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СИСТЕМИ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ УПАДА У РАЧУНАРСКУ МРЕЖУ 
Милан Павловић1 Марија Зајегановић2 Марија Милић3 Слободан Чабаркапа4 Никола Курбалија5 

Резиме: У данашње време је један од главних задатака заштита рачунарских мрежа од злонамерних упада. 

Зато мрежна архитектура мора бити тако пројектована да може успешно да реагује на нападе који се брзо 

шире, брзо мењају и прилагођавају условима у мрежи. То подразумева имплементацију специјализованих 

система за  детекцију и превенцију од напада у мрежи, као што су: Intrusion detection systems (IDS) и 

Intrusion prevention systems (IPS). Мрежна архитектура интегрише та решења у улазне и излазне тачке у 

мрежи. У овом раду ће бити представљени типови доступних система, начин и место постављања тих 

система у мрежи као и могуће радње које уређај у мрежи може да предузме када се открије напад. На крају 

ће то бити илустровано конфигурацијом уређаја и верификацијом посматраног система у симулатору за 

рачунарске мреже развијеном за потребе Cisco академије.  

Кључне речи: IPS (Intrusion prevention systems), IDS (Intrusion detection systems), мрежни IPS сензори, 

конфигурисање IPS, верифкација IPS 

COMPUTER NETWORK INTRUSION PREVENTION SYSTEMS 

Abstract: Nowadays, one of the main goals is protecting computer networks from malicious attacks. This is the 

reason why network architecture must be designed in such a way to succesfully react to attacks that spread fast, 

change fast and adapt. To achieve this, there is a need of implementing specialized systems for detecting  and 

preventing intrusion (Intrusion detection systems (IDS) and Intrusion prevention systems (IPS)). Such solutions are 

integrated in network’s start and end points. In this paper, types of available systems, where to place them and how 

to implement them will be presented, as well as actions that a network device may take when a network attack is 

registered. This will be illustrated through device configuration and verification of the observed system in a network 

simulator, developed by Cisco for Networking Academy.  

Key words: IPS (Intrusion prevention systems), IDS (Intrusion detection systems), network IPS sensors, 

configuring IPS, IPS verification 

1. УВОД 

Већ дужи низ година се велика пажња поклања безбедности рачунарских мрежа. 

Аспекти са којих се посматра Cybersecurity [1], [2] су принципи безбедности информација 

(CIA triad), затим стања информација односно података и стручност која је потребна за 

пружање заштите. У ту сврху су развијени многи алати који омогућавају пројектовање 

такве мреже која може успешно да реагује на нападе. Напади су разноврсни [3], [4], брзо 

се шире, мењају и прилагођавају условима у мрежи. 

У овом раду ће бити представљени системи за спречавање упада у рачунарску мрежу 

тј. специјализовани системи за детекцију и превенцију напада [5], место постављања тих 

система и начин одбране. На крају ће то бити илустровано конфигурацијом и 

верификацијом наведених система у симулатору Packet Tracer-у.  
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2. CYBERSECURITY CUBE 

Коцка Cybersecurity Cube, приказана на слици 1, има три димензије [4]. Прва 

димензија коцке укључује три принципа безбедности информација (CIA triad). Друга 

димензија идентификује три стања информација односно података. Трећа димензија коцке 

представља стручност која је потребна за пружање заштите. 

 

 

Слика 1 – Cybersecurity Cube 

 

2.1. Принципи безбедности информације (CIA triad) 

У рачунарским системима три кључна принципа која чине срж сигурности и 

представљају жељене циљеве када је у питању безбедност информација су: 

 Поверљивост (confidentiality) 

 Интегритет (integrity) 

 Доступност (availability) 

2.2. Стања података 

Сајбер простор је домен који садржи значајну количину осетљивих података, због чега 

стручњаци за сајбер сигурност морају да се фокусирају на заштиту тих података. Друга 

димензија Cybersecurity Cube се односи на проблем заштите података у сајбер простору у 

сваком од могућих стања: 

 Подаци у преносу (Transmission) 

 Подаци у мировању или у меморији (Storage) 

 Подаци у обради (Processing) 

За безбедност информација је неопходно обезбедити заштиту података у сваком од 

горе наведених стања. 

2.3. Заштитне мере 

Стручњаци за сајбер сигурност користе низ различитих вештина и дисциплина када 

штите податке у сајбер простору, пазећи да увек остану на страни закона. Трећа димензија 

Cybersecurity Cube дефинише вештине и дисциплине које се могу користити за заштиту 

сајбер простора. У заштитне мере спадају: 

 Технологија (Technology) 

 Људски фактори (Educations, Training & Awareness) 

 Политика и пракса (Policy & Practices) 
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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.  

3. СИСТЕМИ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ УПАДА У РАЧУНАРСКУ МРЕЖУ 

Као што је већ објашњено, за адекватну заштиту информационих система и одбрану 

од интернет криминала у важне заштитне мере спадају технологије, уређаји и производи 

који су доступни за те намене. Cisco, као водећа компанија у области рачунарских мрежа, 

нуди спектар разноврсних технологија и уређаја који се примењују за реализацију сајбер 

безбедности. Системи за откривање упада (IDS - Intrusion detection systems) и системи за 

спречавање упада (IPS - Intrusion prevention systems) су неки од многих система који се 

користе као дубински приступ одбрани за заштиту мреже од злонамерног саобраћаја. 

Постоји много различитих платформи и опција за примену IPS/IDS система, али основни 

концепти важе за све ове платформе. За ове системе Cisco нуди софтверско решење на 

бази свог IOS система, што омогућава испитивање могућности такве мреже симулацијом 

са разноврсним доступним алатима на доступним платформама. У овом раду ће бити 

коришћен симулатор Packet Tracer који је развијен за едукативне потребе Cisco мрежне 

академије. Висока ICT школа, као дугогодишња локална Cisco мрежна академија, успешно 

у редовној настави, како на основним тако и на мастер студијама, користи овај алат који 

се стално развија и усавршава и који као такав нуди велики спектар могућности у области 

симулације рада савремених рачунарских мрежа. 

3.1. Карактеристике IDS и IPS система 

Главни уређај у IDS/IPS системима је сензор. То је уређај који посматра саобраћај на 

мрежи и на основу скупа имплементираних правила доноси одлуку о томе да ли је тај 

саобраћај у реду или је на неки начин злонамеран. Циљ је смањити ризик од злонамерног 

саобраћаја иако се он не може у потпуности елеиминисати. Сензор се може поставити на 

један од два начина: inline (IPS) и у промискуитетном моду (IDS). Наиме, у случају IPS 

система саобраћај пролази кроз сензор и ако се процени да је злонамеран, одбацује се и 

тако се спречава упад у мрежу. Код IDS система, кроз сензор пролази копија саобраћаја 

тзв. промискуитетни мод рада, тако да се злонамерни пакети само детектују и на тај начин 

се не спречава упад у мрежу, већ се само детектује злонамеран саобраћај. Са друге стране, 

IPS систем уноси кашњење и ако сензор откаже, саобраћај је у прекиду. Постоје 

предности и мане и једних и других и у зависности од политике безбедности користе се и 

једни и други системи, често и заједно. 

Системи за детекцију и превенцију упада у мрежу раде на основу имплементираних 

правила. Саобраћај се надгледа по свим слојевима. Најчешће је то на основу 3. и 4. слоја 

OSI модела, али постоје и анализе садржаја пакета до 7. слоја OSI модела. IPS платформе 

користе комбинацију технологија за детекцију злонамерног саобраћаја које су засноване 

на бази потписа, профила и на бази анализатора протокола.  

Мрежа мора бити у стању да идентификује долазни злонамерни саобраћај како би га 

зауставила. Малициозни саобраћај има различите карактеристике тј. „потписе“. Потписи 
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јединствено идентификују одређене црве, вирусе, аномалије протокола или злонамерни 

саобраћај. Потпис је скуп правила који се користи за детекцију злонамерних активности 

како оних уобичајених мрежних напада тако и за откривање напада који би могли 

озбиљно да наруше безбедност система. Потписи могу бити прости (atomic) и сложени 

патерни. Сензори скенирају пакете користећи потписе за откривање познатих напада и 

предузимају одговарајуће мере када се потпис поклопи са протоком података, као што су 

евидентирање догађаја или слање аларма систему за управљање. На слици 2 је приказано 

функционисање система за превенцију упада у мрежу. 

 

Слика 2 – Функционисање система за превенцију злонамерног упада у мрежу 

Систем за превенцију упада у мрежу (IPS) функционише на следећи начин: 

 Саобраћај долази споља (1) 

 Сензор детектује злонамеран саобраћај (2) 

 Информација о томе се прослеђује управљачкој конзоли (3) 

 Злонамерни саобраћај се одбацује (4) 

3.2. IPS сензори 

IPS сензор, као главни уређај који посматра саобраћај, може бити реализован на један 

од два начина: Host-based (HIPS) и Network-based IPS.  

HIPS је софтвар који је инсталиран на хосту и користи се за надгледање и анализу 

сумњивих активности. Он представља комбинацију антивирусног, антималверског 

софтвера и firewall-а. Недостатак HIPS-а је што делује само на локалном нивоу и да би био 

ефикасан у мрежи мора бити инсталиран на сваком хосту, нема потпун приказ мреже и 

зависи од оперативног система хоста. У комбинацији са мрежним IPS-ом, HIPS може бити 

ефикасан алат у пружању додатне заштите за хост.  

Network-based IPS може лако да види нападе који се дешавају у целој мрежи, али ако 

су подаци шифровани то може отежати рад ових сензора. Ако мреже расту, постаје теже 

поставити уређај на једно место и успешно хватати сав злонамерни саобраћај. Зато се 

сензори постављају на више места у мрежи, што повећава трошкове. Та места су изабрана 

тако да омогућавају администраторима да прате активност у мрежи док се напад дешава 

без обзира на локацију мете напада. Хардверски, морају да имају одговарајућу мрежну 

картицу, процесор и меморију. Network-based IPS сензори могу бити имплементирани на 

више начина: 

 На рутеру са или без додатног модула специјализованог за IPS 

 На firewall уређају са или без додатног модула специјализованог за IPS 
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 На свичу уз додатак посебног модула за IPS/IDS 

 На посебном уређају намењеном само за IPS/IDS који је опремљен са сензорима 

Избор IPS решења зависи од више фактора: интензитета мрежног саобраћаја, 

топологије мреже, расположивости особља за управљање IPS-ом и наравно расположивог 

буџета за те намене. На слици 3 су приказани Network-based IPS сензори. 

 

 

Слика 3 – Network-based IPS сензори 

У оквиру заштићеног дела мрежа је могуће додати хостове без потребе за додавањем 

нових сензора. Потреба за додатним сензорима се јавља у случају да је прекорачен 

капацитет постојећих и ако је потребно проширити границе заштићеног дела мреже. 

4. ПРИМЕР СИМУЛАЦИЈЕ IPS-А У PACKET TRACER-У 

Ради илустрације функционисања система за спречавање и детекцију упада у 

рачунарску мрежу које је представљено у претходна два поглавља, у овом поглављу ће 

бити приказана конфигурација и верификација ових система на примеру симулације једне 

мање мреже. Мрежа која се симулира у Packet Tracer-у је дата на слици 4, док су на слици 

5 дати параметри за конфигурисање мреже. 

Слика 4 – Симулирана мрежа Слика 5 – Параметри за конфигурацију мреже 

У симулацији је коришћен систем за превенцију упада (Cisco IOS IPS) који је 

реализован софтверски. Он надгледа и спречава упаде тако што упоређује саобраћај са 

потписима познатих претњи и блокирањем саобраћаја када се претња открије. На 

рутеру R1 је конфигурисан IPS који скенира саобраћај који долази у мрежу 192.168.1.0. 
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На самом почетку, пре конфигурисања IPS-а неопходно је проверити да ли постоје на 

рутеру одговарајући фајлови и ако је потребно преузети најновије IOS IPS фајлове. На 

syslog сервер се снимају логови од IPS порука. Важно је да те поруке приказују тачно 

време и датум логова па је на рутеру конфигурисан сат. Могуће је уместо сата подесити 

синхронизацију са NTP сервером. Такође је на рутеру подешена адреса syslog сервера 

коме се прослеђују IPS поруке. На слици 6 су приказане команде у Cisco IOS-у којима 

се постиже горе описана основна конфигурација. 

 

Слика 6 – Основна конфигурација IPS-а на Cisco IOS-у у CLI 

У овом примеру је приказана основна конфигурација IPS-а на Cisco рутерима. 

Могућности подешавања су далеко веће и могу се подесити врло специфична праћења 

и анализе саобраћаја било у линијском или пасивном моду. Преузимање најновијих IOS 

IPS фајлова тзв. пакет потписа и јавни кључ за криптовање са сајта cisco.com, може 

обавити регистовани корисник. Крипто кључ верификује дигитални потпис за главну 

датотеку потписа. Садржај датотеке је потписан приватним кључем компаније Cisco 

како би се загарантовала његова аутентичност и интегритет. 

Поред основне конфигурације, у овој симулацији је још извршено укључивање 

одговарајуће категорије потписа, модификовање потписа укључивањем слања аларма и 

одбацивање пакета inline, тј. током преноса података. На слици 7 су приказане команде 

у Cisco IOS-у којима се то постиже. 

 

Слика 7 – Укључивање категорије потписа, модификовање потписа, слање аларма, одбацивање пакета 

На крају, све је тестирано и проверено у симулатору. 

Симулатори пружају прихватљив алат за основну обуку у области рачунарских 

мрежа. За напредније обуке, на располагању су и други алати попут емулатора у које се 

учитавају реални оперативни системи мрежних уређаја. 
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5. ЗАКЉУЧАК 

Данас се преко рачунарских мрежа преносе различити подаци и већина тих 

информација мора бити заштићена. За реализацију сигурности на интернету потребно 

је реализовати све три димензије Cybersecurity Cube.  

За адекватну заштиту информационих система и одбрану од интернет криминала у 

важне заштитне мере спадају технологије, уређаји и производи који су доступни за те 

намене. Као што је у раду приказано, у важна технолошка решења која су значајна за 

реализацију безбедности рачунарске мреже спадају системи за детекцију и превенцију 

упада у мрежу. Иако и једни и други имају своје предности и ограничења заједно у 

адекватној комбинацији IDS/IPS системи могу дати добро технолошко решење за 

спречавање упада у рачунарску мрежу и тиме омогућити заштиту информационих 

система и одбрану од све присутнијег интернет криминала. Главни уређај у овим 

системима је сензор и његовим адекватним избором и позицијом у мрежи могу се 

ефикасно заштитити и мрежни и крајњи уређаји од злонамерног саобраћаја. 

Да би се администратори обучили за одржавање мреже безбедном, неопходно је у 

обукама користити симулаторе којима се те вештине могу стећи. У раду је представљен 

симулатор Packet Tracer који се користи у Cisco мрежним академијама за обуку. Уз 

помоћ њега је симулирано откривање и спречавање злонамрног саобраћаја коришћењем 

софтверски реализованог IPS система. Ово је само један једноставан пример који се 

може тестирати. У реалној мрежи, најзначније је редовно ажурирање познатих потписа 

јер како се појављују нови напади, тако се они откривају и на основу њих се генеришу 

патерни уз помоћ којих се касније ти напади детектују и спречавају. 
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