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ЗАШТИТА ВЕБ АПЛИКАЦИЈА ОД ПОЈЕДИНИХ НАПАДА 
Наталија Вугделија 1 Никола Недељковић 2 Ненад Којић 3 

Резиме: Број напада на веб апликације је у сталном порасту. Људи све више користе разне е-услуге, па се 

повећава и количина поверљивих информација које се размењују Интернетом, а откривање таквих 

информација може нападачу донети велику материјалну добит. Значајно је повећати свест о безбедности веб 

апликација, нарочито у данашње време, када због сузбијања ширења заразе вирусом Covid 19, све више 

људи ради, учи, купује, забавља се од куће, користећи разне веб апликације. У овом раду наведени су неки 

конкретни напади који могу угрозити безбедност веб апликација, а указано је и на пропусте који могу 

довести до злоупотребе. Предложене су активности које нису превише захтевне за кориснике, а могу 

спречити злоупотребу или ублажити последице напада.    

Кључне речи: Безбедност веб апликације, Веб напад, Безбедносни ризик, Развој веб апликације, 

Сигурносни пропусти 

PROTECTION OF WEB APPLICATIONS FROM CERTAIN ATTACKS  

Abstract: The number of attacks on web applications is constantly increasing. People are increasingly using various 

e-services, so the amount of confidential information that is exchanged on the Internet is increasing, and the 

disclosure of such information can bring a large material gain to the attacker. It is important to raise awareness about 

the security of web applications, especially nowadays, when due to the suppression of the spread of Covid 19 virus 

infection, more and more people work, study, buy and have fun from home, using various web applications. This 

paper lists some specific attacks that can compromise the security of web applications, and points out omissions that 

can lead to abuse. Activities that are not too demanding for users are suggested, and can prevent abuse or mitigate 

the consequences of the attack.  

Key words: Web application security, Web attack, Security risk, Web application development, Security 

vulnerabilities  

1. УВОД 

Број напада на веб апликације се удвостручио у односу на 2019. годину и по извештају 

из 2020. године, 43% од свих претњи по сајбер безбедност, су напади на веб апликације 

[1]. Исти извор наводи да је 86% напада мотивисано финансијском добити. Ранијих 

година било је доста напада који нападачима нису доносили директну финансијску добит, 

већ су крајњим корисницима наносили штету. Како је све више бизнис трансакција које се 

обављају путем Интернета, тако је све више напада усмерено на откривање параметара за 

ауторизацију и приступ. Осим крађе креденцијала, значајно висок удео има откривање 

слабих лозинки. Иако се корисници упозоравају да лозинке не треба откривати никоме и 

да их је потребно осмислити тако да их је тешко погодити, још увек има много таквих 

пропуста. Дашава се, не ретко, да корисници лозинке размењују са колегама и то јавно, 

нли кроз незаштићену мрежу.  Од свих злоупотребљених креденцијала, 25% су открили 

успешни фишинг напади а 22% је откривено као последица грешке крајњих корисника [2]. 

Ово је врло забрињавајући тренд, нарочито ако се има на уму да се све више важних 

садржаја и радњи пребацује на облак. Напади могу бити реализовани и у циљу 

злоупотребе сервера базе података, где подаци могу бити преузети, преправљени или 

уништени. Такође је могуће напасти веб сервере, активирати извршење неког 
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малициозног кода, оборити веб апликацију, блокирати неке функционалности и још нмого 

тога. Када додамо пораст малвера који шифрује податке и онемогућава власнику приступ, 

јасна је потреба да се крајњим корисницима укаже на значај безбедног коришћења веб 

апликација, али и да се програмерима подигне свест о важности развоја безбедне веб 

апликације.   

2. РАЊИВОСТИ ВЕБ АПЛИКАЦИЈА 

Може се уочити значајан развој и напредак веба у последњим деценијама. Веб 

апликације су постале саставни део свакодневног живота, али многе од њих имају 

рањивости које могу бити злоупотребљене са великим последицама [7]. Прављење 

потпуно безбедне веб апликације је изузетно захтевно. Осим знања и искуства потребних 

за развој, добро је имати и алат за аутоматску проверу рањивости веб апликације. Ручна 

провера свих рањивости компликована је, скупа, захтева пуно времена и дешава се да 

неки пропуст остане непримећен [8]. На жалост на Интернету је много веб апликација са 

разним безбедносним рањивостима, насталим због нестручности програмера,  или  због 

неког пропуста током развоја или тестирања. Веб апликације су се веома брзо мењале, али 

је листа највећих безбедносних ризика остала прилично иста. То указује на чињеницу да је 

безбедност веб апликација заостала у односу на напредак веба [3].  Напредак је очигледан 

у изгледу, могућностима и формату веб апликација, па ипак најзначајнији безбедносни 

ризици данас скоро да су исти као и пре петнаестак година. То се најбоље може видети 

кроз OWASP Top Ten извештаје, у којима се на сваке 3-4 године објављује листа од десет 

најкритичнијих безбедносних ризика по веб апликације [4]. Тренутно је актуелна верзија 

из 2017. године, али садашњи проблеми који се наводе у извештају, скоро су исти као у 

првој листи из 2004. године. OWASP или Отворени пројекат безбедности веб апликација 

је непрофитна заједница програмера, инжењера и хонорараца која обезбеђује ресурсе и 

алатке за безбедност веб апликација. OWASP Top Ten има за циљ да анализира безбедност 

система, идентификујући рањивости веб апликација [6]. Многи стручни радови и књиге 

наводе OWASP Top Ten као један од најзначајнијих у грани одбране веб апликација [5]-

[10].  

Напади на веб апликације наносе све веће штете компанијама, али и крајњим 

корисницима. Извештај из 2019. године наводи да су од свих напада на мреже повезане на 

Интернет, 4,79% високог ризика или критични, док је тај проценат скоро 7 пута већи за 

спољашње нападе на веб апликације, па је чак 34,78% критично или високог ризика [11].  

Најчешћи напад на веб апликације је SQL инјекција. Поменути извори наводе да је овај 

напад заступљен у преко 40 % од свих изведених напада на веб апликације. На ризик од 

SQL инјекције се највише и указује, али не смеју се занемарити ни друге слабости и 

пропусти који могу бити злоупотребљени. Наведени су неки безбедносни ризици из 

OWASP Top Ten: 

 A2 Покварена аутентификација - Веб апликације у великом броју случајева, 

садрже функционалности за аутентификацију корисника и  управљање сесијом. 

Апликација види да ли је корисник улогован користећи одређену сесију, али 

ако функционалност није добро имплементирана, то види и малициозни код. 

Овакве рањивости омогућавају нападачима да угрозе лозинке, кључеве или 

токене сесија. У случају да постоје и други безбедносни пропусти, нападач би 

могао да привремено или трајно преузме идентитете других корисника. 

 А4 XML Спољни ентитет (XXE) – XML је стандард за складиштење 

структурних података и веома је лак за читање. Неке веб апликације користе 

XML за комуникацију са сервером, што може довести до додавања 



16. Конференција са међународним учешћем   

Ризик и безбедносни инжењеринг   Врњачка Бања, Јун 2021. 
 

205 

 

малициозног кода у XML. Ова рањивост омогућава DoS нападе. Старији и 

лоше конфигурисани XML процесори посебно су осетљиви.  

 А5 Контрола поквареног приступа – Апликација често користи више нивоа 

приступа, типа посетиоци, модератори, администратори... Мањак валидације 

разих приступних нивоа може довести до ове рањивости. На пример, корисник 

који има лимитиране привилегије у систему, може да користи 

администраторске функције и да приступи налозима других корисника или 

осетљивим подацима, као и да мења податке или разне параметре. 

 А6 Сигурносна мисконфигурација – Слабости у конфигурацији апликација или 

система су фактори који обезбеђују отворе за напад. Врло чест пропуст који се 

јавља као последица несигурне или некомплетне конфигурације, отвореног 

складишта у облаку или детаљних порука о грешкама које садрже осетљиве 

информације. Погрешна конфигурација безбедности се дешава на свим 

нивоима апликационог слоја, укључујући мрежне сервисе, платформу, веб 

сервер, виртуалне машине итд. Такви недостаци дозвољавају нападачима 

неауторизован приступ системским подацима или функционалностима, што 

понекад доводи до комплетног пада система. Концепт одбране је једноставан, 

дати што је могуће мање информација и давати само потребне 

функционалности. 

 А7 Cross-site skripting (XSS) - Добро направљен веб сајт кодира све кориснички 

снабдевене уносе у исправан контекс. На овај начин спречава се нападач да 

манипулише са одговором сервера користећи унос снабдевен од стране 

корисника. XSS пропуст омогућава нападачу да покрене злонамерне скрипте у 

жртвином прегледачу.  Осмишљене су три форме XSS-а које обично гађају 

кориснички веб прегледач: 

 Рефлектовани XSS: Налази се нека форма на апликацији, која се не валидира и 

прима сиров унос корисника за који ће одрадити неки HTML код. Успешан 

напад ће дозволити нападачу да изврши било какав HTML и Javaskript код у 

веб прегледачу корисника. Обично ће навести корисника на неки малициозни 

вебсајт који нападач контролише. 

 Ускладиштен XSS: Апликација складишти несаниран унос корисника коме 

касније може приступити неки други корисник или администратор. Ово се 

сматра високим или критичним ризиком. 

 DOM XSS: Javaskript framework-ovi, ‘single-page’ апликације које динамички 

укључују податке којима нападач може да манипулише су јако осетљиве на 

DOM XSS. Идеални случај би био да се онемогући манипулисање Javaskriptom 

кроз интерфејс апликације 

 Постоје разни алати који детектују и користе све три форме XSS-а, а постоје и 

бесплатни frameworks. XSS обухвата велики број апликација које користе PHP, 

Ј2ЕЕ и ASP. Користи се за крађу креденцијала, сесија или испоруку 

малициозних програма својој мети.  

3. НАПАДИ КОЈИ МОГУ УГРОЗИТИ БЕЗБЕДНОСТ ВЕБ АПЛИКАЦИЈА 

Нападачи се труде да искористе софтверске недостатке или покушавају да приступе 

често подразумеваним налозима, некоришћеним страницама, наезаштићеним датотекама и 

директоријумима у циљу омогућавања неауторизованог приступа или добијања 

различитих информација. Последице напада могу имати три нивоа утицаја на 

организације или појединце. Ти нивои су дефинисани у FIPS 199 [12]. Постоје низак, 

средњи и висок ниво који описују утицај на организације или појединце. Мање штете и 
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финансијски губици одговарају ниском нивоу. Средњи ниво означава значајну штету и 

финансијске губитке, док високи ниво представља озбиљне или катастрофалне 

финансијске губитке и штету, које најчешће није могуће надокнадити [13].  

Напади на веб апликације могу бити недозвољени или дозвољени (етички). Технике и 

алати које користе етички хакери су сличне онима којима се служе злонамерни хакери, 

али је циљ другачији, а то је пронаћи рањивости које могу довести до нарушавања 

безбедности и указати на њих, да би оне биле уклоњене. Симулацијом напада, етички 

хакери откривају слабости и техничке недостатке у систему, бележе их и заједно са 

власницима анализирају тестирање и утврђују штету коју би потенцијални напад нанео, 

као и које мере заштите треба преузети да би се очувао интегритет система [14]. Пре 

почетка етичког хаковања, важно је јасно дефинисати правила ангажовања и захтеве који 

морају бити у складу са законом. Унапред се дефинишу уговори о поверљивости података 

и заштити података о личностима. Најважније је забележити време и поступак напада, као 

и детектоване рањивости. Професионална етика налаже да се све врсте напада врше у 

складу са законом и уз дозволу власника [15]. 

У даљем тексту, наведени су неки конкретни примери могућих напада на веб 

апликације. 

3.1. Пример напада користећи локално укључивање датотека LFI 

Претраживањем мете за напад, нападач проналази инпут поље за корисника. 

Проналази да се поље користи да би учитало локалну датотеку. Покушајима да промени 

путању, добија грешке, што значи да постоји рањивост LFI. Све што је потребно нападачу 

је да направи URL који учитава конфигурациони фајл на свом локалном серверу, и ту 

путању може оставити на пољу за унос. 

Неке од познатих путања које се користе су: 

 ../../../../../../Windows/sistem.ini (конфигурациони фајл за  Windows)[6]  

 ../../../../xampp/apache/conf/httpd.conf (конфигурациони фајл за Apache на xampp-u) 

3.2. Пример напада користећи brute-force  

Прегледањем login странице апликације нападач може претпоставити који корисници 

постоје у систему. Уколико у покушају шифре постоје различите грешке типа: “Корисник 

са унетим username-ом не постоји” и “Погрешна шифра”, нападач може открити неке од 

корисничких имена апликације. Како велики број налога, као што су admin, root, user 

добијају генеричке шифре, и од креирања апликације не бивају промењени нападач може 

лако применити brute-force или напад грубом силом. 

 Примери username-a: admin, manager, root, cisco, pass, security, user, system, sys, 

administrator 

 Примери шифри су: admin, manager, root, cisco, pass, security, user, system, sys, 

administrator, 12345678, 00000000, admin123, password, Password1! 

Напад грубом силом може нападач реализовати тако што ће откуцати ручно, или 

користити неки од великог броја tool-ова који сами испробавају комбинације. 

3.3. Пример напада користећи несигурни upload фајла 

Нападач проверава да ли веб апликација користи upload датотека на несигуран начин. 

Уколико нема забране за тип фајла који је могуће отпремити, нападач закључује да је 

могуће отпремити HTML и PHP фајлове 

 Пример садржаја фајла: <?php phpinfo(); ?> 

 Пример садржаја фајла: <?php $o = shell_exec($_GET['cmd']);echo $o; ?> 
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- У другом случају нападач лако може после доћи до тог фајла преко URL -а и GET 

методом проследити команду за коју жели да се изврши у терминалу. На пример: 

www.nesto.com/files/primer.php?cmd=ls 

3.4. Пример напада користећи XSS  

Апликација користи неке поверљиве податке у конструкцији HTML snippeta без 

валидације и избегавајућих карактера: 

strana += “<input name=’lozinka’ type=’password’ value=’” + 

request.getParameter(“pass”)+”‘>”; 

Нападач промени ‘pass’ параметар у веб прегледачу у:  

‘><script>document.location=’http://www.napadac.com/cgi-

bin/cookie.cgi?foo=’+document.cookie</script>’. 

Овакав напад чини да id сесије особе која је нападнута буде послат на нападачев 

вебсајт, омогућавајући му да отме тренутну сесију своје жртве.  

4. НАЧИНИ ОДБРАНЕ ОД НАПАДА 

Постоје већ објављене листе активности које могу спречити нападе или бар смањити 

могућност злоупотребе [4]. У наредном делу су наведени неки начини одбране од 

злонамерних напада који нису превише захтевни за кориснике и који су се показали веома 

корисни у заштити веб апликација. 

4.1. A2 Покварена аутентификација  

 Имплементирати мултифактор аутентификацију. 

 Не пласирати апликацију са основним креденцијалима. 

 Проверити да се не употребљују слабе шифре. 

 Усагласити шифре са стандардима за креирање шифри. 

 Користити исте поруке за грешку за све грешке. 

 Лимитирати број погрешних покушаја шифре. 

 Користити сервер да се генерише ID сесије. 

 Уколико постоји сумња да је у току DoS или DDoS  напад, контактирати прикладне 

професионалне особе за помоћ. 

4.2. A4 XML Спољни ентитет (XXE)  

 Користити мање комплексне формате као JSON. 

 Надоградити све XML библиотеке. 

 Искористити алатке за откривање XXЕ. 

4.3. A5 Контрола поквареног приступа  

 Забранити приступ свим подацима сем јавних ресурса. 

 Имплементирати механизме за приступ и приступне нивое. 

 Јединствена пословна правила морају бити строго примењивана и мора се 

контролисати примена. 

 Блокирати листање директоријума веб сервера. 

 Бележити приступне грешке и ако је потребно обавестити администраторе. 

4.4. A6 Сигурносна мисконфигурација  
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 Направити минималну платформу без непотребних карактеристика, компонената, 

документације и узорака.  

 Обрисати или не инсталирати некоришћене карактеристике и framework-е. 

 Задати задатак да се прегледа и ажурира конфигурација за све сигурносне 

карактеристике. 

 Слање сигурносних директива и правила коришћења клијенту. 

 Аутоматизовати процес провере ефективности конфигурације сервера и сервиса. 

 Понављати очвршћујући процес који омогућава лак и брз начин за укључивање 

новог окружења које је прописно закључано. 

 Окружења (Развојно, осигуравање квалитета, продукција) би требала да су 

идентично конфигурисана, са различитим креденцијалима коришћеним у сваком од 

окружења. Овај процес би требало да је аутоматизован како би смањио труд 

потребан да се намести ново сигурно окружење 

4.5. A7 Cross-site skripting (XSS) 

 Користити најновије framework-e који избегавају XSS по дизајну, kao što su React JS, 

Ruby on Rails itd. 

 Избегавати неповерљиве HTTP захтеве. 

 Омогућити CSP (Content Securiy Policy). Ефективна је ако не постоје друге слабости 

које би омогућиле убацивање малициозног кода кроз локалне фајлове. 

 Користити детаљан OWASP Cheat Sheet ‘XSS Prevention’. 

 Одвојити поверљиве податке од активног садржаја веб прегледача 

5. ЗАКЉУЧАК 

Анализом последица које изазивају одређени напади, види се да нису сви напади 

једнако штетни и да последице по апликацију и кориснике те апликације могу бити мање 

или веће. Кроз реализацију и анализу напада на веб апликације, уочава се да су неке 

слабости лакше, а неке теже за злоупотребу. Због специфичности напада и последица 

нопходно је развијати одговарајуће безбедносне полисе. Један од безбедносних пропуста 

које нападач може најлакше искористити, а који доводи до највеће штете, је покварена 

аутентификација. Може да доведе до обарања система, до тога да нападач добија админ 

права, осетљиви подаци као подаци са картице и лични подаци бивају пуштени у јавност и 

слично. Преостали наведени безбедносни ризици нису тако једноставни за злоупотребу, 

али могу нанети озбиљну штету и довести до крађе креденцијала и сесија, убацивања 

малициозног софтвера, омогућавања дос напада, неауторизованог приступа системским 

подацима и функционалностима, као и до потпуног пада система. Неопходно је подићи 

свест свих учесника веба о значају безбедности веб апликација, да би се смањио ризик од 

потенцијалних нападача, као и последице од извршених напада. 
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