десити и преко транзитне зоне тако што 

хакер споља изврши упад на сервер који се налази у зони поверења firewall-а, а затим 

добије право приступа, односно транзит ка унутрашњој мрежи. 

Напади се реализују слањем малициозних кодова, тзв. малвера, који по типу могу 

бити вируси, црви или тројанци [2]. Они врше рањавање жртве како би после била 

погодна за даље нападе.  

Сајбер напади се деле на мрежне и апликацијске нападе. Мрежне нападе можемо 

поделити на извиђачке нападе, напади на приступ уређају и напади којима се 

онемогућава неки сервис. Извиђачки напади се реализују алатима који откривају јавне 

адресе, портове итд. Напади на приступ уређају су напади на лозинку, на модел 

поверења, редирекција портова итд. Напади којима се онемогућава неки сервис су DoS 

и DDoS напади. Мрежни напади оптерећују линк рутера, сервера или рачунара, док 

апликацијски напади оптерећују ресурсе ових уређаја попут меморије и процесора. 

У ширем смислу, сајбер нападе можемо поделити у зависности који слој OSI 

модела нападају. Тако постоје: 

• Напади на другом слоју (Layer 2 attacks) - то су нападу у LAN мрежи на једном 

broadcast домену. 

• Напади по протоколима (Protocols Attack) – то су напади на протоколе за 

рутирање (RIP, OSPF, EIGRP, BGP), напади на DHCP (Dynamic Host 

Configuration Protocol), HSRP (Hot Standby Routing Protocol), CDP (Cisco 

Discovery Protocol), ICMP (Internet Control Message Protocol). 

• Квантитативни напади – то су напади где нападачи шаљу преко бот мреже 

велики саобраћај који превазилази капацитет расположивог протока жртве. 

• Напади на апликације – то су напади који користе пропусте у апликацијама и 

оперативним системима. 
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2.1. DoS и DDoS напади 

DoS (Denial of Service Attack) напад има једноставан циљ, а то је да спречи било 

кога да приступи одговарајућем мрежном ресурсу. У основи се састоји од слања 

огромне количине захтева ка серверу који треба да послужи кориснике, тако да он у 

једном тренутку више не може да их послужи. 

DDoS (Distributed Denial of Service Attack) напад представља напад који стиже са 

већег броја адреса од стране бот мреже, па га је стога теже лоцирати и спречити. 

Напади се углавном дешавају са мноштва рачунара повезаних на Интернет у 

договорено време што је приказано на слици 1. Пре тог времена, хакери су заразили ове 

рачунаре малициозним софтвером, градећи тзв. ботнет. Ови рачунари се такође зову и 

зомбији и они најчешће не знају да су део зомби армије. 

2.2. Чести сајбер напади 

Поред горе описаних DoS и DDoS напада, међу честе сајбер нападе спадају: 

• Ping of death – пинг смрти представља слање ICMP Echo Request пакета величине 

веће од максимално дозвољене или слање ICMP фрагмената који на одредишту 

морају бити састављени. 

• Smurf напад – нападач шаље directed broadcast ICMP пакет са лажном изворном 

адресом, адресом жртве, на пример сервера, тако да сви уређаји у мрежи одговоре 

на ту поруку и тиме загуше линк и преоптерете процесор жртве, тј. сервера. 

• TCP reset напад – нападач шаље TCP reset поруку која моментално раскида 

сесију по дотадашњем порту. 

• DNS poisoning – како се поруке од DNS сервера прослеђују у текстуалном 

формату, некриптовано, нападач може да их детектује и пресретне и да уместо 

тражене адресе стави адресу свог сервера и на њој постави лажну страницу. 

• TCP SYN flood – пошто HTTP протокол шаље поруке које нису шифроване, 

хакери могу да их пресретну и промене изворну адресу у TCP SYN захтеву и 

слањем великог броја лажних захтева серверу, сервер ће преплавити жртву 

великим бројем TCP ACK одговора, што је приказано на слици 2. Сервер жртва ће 

одбацити те одговоре, али троши своје ресурсе за то, док нападнут сервер, 

одговарајући на лажне захтеве неће моћи да послужи реалне кориснике. 

 

                   
       

Слика 1 – Хијерархија мреже за DDoS напад                                Слика 2 – TCP SYN Flood напад 
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3. ТЕХНИКЕ ЗА ОДБРАНУ ОД САЈБЕР НАПАДА 

Стручњаци за сајбер сигурност користе низ различитих вештина и дисциплина када 

штите податке у сајбер простору, пазећи да увек остану на страни закона. Прва вештина 

укључује технологије, уређаје и производе доступне за заштиту информационих 

система и одбрану од интернет криминалаца. Стручњаци за сајбер сигурност треба да 

овладају технолошким алатима којима располажу. Међутим, технолошки алати нису 

довољни за пораз сајбер криминалаца. Стручњаци за сајбер сигурност морају да 

изграде снажну одбрану успостављањем политика, процедура и смерница које ће 

корисницима сајбер простора омогућити да остану безбедни. Коначно, корисници 

сајбер простора треба да постану боље упознати са претњама и да успоставе културу 

учења и свести о потреби безбедности и поштовања политика, процедура и смерница 

које се односе на безбедност у сајбер простору како би заштитили себе и организацију 

од напада [1,2]. 

Мере заштите могу бити засноване на софтверу, хардверу, мрежи и облаку [2]. 

Софтверске заштитне мере укључују програме и услуге који штите оперативне 

системе, базе података и друге услуге које раде на радним станицама, мрежним 

уређајима и серверима. У те мере спадају софтверски firewall-и, скенери портова, 

анализатори протокола, скенери рањивости, системи за детекцију упада... 

Заштитне мере засноване на хардверу представљају наменске уређаје који се 

користе за заштиту рачунарских мрежа који филтрирају саобраћај на основу правила 

која дефинишу дозвољен заобраћај- Ти уређаји су firewall-и, системи за детекцију и 

превенцију упада (IDS и IPS). 

Заштитне технологије које су засноване на мрежи су виртуелне приватне мреже 

(VPN), управљање мрежним приступом (NAC) и сигурност бежичне приступне тачке. 

VPN је сигурна виртуелан мрежа која користи јавну мрежу тј. Интернет чија се 

сигурност заснива на шифровању пакета који се преносе између крајњих тачака. NAC 

обухвата скуп провера пре него што се дозволи уређају да приступи мрежи, као на 

пример, да ли постоји ажурирани антивирусни софтвер или ажурирани оперативни 

систем. Сигурност бежичне приступне тачке укључује имплементацију провере 

идентитета и шифровања. 

Провајдери услуга у облаку су проширили стандардну понуду SaaS, IaaS и PaaS на 

IT као услугу (ITaaS) која пружа IT подршку. Даваоци услуга у облаку користе 

виртуелне сигурносне уређаје који се покрећу у виртуелном окружењу помоћу 

оперативног система који ради на виртуелизованом хардверу. 

3.1. Митигација напада 

Како напредују технике сајбер напада, тако се усавршава и одбрана, односно 

одговор на напад. То се назива митигација напада. За одбрану веће мреже се користе 

наменски уређаји за заштиту на излазу на Интернет. За појединачну одбрану се користе 

различита софтверска решења попут антивируса, антималвера, firewall-a. На рутерима 

се постављају забране у виду приступних листи. Софистициранији уређаји попут 

наменских firewall-a могу да филтрирају саобраћај проверавајући заглавље на вишим 

слојевима OSI модела као што су Intrusion Prevention System (IPS) и Intrusion Detection 

System (IDS) firewall-и попут Cisco ASA (Adaptive Security Appliance) и ISR (Integrated 

Services Routers). 

Одбрана од напада описаних у делу 2. овог рада се заснива на томе да се они 

унапред онемогуће познајући њихову природу. Ping of death се спречава одбацивањем 
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превеликих ICMP захтева и забрањивањем његовог фрагментовања. Smurf напад се 

спречава забраном на рутеру да прослеђује directed broadcast ICMP пакет. Напади који 

постоје зато што поједини протоколи нису шифровани се спречавају увођењем 

шифровања на транспортном слоју (TLS и SSL). Одбрана од TCP SYN flood се најчешће 

своди на лимитирање недовршених, напола отворених TCP конекција, како њиховог 

броја, тако и времена колико ће сервер чекати на повратну TCP поруку. Спречавање 

DoS и DDoS напада се обезбеђује ажурираним софтвером и блокадом спољних ICMP 

пакета на граници мреже.  

4. ПРИМЕР СИМУЛАЦИЈЕ НАПАДА И ЗАШТИТЕ WEB СЕРВЕРА 

У овом примеру се тестира повезаност web сервера са хост уређајима од којих један 

има право (User) а други (Hacker) нема право да му приступи. Симулација оваквог 

сценарија се врши коришћењем виртуелних машина. На сликама 3 и 4 су приказани 

напад на сервер и топологија која се користи у симулацији.  

 

                       
   

Слика 3 – Напад на сервер                                  Слика 4 – Топологија у симулацији 

 

За web сервер је коришћен сервер са CentOS оперативним системом на коме је 

подигнут web сервер Apache и на њему је постављена web страница којој треба 

приступити. Пројекат Apache (Apache HTTP Server Project) [4] представља пројекат 

вођен од стране групе волонтера лоцираних широм света са циљем да се имплементира 

HTTP сервер који пружа пуно могућности, који је бесплатан и део је фондације Apache 

Software Foundation. Чланови овог пројекта теже ка томе да Apache остане платформа 

помоћу које институције и појединци могу да раде на изградњи поузданих система. 

   На одговарајућем порту је покренут аналазатор протокола (wireshark) пре 

покретања симулације и на њему чекирано снимање http типа пакета. Корисник 

приступа web серверу коришћењем прегледача Mozilla firefox. Нападач напада са 1000  

HTTP GET пакета и загушује сервер. Након тога корисник покушава да приступи 

серверу и када истекне време за добијање одговра на послати захтев, добија поруку да 

је сајт недоступан. Како би се напад окончао, потребно је наћи са које IP адресе се он 

врши. То се налази у access_log фајлу. Након тога се пронађена IP  адреса блокира на 
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серверу коришћењем UFW (Uncomplicated Firewall) који је обично аутоматски 

инсталиран у дистрибуцији Ubuntu. Када се IP адреса блокира на серверу, хакер 

нападач добија поруку: „Connection reset by peer“, а сервер више не детектује напад. 

Ако нападач покрене исту команду којом је реализовао напад на сервер, добиће поруку 

о забрани: „failed to connect to port 80“. После те „одбране“ сервер више није загушен и 

корисник може да му приступи [5]. 

У симулацији је на виртуелним машинама био инсталиран оперативни систем 

Linux. Налози и коришћен оперативни систем у симулацији су приказани у табели 1. 

Напад је изведен коришћењем скрипте написане у Python-у доступне на Интернету на 

Github.com (https://github.com/firefoxbug, DDOS tool in python). 

 

Табела 1 – Налози и оперативни систем 

VM OS 

webserver@centos CentOS 

user@ubuntu Ubuntu 

hacker@kali Kali 

 

5. ЗАКЉУЧАК 

Развој Интернета и повезаност све већег броја уређаја на мрежу за последицу има 

све „видљивије“ и „осетљивије“ мете за сајбер нападе. Сваки мрежни уређај има неки 

степен рањивости са становишта саме мрежне технологије, конфигурације и политике 

безбедности. Стручњаци за сајбер безбедност морају познавати природу напада како би 

се од њега одбранили. У оквиру ширег појма безбедности, сајбер безбедност 

представља све веће поље. Данас свако ко се бави рачунарском мрежом мора имати 

довољно знања из ове области. Можемо слободно рећи да и обичан корисник, свако ко 

излази на Интернет, треба да буде свестан претњи које постоје од стране сајбер 

нападача. 

У овм раду је дат преглед сајбер напада и техника којима се они могу спречити. То 

свакако нису све претње које нас могу очекивати на Интернету јер се ова област 

изузетно брзо развија. Армија хакера се свакодневно, што због користи, што због 

изазова, бави смишљањем и реализацијом разноврсних сајбер напада. Значајан 

допринос је пример симулацјие напада на web сервер. Алати за ову симулацију се 

налазе доступни на Интернету. Ово је само један пример коришћења знања и техника 

које су јавно доступне. 
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