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ANOTACE 

Diplomová práce je zaměřena na bezpečnost webových aplikací, jež jsou vyvíjené za 

použití skriptovacího jazyka PHP. Úvod práce se zabývá charakteristikou webových aplikací 

a technologiemi, které jsou dostupné pro vývoj takové aplikace.  Hlavní kapitola diplomové 

práce je pak rozdělena na dvě části, a to na popis prvků definující bezpečnost webové 

aplikace a dále na samotnou kategorizaci možných útoků a obran proti nim podle žebříčku 

společnosti OWASP. Součástí práce je také demonstrace vybraných útoků a obran 

prostřednictvím webové prezentace, jež obsahuje vytvořené PHP skripty, které ilustrují 

techniky zabezpečení a principy útoků. Uvedená webová aplikace je pak určena jako studijní 

opora pro výuku předmětu "Bezpečnost informačních systémů".  

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Webová aplikace, bezpečnost webové aplikace, PHP, databáze. 

 

 

ABSTRACT 

This thesis is focused on a safety of web applications that are developed with the use 

of   scripting language called PHP. Introduction of the thesis concerns with web´s 

applications characteristic and the technologies that are available for the development of this 

application. Main chapter of the thesis is divided into two parts. First part is the description 

of the elements that define the security of web applications. Second part contain the 

categorizations of the possible attacks and defenses against them according to OWASP Top 

10 Ranking.  The demonstration of selected attacks and defenses through web presentation 

is another part of the thesis. The web presentation is developed by PHP language and it 

illustrates the security techniques and attacking principals. This web application is 

determined for study purposes for the subject "Information Systems Security".    
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1  ÚVOD 

Využití webových služeb prostřednictvím internetu v několika posledních letech 

zažívá obrovský růst. Hlavním důvodem tohoto rozmachu je především vysoká dostupnost 

internetu široké škále uživatelů. V důsledku obrovského nárůstu počtu uživatelů internetu se 

stejným tempem stoupá potřeba vývoje stále nových webových aplikací. Se zvyšujícím se 

počtem webových služeb se vytváří prostor pro tvorbu bezpečnostních chyb, které 

v aplikacích vznikají z různých příčin. Jedním z důvodů vzniku bezpečnostních nedostatků 

může být použití různých technologií pro tvorbu webových aplikací, jež jsou často 

používané za hranicemi možností, pro něž byly původně určeny. Dalším velmi častým 

důvodem tvorby bezpečnostních chyb je také časový nátlak společností na své zaměstnance, 

aby vydání jednotlivých aplikací bylo co nejrychlejší a nejméně finančně nákladné pro 

danou firmu. Velký nátlak ze strany společností na vývojáře má za následek podcenění 

bezpečnostní stránky aplikace i u samotných programátorů.  

Diplomová práce se zaměřuje na bezpečnost webových aplikací, které jsou vytvářeny 

prostřednictvím moderních technologií a to především aktuálně na velmi používaném  

skriptovacím jazyku PHP (Hypertextový preprocesor). Tento skriptovací jazyk je 

v současnosti nejvíce využívaným prostředkem pro tvorbu logické vrstvy každé webové 

aplikace. Výhoda tohoto jazyka spočívá v možnosti vytváření různých knihoven, 

frameworků a dalších open source modulů pro vývoj webových aplikací.  

Hlavním cílem práce je popis bezpečnostních chyb a možných obran proti nim, které 

se mohou vyskytnout v oblasti webových aplikací, jež jsou vyvíjené za použití jazyka PHP. 

K definování nejčastějších bezpečnostních slabin byl využit žebříček deseti 

nejvyskytovanějších problémů komunity OWASP (The Open Web Application Security 

Project).  

Práce je členěná do několika kapitol, kde každá má své opodstatnění. V prvních 

kapitolách je kladen důraz na popis struktury a technologií, které se mohou využít při vývoji 

webových aplikací. Následující kapitoly pak detailně popisují způsoby, jak lze ohrozit 

webové aplikace, a následně jaké možnosti má vývojář, aby své aplikace zabezpečil. 

Součástí práce je také demonstrace vybraných bezpečnostních zranitelností a obran proti 

nim, jež jsou dostupné prostřednictvím vytvořené webové prezentace určené pro výuku 

předmětu "Bezpečnost informačních systémů".  
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1.1 Proč se zabývat bezpečností 

Tak jako se v reálném světě šíří kriminalita, tak se s růstem využívání informačních 

technologií zvyšuje přítomnost kriminality v počítačovém světě. V tomto prostředí se trestné 

činy využívající informační technologie označují pod názvem kyberkriminalita. S rostoucím 

významem internetu jsou aplikace umístěné na počítači nebo serveru mezi sebou více 

spojené a závislé. Pro vývojáře těchto aplikací tím vzniká neuvěřitelně vysoká škála 

možností výskytu bezpečnostních chyb, které mohou ohrozit například citlivá data uživatelů 

nebo poškodit dobré jméno společnosti, kde byla aplikace vyvíjena. Špatně zabezpečená 

aplikace tedy může mít vliv na počet uživatelů a s tím související finanční dopad pro majitele 

dané aplikace. 

Společnost Microsoft pak uvádí dvě definice popisující bezpečný produkt a 

zranitelné místo v produktu. „Bezpečný produkt je takový produkt, jenž chrání důvěrnost, 

integritu a dostupnost informací zákazníka a integritu a dostupnost zdrojů pro zpracování, 

které jsou pod kontrolou vlastníka nebo administrátora systému.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Zranitelné místo bezpečnosti je závada v produktu, se kterou ani při správném užívání 

produktu nelze útočníkovi zabránit v získání vyšších oprávnění v systému uživatele, v zásahu 

do jeho činnosti, v napadení dat nebo v převzetí nedovolené důvěry.“[32] 

Jak lze vidět, pozice vývojářů aplikací je velmi těžká, jelikož role obránců je vždy o 

krok pozadu za útočníkem, který je téměř vždy ve výhodě. Jako příklady, proč role útočníka 

může být výhodnější před obráncem, lze uvést tyto: 

 Obránce musí zabezpečit všechna místa aplikace, útočník si může vybrat 

pouze jedno místo ke svému útoku. 

 Obránce se dokáže bránit jen proti známým útokům, naproti tomu útočník 

může vyzkoušet zcela novou formu napadení. 

 Obránce musí být ve střehu neustále, jelikož útočník může zaútočit kdykoliv. 

 Obránce dodržuje určitá pravidla, která útočník nectí. 

  



David Vavřinec: Bezpečnost webových aplikací a výukové moduly pro předmět 

"Bezpečnost informačních systémů" 

 

2017  3 

2 POPIS WEBOVÉ APLIKACE 

Webové aplikace jsou softwarové aplikace, které jsou určené k užívání v prostředí 

internetu. Zcela zásadně se odlišují od aplikací typu klient/server, kde je potřeba, aby každá 

aplikace měla svůj vlastní klientský program. Pro přístup k aplikaci muselo být toto rozhrání 

nainstalováno na každém osobním počítači, kde uživatel chtěl spravovat danou aplikaci. 

Naproti tomu dnešní webové aplikace fungují zcela autonomně na serverech, které jsou 

umístěny na internetu. Výhody webových aplikací oproti modelu aplikace klient/server je 

především podstatné zjednodušení distribuce nových verzí aplikace a to především tím, že 

uživatel má na internetu vždy k dispozici novou verzi a nemusí čekat na zaslání instalačních 

balíčků.  

Přístup k těmto aplikacím je pak řešen prostřednictvím internetového prohlížeče, 

který je nazýván tenkým klientem, jelikož v sobě nemá samotnou logiku dané aplikace.  

Webové aplikace následně generují sérii dynamických webových stránek ve formátu 

HTML/ XHTML, které jsou podporované běžnými prohlížeči. Komunikaci mezi klientem a 

serverem umístěným na internetu obstarává internetový protokol HTTP určený pro výměnu 

hypertextových dokumentů. Každá jednotlivá webová stránka se pak zobrazí v daném 

prohlížeči jako statický dokument, ale sled jednotlivých stránek může vyvolat u klienta pocit 

interaktivity. Aktuálně se více využívají tzv. interaktivní webové aplikace, které obsahují 

různé dynamické prvky. A to například za využití skriptovacích jazyků, knihoven nebo dnes 

dobře dostupných zásuvných modulů. [2] 

Příklady webových aplikací: 

 Internetové obchody  

 Dynamické webové prezentace 

 Elektronické aukce 

 Informační portály 

 ERP systémy  

 CRM systémy 

 Bazary 

 Platební brány a platební procesory 
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2.1 Architektura webové aplikace  

Pokud se na architekturu webové aplikace podíváme z pohledu poskytování služeb, 

lze na ni nahlížet jako na strukturu, která rozděluje danou aplikaci na jednotlivé mezi sebou 

komunikující uzly. V současné době se při tvorbě webových aplikací využívá poměrně často 

architektura třívrstvá. 

2.1.1 Třívrstvá architektura 

Tato architektura se využívá u většiny webových projektů a rozděluje aplikaci do tří 

logických vrstev. Jednotlivé vrstvy jsou schopné pracovat zcela nezávisle na sobě a plnit 

úkoly samostatně.  Také je možné je nezávisle vyvíjet, udržovat a měnit, a to za podmínky 

zachování zpětné kompatibility rozhraní mezi jednotlivými vrstvami. 

 

Obrázek 1 - Třívrstvá architektura [33] 

Klientská vrstva neboli vrstva prezentační je vrstva, která má za úkol vizualizovat 

data pro uživatele a zajištuje interakci mezi uživatelem a webovou aplikaci. V dnešních 

moderních aplikacích je tato vrstva typicky implementována dle návrhového vzoru MVC 

(Model-View-Controller). 
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Prezentační vrstva tedy zahrnuje: 

 Uživatelské rozhraní je nejčastěji realizováno v podobě 

HTML/CSS/JavaScript kódu.  

 Nástroj pro správu obsahu webové aplikace CMS. 

 Správnou informační architekturu zvolenou podle cíle webové stránky. 

Aplikační vrstva obsahuje veškerou logiku webové aplikace, například funkce pro 

výpočet či zpracování dat. Nejčastěji je tato vrstva zpracována prostřednictvím skriptovacího 

jazyka na straně serveru (např. skriptovacího jazyka PHP). Tato vrstva je velmi důležitá 

z pohledu držení interního know-how, a proto by měla být silně analyticky zpracována ze 

strany vlastníka dané aplikace. 

Aplikační vrstva tedy zahrnuje: 

 Odstínění prezentační vrstvy od datové vrstvy 

 Skriptovací jazyk PHP, ASP či Python 

Datová vrstva je nejnižší vrstvou modelu, jež zajištuje práci s daty. Hlavním účelem 

této vrstvy je poskytnutí řízení nad bází dat neboli databází. Dále pak definuje strukturu dat 

uložených v databázi například ve formě tabulek. Většina databázových systémů používá 

pro strukturování dat v databázi tzv. relační model. Relační databázový systém pro práci 

s daty využívá strukturovaný dotazovací jazyk SQL.  Vzhledem k tomu, že většina 

webových aplikací je již dneska založena na objektovém přístupu k datům, tak je nutné 

zařídit synchronizaci mezi používanými objekty v aplikaci a daty uloženými na základě 

relačního modelu. V relační databázi je entita definována jako řádek v určité tabulce, naproti 

tomu v objektovém orientovaném jazyce je entita (objekt) reprezentována jako instance 

nějaké třídy. Právě pro tuto synchronizaci mezi daty v aplikaci a databází se používá tzv. 

Objektově relační mapování (ORM). [3] 

Datová vrstva tedy zahrnuje: 

 Interní systémy s primárními daty jako jsou například produktové katalogy, 

informace o uživatelích, objednávky či faktury 

 Určité externí systémy zapojené do obchodních aktivit 

 Nástroje pro prezentaci a analýzu vybraných dat databázového systému 
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2.2 Vybrané technologie pro tvorbu webové aplikace 

Při tvorbě desktopových aplikací si vývojář většinou vystačí se znalosti jednoho 

programovacího jazyka a případně ještě využije pro řízení dat z databáze jazyk SQL. Naproti 

tomu při tvorbě webových aplikací je znalost jednoho programovacího jazyka nedostatečná 

V současné době musí programátor webové aplikace využít více než jednu technologii, aby 

aplikace byla co nejkvalitnější. V minulosti pro vývoj webových aplikaci dostačoval pouze 

jeden jazyk HTML, což je dnes již nedostačující. V této kapitole představím alespoň některé 

z aktuálních technologií.  

2.2.1 HTML 

I přesto, že tento jazyk je již na trhu několik desetiletí, stále je to základní stavební 

kámen každé webové aplikace. Jazyk HTML je charakterizován množinou značek tzv. tagů 

a jejich vlastnostmi. Znaky obsažené v dokumentu mohou být párové či nepárové. Kromě 

jazyka HTML může dokument také obsahovat jiné skriptovací jazyky jako je PHP či jazyk 

pro zpracování vizuální stránky aplikace CSS. 

Struktura dokumentu jazyka HTML  

 Deklarace typu dokumentu <!DOCTYPE html> 

 Kořenový element, jenž reprezentuje celý dokument <html> a </html> 

 Hlavička dokumentu, která obsahuje například titulek či odkaz na kaskádové 

styly <head> a </head> 

 Tělo dokumentu, ve kterém se vyskytuje vlastní obsah <body> a </body> 

První verze tohoto jazyka pochází již z roku 1991 a za svůj vývoj tento značkovací 

jazyk prošel několika verzemi. V současné době je aktuální verze HTML 5. Tento standart 

vznikl z důvodu již velmi nedostatečných možností předchozí verze, která byla na trhu téměř 

dvacet let. [4] 

Výběr novinek ve verzi HTML 5 

 Zjednodušení zápisů doctype a kódování stránky. 

 Nové druhy vzhledu a chování formulářových polí <input>. 

 Nové tagy jako je <datalist>, <svg> ,<canvas>,<video> a <audio>. 
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 Nezávislost na softwaru třetí strany, jako je např. instalace pluginu Flash na 

straně klienta pro zobrazení multimediálního obsahu webových stránek. [5] 

2.2.2 CSS 

Vzhledem k tomu, že značkovací jazyk HTML byl vyvinut pro tvorbu obsahu 

webových stránek a na vzhled samotných stránek se moc nezaměřoval, vznikla potřeba 

vytvořit metodu zvanou kaskádové styly (CSS) pro vizuální úpravu webových stránek. 

Použití stylů je velmi výhodné a pro jakýkoliv moderní web zcela nezbytné. Spolu s novou 

verzí HTML 5 také vyšla nová verze CSS 3, jenž přináší celou řadu novinek ve formátování 

elementů.  

Zápis CSS se skládá ze dvou částí, a to ze selektoru, který definuje daný objekt a 

ze samotné deklarace obsahující příkazy. Pro deklaraci HTML elementů je k dispozici celá 

řada vlastností, u kterých si zvolíme požadované hodnoty.  

selektor {    p { 

vlastnost:hodnota;   color: red; 

}     } 

Název selektoru nemusí být vždy pouze definovaný element jazyka HTML, jelikož 

kaskádové styly nabízí možnost propojení HTML elementu s CSS pomocí tříd a 

identifikátoru. Toto lze uvézt na příkladu, kdy nadefinujeme všem odstavcům s články třídu 

"clanky", ke které v CSS stylu nadefinujeme zvolené vlastnosti.  

V HTML dokumentu bude pak zápis vypadat takto: 

<p class="clanky"> </p> 

V kaskádových stylech v této podobě: 

.clanky {color:blue;} 

Kaskádové styly můžeme zapisovat buď přímo do HTML stránky pomocí atributu 

style, kde lze nadefinovat celou stránku, anebo každý určitý element samostatně. Nejvíce 

používaná možnost je však použití externího dokumentu s koncovkou .css, na který pak 

přidáme odkaz do hlavičky dokumentu HTML. [6] 
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2.2.3 JavaScript 

V současnosti se JavaScript používá ve většině webových aplikacích. Jedná se o 

objektově orientovaný skriptovací jazyk, jež se využívá pro tvorbu interaktivních webových 

stránek. Naproti jiným skriptovacím jazykům se obvykle spouští na straně klienta. Proto se 

tomuto jazyku říká klientský skript. To znamená, že klient odešle požadavek na webový 

server, který ho zpracuje a následně odešle odpověď na stranu klienta. Poté webový 

prohlížeč daný skript vykoná. Výhodou tohoto přístupu je, že není nutné zasílat data ze 

strany klienta na server a zpět, protože zpracování vždy zajistí klient. Jako jednu z nevýhod 

lze uvézt, že klient může kdykoliv ve svém webovém prohlížeči JavaScript zakázat, což 

může způsobit neočekávané chování webové aplikace.  

 

  Obrázek 2 - JavaScript [Zdroj:vlastní] 

Při tvorbě webových aplikací jsou především velmi oblíbené různé knihovny 

založené na jazyku JavaScript umožňující vytvářet nejrůznější animace a efekty na 

webových stránkách. Mezi nejpopulárnější patří knihovna jQuery. 

jQuery je nejrozšířenější JavaScriptová knihovna s širokou podporou webových 

prohlížečů. Knihovna se soustředí na interakci mezi JavaScriptem a HTML. Také nám 

ulehčuje práci se samotným obsahem webu. Výhoda knihovny jQuery je, že používá stejné 

selektory, jež jsou použity v kaskádových stylech.  

Na knihovnu můžeme odkazovat z hlavičky HTML dokumentu buď prostřednictvím 

linku na webové stránky, kde se daná knihovna nachází, nebo můžeme knihovnu stáhnout 

na vlastní server.  Tak jako v kaskádových stylech je i zde lepší, aby byl kód v jazyku HTML 

a JavaScriptu od sebe oddělen. Proto je ideální, aby všechny JavaScript skripty byly 

umístěny v externím souboru s příponou .js. [36] 
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2.2.4 AJAX 

Celý název zkratky AJAX zní Asynchronous Javascript And XML. Název nám říká, 

že tento způsob programování se skládá především z formátu XML a programovacího jazyka 

JavaScript. Samotná asynchronnost v AJAXU spočívá v schopnosti přivolat ze serveru skript 

bez nutnosti čekání na odpověď. Uživateli se tak můžou zobrazit jiné funkcionality webové 

stránky, aniž by musel čekat na vykonání skriptu v AJAXU.  

Hlavní cíl technologie AJAX je programovat webové stránky v jazyce JavaScript, 

tak, aby bylo možné vyměňovat data mezi naší webovou aplikací (například s databází a 

mezi skripty vytvořenými na straně serveru za využití skriptovacího jazyka PHP či ASP) bez 

nutnosti opětovného načtení obsahu celých stránek z webového serveru. Data jsou předávaná 

hlavně ve formátu XML, nebo JSON.  

Jako příklad použití lze uvést případ, kdy potřebujeme vypisovat požadovaná data 

z databáze bez nutnosti aktualizování celé webové stránky. Pokud budeme chtít vyhledat 

konkrétního uživatele v databázi (např. uživatele jménem “Martin”) způsobem, aby se obsah 

celé webové stránky neaktualizoval a měnil se jen požadovaný element v závislosti na 

požadavku uživatele, využijeme možnosti technologie AJAX. Tato technologie nám umožní 

spojit se s skriptovacím jazykem na straně serveru, který získá požadované data z databáze, 

a pak je zpětně vrátí ve formátu dat XML či JSON v němž AJAX pracuje. [7] 

 

 

Obrázek 3 - Ajax [23] 
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2.2.5 PHP  

Skriptovací programovací jazyk PHP (Hypertext Preprocessor) pracuje na straně 

serveru. Pomocí tohoto jazyka můžeme zpracovávat aplikační logiku webové aplikace. Je 

určený hlavně pro programování dynamických webových aplikací ve formátu HTML či 

XHTML.  V současné době se jedná o nejvíce používaný skriptovací jazyk na straně serveru, 

přičemž hlavními důvody jsou nezávislost na platformě a podpora vysokého počtu knihoven. 

PHP patří mezi jazyky s vysokou mírou kompatibility s různými databázovými systémy 

(MySQL, Oracle, PostgreSQ atd.) a také podporuje celou škálu internetových protokolů 

(HTTP, SMTP, FTP, IMAP, POP3 atd.).   

Vzhledem k tomu, že tento jazyk pracuje na straně serveru, je pro práci s PHP nutné 

si vytvořit lokální webový server například za využití Apache a následně na server 

nainstalovat potřebné knihovny. Kód webové aplikace můžeme psát pomocí jakéhokoliv 

textového editoru za předpokladu, že dokument pak bude uložen ve formátu s koncovkou 

.php. [24] 

 

Obrázek 4 - PHP [24] 

Tak jako v jiných programovacích jazycích, i jazyk PHP má od 4. verze možnost při 

tvorbě aplikace využívat objektový orientovaný přístup (OOP). Vzhledem k tomu, že 

webové aplikace jsou složitější a náročnější, procedurální přístup je již často nedostatečný.  
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Jako výhoda OOP se uvádí zejména rychlejší a snazší vývoj webové aplikace s menší 

pravděpodobnosti výskytu chyb. V dnešní době jsou, čím dál víc populární pro vývoj 

webové aplikace různé PHP frameworky založené na OOP, jež ještě více usnadňují tvorbu 

složitých aplikací. [34] 

V počátcích tvorby aplikací bez PHP frameworku programátoři při vytváření nových 

webových aplikací museli často začínat od úplného začátku a z tohoto důvodu byl tento 

způsob vývoje časově náročný. Proto bylo nutné programátorovi poskytnout mnohem 

efektivnější způsob jak vytvářet webové aplikace. Aktuálně se na trhu vyskytuje celá řada 

PHP frameworků, jako je Symfony, Zend či český Nette.[8] 

Výhody PHP frameworku 

 Umožňuje rychlý vývoj webové aplikace. 

 Poskytují dobře organizovaný a opětovně použitelný kód. 

 Umožňují lepší možnosti při vylepšování aplikace v průběhu času, protože 

webové aplikace běžící na frameworku jsou škálovatelné. 

 Zbaví programátora starostí související s nízko úrovňovou bezpečností webu. 

 Dodržují vzor MVC (Model-View-Controller). 

 Uplatňují moderní webové vývojové postupy, mezi které patří přístup 

objektově orientovaného programování. 

Architektura MVC (Model-View-Controller) 

Aktuálně jde o nejvíce rozšířený architektonický vzor nacházející se na prezentační 

vrstvě webové aplikace. Cílem tohoto vzoru je rozdělení logiky od výstupu.  

 

Obrázek 5 - Architektura MVC [25] 
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2.2.6 ASP.NET 

Jedná se o webovou technologii, která je součástí velkého .NET Frameworku od 

společnosti Microsoft. Pomocí ASP.NET můžeme vytvářet webové aplikace v jazyce C#, 

nebo také v jazyce Visual Basic. Tento framework obsahuje celou řadu knihoven, jež řeší 

bezpečnost, autentifikaci uživatele, práci s databází apod. Oproti skriptovacímu jazyku PHP, 

který funguje na serveru Apache pracuje ASP.NET na serveru IIS (Internet Information 

Services). Microsoft pro tvorbu webových aplikací v prostředí ASP.NET nabízí dva hlavní 

architektonické způsoby jak vytvářet webové aplikace, jsou to WebForms a MVC. 

 

Obrázek 6 - ASP.NET [9] 

WebForms 

Je to pokus jak přenést klasické okenní aplikace vytvořené pomoci WinForms do 

prostředí webu. Vzhledem k tomu, že protokol HTTP je bezstavový, je velmi složité 

nasimulovat okenní aplikaci na webu. Z důvodu bezstavovosti protokolu HTTP server vůbec 

neví, v jakém stavu se aplikace nachází. Proto je v technologii ASP.NET tento problém řešen 

pomocí tzv. ViewState. Tento způsob je založen na skrytém formulářovém poli, jež 

uchovává na výsledné HTML stránce stav aplikace.[9] 

2.2.7 MySQL 

Je systém řízení báze dat založený na struktuře relačního databázového modelu. Jde 

o světově nejvíce oblíbenou a rozšířenou open source databázi, která používá pro práci s daty 

strukturovaný dotazovací jazyk SQL. U vývojářů je oblíbená hlavně z důvodu rychlosti, 

jednoduchosti a spolehlivosti. Pro správu databáze existuje celá řada balíčků, za zmínku stojí 

hlavně velmi používaná aplikace PHPMyAdmin, jež běží na lokálním serveru spolu 

s databází.  
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3 Bezpečnost webové aplikace 

Každá webová aplikace může být ohrožena na mnoha úrovních a to od operačního 

systému serveru až po klienta na straně uživatele. Jelikož se tato diplomová práce zabývá 

především bezpečnostními problémy, které cílí na aplikační úroveň webové aplikace, tak se 

v této kapitole zaměřím především na možnosti ochrany pro tuto vrstvu. Základem každé 

webové aplikace je interakce mezi klientem a serverem, jež je realizována prostřednictvím 

komunikačních protokolů, jako je například protokol HTTP / HTTPS. Tento protokol je 

postaven na velmi jednoduchých principech, a proto zde vzniká vysoké množství způsobů 

jak webové aplikace ohrozit. Obecně lze říct, že zabezpečení webové aplikace je tak vysoké, 

jako bezpečnost komunikačních protokolů a technologií, které se pro vývoj použijí. 

Bezpečnost webových aplikací se skládá z implementace spousty bezpečnostních 

prvků, které se zejména vyskytují na síťové úrovni daného serveru. Za zmínku můžeme 

uvést hlavně různé firewally či IDP / IPS systémy. Žádný z těchto uvedených bezpečnostních 

prvků primárně neřeší ochranu aplikační úrovně. I přesto, že se při vývoji aplikací využívá 

celá řada nejnovějších technologií pro kvalitnější a bezpečnější kód, tak často není v sílách 

vývojářů ošetřit všechny bezpečnostní chyby, které mohou vzniknout při provozu webové 

aplikace. [10] 

 

Obrázek 7 - Bezpečnost webové aplikace [26] 
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3.1 Internetový protokol HTTP / HTTPS 

Komunikační protokol určený pro přenos hypertextových dokumentů ve formátu 

HTML či XHTML. Hlavním rysem uvedeného protokolu je bezstavovost. Tento protokol 

pracuje nad protokolem TCP, a proto umožňuje systémům práci s daty, aniž by se zabýval, 

jak jsou tato data přenášena. Pro spojení s aplikací často využívá port 80, jenž je nejvíce 

využívaným portem ke vzdáleným útokům na webové aplikace. [22] 

3.1.1 Bezstavovost 

Jde o základní vlastnost HTTP protokolu, kdy klient zasílá dotaz (požadavek) na 

server, který mu odpoví a následně spojení ukončí. Pokud klient za určitou dobu zašle další 

dotaz na stejný server, tak je tento dotaz opět zpracován nezávisle na předchozím dotazu 

klienta. Protokol HTTP tedy neumí uchovat informace o stavu komunikace a z tohoto 

důvodu se interpretuje jako protokol bezestavový. Tato vlastnost je pro tvorbu webových 

aplikací velkou překážkou, a proto bylo vytvořeno rozšíření pod názvem HTTP cookies. 

Struktura HTTP dotazu: 

Metoda   URL dokumentu   Verze HTTP 

Hlavička 

Prázdný řádek 

Tělo požadavku 

 

Struktura HTTP odpovědi: 

Verze protokolu  Stavový kód             Stavové hlášení 

Hlavička 

Prázdný řádek 

Tělo odpovědi 



David Vavřinec: Bezpečnost webových aplikací a výukové moduly pro předmět 

"Bezpečnost informačních systémů" 

 

2017  15 

3.1.2 HTTP Cookies  

Cookies neboli v překladu „sušenky“ slouží k identifikaci jednotlivých klientů, kdy 

každý klient má nastavené své vlastní předvolby pro daný webový server. Klient si stáhne 

z webového serveru malá textová data, která se následně uloží v počítači. Pří každé další 

návštěvě tohoto webového serveru, pak klient za pomoci prohlížeče data odešle zpět serveru. 

Na základě zaslaných dat webový server přizpůsobí chod webové aplikace podle zvolených 

požadavků klienta. Tato vlastnost je pro webové aplikace velmi důležitá a v současnosti již 

nepostradatelná. Metoda ukládání dat prostřednictvím cookies je častým cílem útoku XSS 

(Cross-Site Scripting). [35] 

3.1.3 HTTP Session 

Na rozdíl od cookies jsou data o uživateli uložena přímo na webovém serveru. 

Princip funkčnosti session je založen na přiřazení jedinečného identifikátoru Session ID 

každému uživateli, který vstoupí do webové aplikace. I tato metoda ukládání dat o uživateli 

na webovém serveru je velmi snadno napadnutelná prostřednictvím techniky Session 

hijacking. [11] 

Session můžeme předávat dvěma způsoby: 

 jako URL cílové stránky – jako její proměnnou 

 jako HTTP Cookies 

3.1.4 Dotazovací metody 

Protokol HTTP definuje několik metod, které můžeme vykonat nad uvedeným 

objektem. Pro vývojáře webových aplikací jsou nejvíce důležité dvě metody, a to Post a Get. 

Návštěvník webové aplikace může data zadávat do HTML dokumentu prostřednictvím 

formulářů, které jsou pak odeslány webovému serveru uvedenými metodami, kde jsou 

následně zpracovány skriptovacím jazykem na straně serveru (například jazykem PHP).[12] 

 Metoda Post – data jsou odeslána v hlavičce HTTP požadavku a tak neovlivní 

samotnou adresu stránky. Tato možnost se používá při odesílání citlivých dat, 

kdy nechceme, aby byla viděna v adrese webové stránky. 
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 Metoda Get – data jsou odeslána v adrese webové stránky, a proto ovlivní i 

příslušnou adresu.  

3.1.5 HTTPS 

Internetový protokol HTTPS je založený na standardech protokolu HTTP, který je 

obohacen o bezpečnostní vrstvu SSL či TLS.  Tato bezpečností vrstva zajišťuje vzájemné 

ověření klienta a serveru, a proto je vhodná pro výměnu citlivých dat. Základem 

bezpečnostní vrstvy SSL / TLS jsou digitální certifikáty, jež jsou založeny na asymetrickém 

šifrování. Uvedené šifrováni je postaveno na privátním a veřejném klíči. Privátní klíč je 

nainstalován na webovém serveru a vytváří certifikační otisk pro webovou aplikaci. Veřejný 

klíč je pak nainstalován do webové aplikace. Před odesláním jsou data od uživatele 

zašifrována a možnost je dešifrovat má pouze webový server s privátním klíčem. [13] 

3.2 Šifrování dat 

K nejvíce používaným bezpečnostním metodám patří bezesporu samotné šifrování 

dat. Šifrování je závislé na použitém šifrovacím algoritmu a délce šifrovacího klíče. Pokud 

útočník zachytí zašifrovanou komunikaci mezi uživatelem a serverem, pak v případě 

neznalosti použité šifrovací metody nemá možnost odhalit citlivá data. Prostřednictvím 

šifrování je tedy možné data, které proudí během oboustranné komunikace, ochránit před 

odcizením třetí osobou. [34] 

3.2.1 Symetrické šifrování 

Základ symetrického šifrování je sdílený šifrovací klíč, který slouží k zašifrování 

dokumentu jak na straně odesílatele, tak i na straně příjemce k odšifrování dokumentu. Tento 

způsob šifrování nám nezajišťuje důvěryhodnost mezi klientem a webovým serverem, ale 

pouze zajistí důvěryhodnost přenesených dat. [34] 

Patří zde: 

 RC2 a RC4 

 DES 

 AES 
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3.2.2 Asymetrické šifrování 

Jak již bylo uvedeno a vysvětleno v kapitole 3.1.5, tak toto šifrování se skládá 

z privátního a veřejného šifrovacího klíče. Tato metoda zajištuje vysoké zabezpečení dat i 

důvěryhodnost mezi klientem využívajícím webovou aplikaci a webovým serverem. Oproti 

symetrickému šifrování je tato metoda mnohem pomalejší, ale za to je o dost bezpečnější.  

Patří zde: 

 RSA 

 DSA 

3.2.3 Hashování 

Jde o velmi používanou metodou zabezpečení vstupních dat do webové aplikace. 

V současnosti již většina webových aplikací požaduje různé registrace, aby uživatel mohl 

využít všechny služby dané aplikace. Data, která uživatel zadá při přihlášení či registraci, je 

potřeba hashovat než budou uložena v databázi. Pro tento účel slouží metoda hashování, kdy 

jsou vstupní data prostřednictvím zvolené hashovací funkce zašifrována na bytový řetězec 

s pevnou délkou, poté jsou v tomto formátu uložena v databázi. Vzhledem k tomu, že tento 

způsob šifrování je jednocestný, tak jsou data v databázi velice obtížně dešifrovatelná. [14] 

Patří zde: 

 MD5 

 SHA 256 

 SHA 512 

 Bcrypt 

 PBKDF2 

V současnosti hashovací metody založené na algoritmech MD5, SHA 256, SHA 512 

jsou již nedostatečné, a ne zcela bezpečné. Proto se doporučuje využívat algoritmy Bcrypt a 

PBKDF2. Pro zvýšení zabezpečení citlivých dat v databázi je možno ještě použít k hashovací 

metodě takzvanou „sůl“, což jsou nahodilá vygenerovaná data, připojená navíc k datům 

původním a následně společně zaheshovaná jako jeden řetězec. 
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3.3 Autentizace  

Proces autentizace je nedílnou součástí při přihlášení uživatele do webové aplikace. 

Možnosti, jak prokázat identitu určitého subjektu je celá řada. Uživatel může potvrdit svou 

identitu na základě svých znalostí, což znamená, že zná své přihlašovací údaje, jako je 

například přístupové heslo. Další možností je ověření na základě vlastnictví určitého 

fyzického objektu například přístupové karty či čipu. Poslední způsob, jenž je v poslední 

době čím dál více používán, je založen na biometrické informaci uživatele. Webové aplikace 

pak využívají především prvně uvedenou možnost a to přístup na základě znalostí.[34] 

Možné způsoby autentizace uživatele do webové aplikace: 

 HTTP autentizace je založena na dialogovém okně, jež je součástí každého 

prohlížeče. Tento způsob patří mezi nejstarší možnosti přihlášení uživatele a 

v současné době se již moc často nevyužívá. 

 Autentizace za užití formuláře HTML je založena na zadání přihlašovacího 

údaje, který se porovná s hodnotou uloženou v databázi. Po přihlášení je 

uživateli ve webové aplikaci vytvořeno jedinečné ID Session ve kterém se 

uchovávají informace o přihlášeném uživateli, dokud se neodhlásí. 

 Klientský certifikát využívá mechanismus SSL/TLS. Tento způsob je 

používán především v internetovém bankovnictví. 

 OpenID je decentralizovaný mechanismus pro jednotné přihlášení k více 

webovým aplikacím. Například služby Google či seznam.cz 

3.4 Autorizace  

Je proces přidělení definovaných práv jednotlivým uživatelům webové aplikace. 

Často se v aplikaci vyskytují různé funkce, jež jsou dostupné pouze určité skupině uživatelů. 

Způsoby konfigurace práv uživatelů jsou prováděny v rámci dané platformy, ve které je 

aplikace vyvíjená. Pokud budeme chtít spravovat obsah a práva uživatelů v aplikaci vyvíjené 

v čistém PHP bez frameworku, tak můžeme použit např. softwarový systém Drupal. 
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3.5 Validace dat  

Pod pojmem validace dat si můžeme představit kontrolu správnosti a úplnosti 

vložených dat do webové aplikace. Validaci dat je možné provádět na jakékoliv úrovni 

webové aplikace. Na prezentační úrovni můžeme na straně klienta kontrolovat správně 

vložená data v JavaScript, nebo v aplikační vrstvě na úrovní serveru v PHP. Samozřejmostí 

je i validace dat na nejnižší úrovni v databázi.  

Jako příklad validace dat lze uvézt kontrolu a ošetření vstupních dat zadané 

uživatelem do webové aplikace. V HTML formuláři je například napsáno „Zde zadejte 

číslo“, ale ve skutečnosti je možné do políčka vložit téměř cokoliv a data následně odeslat 

bez upozornění na nějakou chybu. Při vytváření webové aplikace je nutné pamatovat na 

pravidlo, že data přijatá od uživatele jsou vždy nedůvěryhodná. Proto je nutné při vývoji 

aplikace ošetřit všechny možnosti, které mohou způsobit napadení webové aplikace. 

V programovacím jazyce PHP jsou k dispozici k validaci dat vysoké množství funkcí, které 

vstupní data ošetří (například pro datum, heslo apod.). [12] 

3.6 Bezpečný kód  

Největší množství útoků na webové aplikace vzniká především díky použití 

nebezpečného kódu. Aktuálně je vývojářům k dispozici celá řada nejnovějších technologií, 

které zjednoduší samotný vývoj aplikace a zároveň také zvyšují zabezpečení proti použití 

nebezpečných částí kódu.  Jsou to například již uvedené PHP frameworky a další knihovny. 

Za nebezpečný kód je možné považovat neošetření vstupních dat, jež jsou vložená 

uživatelem prostřednictvím formuláře do webové aplikace. Pokud není vše bezpečně 

ošetřeno, tak se zde může naskytnout možnost útoku nazvaného SQL Injection nebo XSS 

(Cross-Site Scripting). Jestliže nejsou výstupní data z databáze ošetřena proti zneužití 

dostupnými funkcemi v PHP, je opět možné použít např. útok XSS. Jako další část 

nebezpečného kódu je užití nevhodných HTTP metod, a to například odesílaní citlivých dat 

z formuláře za použití metody „Get“. V tomto případě hrozí použití útoku CSFR (Cross-Site 

Request Forgery). Jestliže je použita metoda „Get“ ke generování identifikátoru session, tak 

je možné použit útok session hijacking k ukradnutí citlivých informací. Více se této 

problematice budu věnovat v kapitole 5, kde budou popsány možnosti útoků, jenž pramení 

z nedotačně ošetřeného kódu. 
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3.7 Webový aplikační firewall 

Jak již bylo řečeno, tak většina útoků směřuje na aplikační vrstvu webové aplikace. 

I přesto, že aplikace obsahuje bezpečný kód a při vývoji jsou ošetřeny všechny dosud známé 

bezpečnostní trhliny a samotná webová aplikace je kvalitně zabezpečena i na síťové úrovni 

za použití bezpečnostních firewallů, IDS systému, tak stále nemusí být stoprocentně 

zabezpečená. Webový aplikační firewall zvyšuje bezpečnost aplikační vrstvy tím, že nabízí 

monitorování HTTP chodu webové aplikace v reálném čase, a proto dokáže útokům zabránit 

dříve, než zasáhnou aplikační vrstvu. Výhodou zabezpečení prostřednictvím webového 

aplikačního firewallu je, že nabízí ochranu na místech, kde jsou běžné paketové firewally 

neúčinné. [10] 

 

Obrázek 8 - Webový aplikační firewall [10] 

  Uvedené schéma na obrázku popisuje postup dotazu zadaného uživatelem webového 

prohlížeče, jenž má být zpracován daným serverem. 

1. Uživatel zadá dotaz na server. Například prostřednictvím dotazovací HTTP metody 

„Post“ ve formě registrace uživatele do webové aplikace. 

2. Zeď na obrázku pak simuluje obranu pomocí různých packetových firewallů, ve 

kterých je vytvořena díra pro komunikaci s webovou aplikací. Proto, aby aplikace 

mohla komunikovat s okolím a zpracovávat požadavky od uživatele, je nutné mít 

otevřené určité porty pro komunikaci. Takto otevřené porty jsou pak zobrazeny jako 

díry v packetovém firewallu, jenž nezabezpečují ochranu aplikační vrstvy.  
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Pokud je v aplikaci neošetřený kód (například pro registraci uživatele), je útočníkovi 

umožněno zvoleným typem útoku napadnou webovou aplikaci a získat například 

citlivá data o registrovaných uživatelích.  

3.  Ke třídění dotazů uživatele je tedy výhodné používat webový aplikační firewall, 

který dokáže podle zadané konfigurace třídit dotazy na „špatné“ a „dobré“. Jako 

ilustraci špatného dotazu si můžeme představit třeba SQL injection nebo XSS útok. 

Tento dotaz je pak odchycen a není vpuštěn k serveru do aplikační vrstvy dané 

aplikace, kde byl dotaz směřován. 

4. Pokud je tedy dotaz „špatný“, tak se k serveru vůbec nedostane a jestliže je 

v pořádku, může být zpracován a odeslán zpět k uživateli.  
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4 KATEGORIZACE BEZPEČNOSTNÍCH HROZEB  

V každém průmyslovém odvětví existují různé organizace, které definují bezpečností 

standardy a postupy, jenž slouží firmám k zajištění maximální možné úrovně ochrany proti 

vzniku nežádoucích jevů. Výskyt takových jevů může u společnosti vést k úniku citlivých 

informací, které následně mohou firmu poškodit buď finančně, či mít dopad na dobré jméno 

společnosti. Proto existuje celá řada metodik, jež definují postupy jak těmto hrozbám 

předcházet. V oblasti informačních technologií je na trhu celá řada bezpečnostních norem. 

Zde bych jako příklad uvedl IT Governance, jenž popisuje jak správně řídit IT projekty. Ale 

v případě, kdy budeme hledat metodiku formulující postup jak zabezpečit webové aplikace 

při vývoji a následné implementaci, zjistíme, že najít takovou metodiku je velmi obtížné. 

Jedna z mála komplexních metodik popisující principy zabezpečení je v současnosti metoda 

vytvořená společností  OWASP (The Open Web Application Security Project).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

4.1 OWASP 

Společnost OWASP byla založena v roce 2001 jako nezisková organizace s cílem 

definovat nejčastější možné hrozby pro webové aplikace. Projekt OWASP se skládá 

z několika příruček a nástrojů, jenž jsou určeny pro široký okruh vývojářů, testerů či 

projektových manažerů. Veškeré nástroje jsou k dispozici zdarma a jsou otevřeny 

komukoliv, kdo se zajímá o vylepšení bezpečnosti webových aplikací. Jednotlivé projekty 

OWASP je možné rozdělit do čtyř základních okruhů. [15] 

 Projekt OWASP Top 10 popisující nejčastější zranitelnosti webové aplikace.  

 Projekty pro vývoj bezpečných aplikací. Zde patří například nástroje   ASVS 

(Application Security Verification Standard) nebo ESAPI (Enterprise 

Security API), jenž slouží programátorům pro vyvíjení méně rizikových 

aplikací v prostředí .Net, PHP, Javě. 

 Projekty pro odhalení bezpečnostních chyb a rizik. Zde můžeme uvést 

například nástroj pro testery webových aplikací OWASP Testing Guide nebo 

příručku určenou pro revizi kódu  OWASP Code Review Guide. 

 Projekty k lepšímu zabezpečení životního cyklu vývoje webové aplikace. Zde 

se nabízí nástroj SAMM (Software Assurance Maturity Model). 
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4.1.1 Projekt OWASP Top 10 

Cílem této části projektu OWASP je identifikovat a následně popsat nejčastější 

možné problémy, které mohou poškodit infrastrukturu webové aplikace. Zdrojem informací, 

podle kterých je tento žebříček vytvořen, se skládá z dat několika celosvětových firem 

zabývajících se bezpečností webové aplikace. Žebříček je určen především pro samotné 

vývojářské týmy k zisku vyššího povědomí o možných rizicích při špatném ošetření 

zdrojového kódu. Zájemcům o zisk vyššího vzdělání v oblasti bezpečnosti je aktuálně 

k dispozici žebříček z roku 2013. V nejbližší době roku 2017 je pak plánována nová verze 

tohoto žebříčku. [16] 

K poškození společnosti skrz webovou aplikaci je možné použit různé cesty. Každá 

z těchto cest představuje určité riziko. Toto riziko může být natolik závažné, aby mohlo 

způsobit škodu na aktivech společnosti. 

 

     Obrázek 9 - Ohrožení aplikace [16] 

Ohodnocení žebříčku je vytvořeno za využití terminologií uvedených v následující 

tabulce. Vybrané jsou takové názvy, které co nejvíc vystihují danou problematiku. 
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Tabulka 1 - Ohodnocení žebříčku OWASP [16] 

Původci 

hrozby 

Vektory 

útoku 

Rozšíření 

slabiny 

Zjistitelnost 

slabiny 

Technické 

dopady 

Obchodní 

dopady 

Specifikace 

pro aplikaci 

 

Snadný Rozsáhlé Snadná Vážný 
Specifické 

pro aplikaci / 

podnikání 
Průměrný Běžné Průměrná Střední 

Obtížný Vzácné Obtížná Malý 

 

Následující žebříček „OWASP Top 10“ uvádí deset nejkritičtějších rizik pro webové 

aplikace seřazených podle míry rizika.  

       Tabulka 2 - Žebříček OWASP Top 10 [16] 

OWASP Top 10 bezpečnostních rizik aplikací 

A1 Injection Injektování 

A2 
Broken Authentication and Session 

Management 
Chybná autentizace a správa relace 

A3 Cross-Site Scripting Skriptování mezi stránkami 

A4 Insecure Direct Object References Nezabezpečený přímý odkaz na 

objekt 

A5 Security Misconfiguration Nezabezpečená konfigurace 

A6 Sensitive Data Exposure, Expozice citlivých dat 

A7 
Missing Function Level Access 

Control 
Chyby v řízení úrovně přístupu 

A8 Cross-Site Request Forgery Podvržení požadavku webové 

aplikace 

A9 
Using Known Vulnerable 

Components 

Použití známých zranitelných 

komponent 

A10 Unvalidated Redirects and Forwards Neošetřené přesměrování a 

předávání 
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4.1.2 ESAPI 

 Jak již bylo uvedeno, tak projekt ESAPI (The OWASP Enterprise Security API) je 

určen především pro vývojáře k usnadnění tvorby bezpečných aplikací. Tento nástroj 

poskytuje rozhraní pro zapouzdření kódu, jenž může být nebezpečný pro aplikaci. Patří zde 

například prvky pro autentizaci, či ošetření vstupů a výstupů z aplikace. Výhodou této 

knihovny je široká podpora pro různé platformy. 

 ESAPI pro platformu Java  

 ESAPI pro platformu .NET 

 ESAPI pro platformu ASP 

 ESAPI pro platformu PHP 

 ESAPI pro platformu Python 

 ESAPI pro platformu JavaScript 

4.2 CWE / SANS Top 25 

Instituce SANS (SysAdmin Audit Network Security) ve spolupráci s firmou Mitre 

vydala v roce 2011 žebříček (Common Weakness Enumeration) nejkritičtějších problémů 

pro aplikace s názvem „CWE  SANS Top 25“. Tento seznam popisuje dvacet pět 

nejčastějších chyb, jež mají vliv na správný a bezpečný chod aplikace. Součástí seznamu 

jsou pak možnosti jak se uvedených chyb při vývoji vyvarovat.  

            Tabulka 3 - CWE/SANS Top 25 [22] 

CWE / SANS Top 25 – Výběr Top 3 

A1 Cross-Site Scripting 

A2 SQL Injection 

A3 Classic Buffer Overflow 
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5 PŘEHLED VZDÁLENÝCH ÚTOKŮ A OBRAN PROTI NIM 

Tato část diplomové práce se zaměřuje na výběr nejpoužívanějších technik určených 

k narušení bezpečnosti webové aplikace. Útoky, jež byly zvoleny k popisu, vychází 

z žebříčku „OWASP Top 10“ uvedeného v kapitole 4.1.1. Jednotlivé podkapitoly jsou tedy 

složeny z vybraných útoků a možností jak tento útok eliminovat při vývoji webové aplikace. 

Příklady zdrojového kódu jsou ilustrovány prostřednictvím skriptovacího jazyka PHP a 

dotazovacího jazyka SQL. Jazyk SQL je konkrétně použit na platformě databáze MySQL. 

5.1 SQL Injection 

Pravděpodobně jde o nejvíce používaný útok na aplikační vrstvu webové aplikace. 

Tento útok je založen na velmi jednoduchých principech, které se zvládne naučit každý 

uživatel se základními znalostmi webových technologií. Cílem útoků je pak zisk, úprava či 

úplné smazání dat z databáze. I přesto, že tento útok je velmi snadno proveditelný, stále se 

v prostředí internetu nachází spousta webových aplikací, kde následky takového útoků 

mohou být až fatální. Vývojářům jsou dnes již k dispozici moderní technologie jako 

například PHP frameworky a další jiné moduly pro práci s PHP kódem, jenž aplikaci 

zabezpečí proti uvedenému útoku. V provozu na internetu se však stále vyskytují webové 

aplikace, které neobsahují žádné bezpečnostní prvky. Za zmínku stojí například velmi 

medializovaný SQL Injection útok na českou seznamku „libimseti.cz“ v roce 2009, kdy 

pomocí této jednoduché metody bylo ze serveru odcizeno na tisíce citlivých dat uživatelů.   

Následující obrázek uvádí klasifikaci náročnosti provedení útoku podle žebříčku 

uvedeného v kapitole 4.1.1. 

 

Obrázek 10 - SQL Injection [16] 
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5.1.1 Princip útoku 

Riziko útoku vzniká v případě, pokud v aplikační vrstvě nemáme správně ošetřené 

vstupy do webové aplikace, které jsou použity k formulaci SQL dotazu do databázové 

vrstvy. Nejvíce nebezpečná místa vznikají ve špatně ošetřeném kódu zajištujícím 

komunikaci mezi vstupním HTML formulářem do webové aplikace a následným odesláním 

dat do databáze. Další nebezpečná možnost je předání dat z HTML formuláře za použití 

metody „Get“, kdy jsou uživatelská data odesílána jako parametr adresy webové stránky. 

Takto špatně ošetřené vstupy do webové aplikace umožnují útočníkovi upravit SQL dotaz 

za použití podmínek. Způsobů útoků za využití metody SQL Injection  existuje celá řada. 

V následující části se proto pokusím popsat alespoň ty nejznámější. 

 Útok s cílem falešného přihlášení do webové aplikace 

Budeme-li mít jednoduchý vstupní formulář určený k přihlášení uživatele do 

konkrétní části webové aplikace, která je veřejná pouze registrovaným uživatelům. Formulář 

je založen na HTML metodě „Post“ a uživatel zde pro přihlášení musí zadat své jméno a 

heslo, na které se registroval. Vložená data jsou pak porovnána s daty v tabulce „uzivatel“ 

databáze. 

 

Obrázek 11 - Formulář pro přihlášení [Zdroj: vlastní] 

K odeslání dat aplikace do databáze pak použije následující dotaz, který není ošetřen 

proti útoku SQL Injection. Tento dotaz z tabulky „uživatel“ vrátí řádek, který splňuje 

podmínku, že bylo zadáno stejné „Jméno“ a „Heslo“ zadané při registraci uživatele. 

$dotaz = "SELECT * FROM uzivatel WHERE nameUser='{$_POST[' name_User ']}' 

AND passwordUser='{$_POST['password_User']}'"; 
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Zadá-li útočník do pole „Jméno“ řetězec „admin ' --“ je uvedený dotaz sestaven do 

tohoto tvaru.  

SELECT * FROM uzivatel WHERE nameUser = 'admin' -- ' AND passwordUser = 

'' 

 

  Útočník prostřednictvím pomlček okomentoval zbytek SQL dotazu a díky tomu 

vyřadil podmínku zajištující porovnání s heslem zadaným uživatelem a heslem databází. 

Útočník se tedy následně může přihlásit do webové aplikace s oprávněním uživatele admin. 

Pokud se v databázi nevyskytuje admin, je možné se přihlásit na účet jakéhokoliv uživatele 

zadáním do pole „Jméno“ řetězec „' id = '5 --“. Útočník se tedy přihlásí do webové aplikace 

za uživatele s identifikací id=5.  

I přesto, že útočník nezná jméno a heslo, stále má možnost do webové aplikace 

proniknout zadáním do pole „Jméno“ řetězec „'OR 1=1 --“.   Tento řetězec využívá 

logických operátorů a vytváří stále platnou podmínku.  

 Útok s cílem zisku, editace či smazání dat z databáze  

Útočník nemusí vždy používat pro útok vstupní formulář do webové aplikace. Jako 

další možnost může zvolit napadení prostřednictvím URL adresy aplikace. To lze popsat na 

příkladu, kdy budeme mít webovou aplikaci, ve které budou shromážděny profily 

jednotlivých uživatelů. Každému profilu je vygenerováno „id“ pomocí nezabezpečeného 

SQL dotazu. 

http://stranka.cz /userprofil.php?id=68 

Útočníkovi stačí zaměnit hodnotu „id“ za „' or '1'='1“ a tím změní smysl SQL dotazu, 

jenž následně vrátí všechny záznamy z tabulky „userprofil“. Další způsoby útoků můžou 

využít SQL příkazy například „DELETE“, kdy útočník, tak to dokáže smazat uvedenou 

tabulku v databázi. 

http://stranka.cz/userprofil.php?id=68';DELETE FROM kniha WHERE '1'='1 

 Z výše uvedených principů napadení webové aplikace prostřednictvím metody SQL 

Injection tedy vyplývá, že tato metoda je založena na základních SQL příkazech, logických 

operátorech a použití apostrofů nebo pomlček. Také rozsah znalostí, jimiž musí útočník 

oplývat, nemusí být příliš vysoké, naopak si útočník vystačí se znalostmi základními.  
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5.1.2 Možnosti obrany 

Principů, jak se bránit SQL Injection útokům, je celá řada. Podle požadavků na 

aplikaci si programátor může vybrat nejvhodnější variantu obrany. Mezi nejpoužívanější 

metody zabezpečení patři PDO (PHP Data Objects) a používání PHP frameworků. 

V dřívějších letech se také používala tzv. metoda escapování, jenž je v současnosti při použití 

výše uvedených obran již zbytečná pro zabezpečení proti SQL Injection.  

 PDO - PHP Data Objects 

Tato metoda je založena na předpřipraveném dotazu, ve kterém použijeme pouze 

zástupné znaky a ne hodnoty z HTML formuláře. Data jsou tedy od dotazu oddělena a 

poslána zvlášť. Databáze si je pak sama automaticky zpracuje tak, aby byla bezpečná. Pro 

zabezpečení proti všem možným způsobům narušení je ideální ještě proměnné ošetřit tak, 

aby bylo jasně definované, jaké hodnoty může tato proměna nabývat. Ukázka správně 

ošetřeného kódu v PDO. [18] 

Následující dva zápisy kódu ukazují možné způsoby jak odeslat data z formuláře do 

databáze za využití PDO. 

<?php 

include "./connect_diplomka_PDO.php"; 

$nameUser = $_POST['name_User']; 

$passwordUser = $_POST['password_User']; 

$overPassword = $_POST['over_password']; 

 

if(isset($_POST['sent'])) { 

 $stmt = $spojeni->prepare("insert into uzivatelebezpecne set 

nameUser=?, passwordUserHash=?"); 

$stmt->execute([$nameUser, $passwordUserHash]); 

 exit(); 

} 

?> 

 

 

<?php 

include "./connect_diplomka_PDO.php"; 

if(isset($_POST['sent'])) { 

  $sql = $spojeni->prepare("INSERT INTO uzivatele (nameUser, 

passwordUserHash)  

                      VALUES (:nameUser, :passwordUserHash)"); 

        $sql->bindParam(':nameUser', $_POST['name_User']); 

        $sql->bindParam(':passwordUserHash', $_POST['password_User']); 

        $sql->execute(); 

}?>  
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 Metoda manuálního escapování  

Jak již bylo uvedeno, tato metoda zabezpečení je aktuálně již zbytečná a ne zcela 

bezpečná. I přesto se stále vyskytují webové aplikace, které bezpečnost proti SQL Injection 

řeší na principech escapování. 

 

$nameUser = mysqli_real_escape_string($spojeni, $_POST['name_User']); 

$passwordUser = mysqli_real_escape_string($spojeni, 

$_POST['password_User']); 

 

$sql="INSERT INTO uzivatele (nameUser, passwordUser) 

VALUES ('$nameUser', '$passwordUser')"; 

 

if (!mysqli_query($spojeni,$sql)) { 

    die('Error: ' . mysqli_error($spojeni)); 

} 

mysqli_close($spojeni); 

 

 PHP framework 

Aktuálně je k dispozici celá řada PHP frameworků, jenž usnadňují samotný vývoj a 

také zvyšují zabezpečení webové aplikace. Výhoda frameworků spočívá v tom, že 

programátor může většinu času věnovat funkčnosti aplikace a požadavkům klienta a nemusí 

se zabývat ošetřováním formulářů proti SQL Injection a dalším útokům. Všechny tyto 

požadavky na bezpečnost aplikace jsou již vyřešeny v struktuře samotného frameworku. 

 Pro komunikaci frameworky  často používají speciální mezivrstvu, která se nachází 

mezi vrstvou aplikační a databázovou. Mezi nejznámější takové vrstvy patří Doctrine2 

založena na ORM (Objektově relační mapování) nebo česká DiBi od vývojářů frameworku 

Nette. Tyto speciální vrstvy lze také používat samostatně bez použití frameworku. Vše záleží 

na požadavcích programátora, zda chce být blíže jazyku SQL nebo přistupovat k němu 

prostřednictvím vzdálených metod. 
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5.2 Chybná autentizace a správa relace 

Celá řada současných webových aplikací často potřebuje nějakým způsobem 

identifikovat jednotlivé uživatele. V kapitole 3.1 jsem uvedl, že protokol HTTP je 

bezstavový a k zaznamenání stavu mezi transakcemi uživatele potřebuje uchovávat stav za 

pomoci tzv. session. Identifikátor session je možné předávat pomocí adresy URL nebo za 

využití rozšíření HTTP cookies.  Cílem samotného útoku je krádež identifikátoru session a 

tím i zisk identity uživatele. Útočník s použitím cizího identifikátoru session se může 

vydávat za jiného uživatele a neoprávněně přistupovat do webové aplikace.  

Následující obrázek uvádí klasifikaci náročnosti provedení útoku podle žebříčku 

uvedeného v kapitole 4.1.1. 

 

Obrázek 12 - Chybná autentizace a správa relace [16] 

5.2.1 Princip útoku 

Nebezpečí této metody odcizení identifikátoru spočívá zejména ve špatně navržené 

autentizaci webové aplikace. Mezi nejčastější příčiny odcizení identifikátoru session patří: 

 Předávaní identifikátoru session v URL adrese. 

 Jeden uživatel má stále stejný identifikátor session.  

 Identifikátor session nemá nastavenou dobu platnosti.  

 Uživatel používá veřejný přístup k internetu a neodhlásí se z webové aplikace.  

 Identifikátor session je zasílán nechráněným spojením.  

 Autentizační údaje uživatele nejsou šifrovány nebo hashovány. [19] 
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 Útok Session hijacking 

Tento útok využívá metodu odposlechu mezi spojením uživatele a serveru. Útočník 

zachytí zasílaný identifikátor session předávaný například v URL adrese, a následně tento 

identifikátor použije pro změnu své vlastní identity. Postup útoku session hijacking je 

ilustrován v na následujícím obrázku. 

 

Obrázek 13 - Session hijacking [27] 

Session jako parametr URL adresy je vytvořen prostřednictvím serveru, respektive 

skriptovacím kódem na straně serveru, který do každé URL adresy vygeneruje parametr 

identifikátoru session. Identifikátor session se tedy může vyskytovat na serveru, u klienta, 

ale i na cestě. U klienta je to často adresní řádek a historie prohlížeče. 
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Na serveru se identifikátor session vyskytuje na adrese uložiště session dat, a na cestě 

jsou to například logy v aktivních zařízeních sítě. Pokud uživatel odešle odkaz se svým 

identifikátorem session, pak je útok založen na jednoduchém kopírování URL adresy. 

Jestliže webový server po odhlášení uživatele nezneplatní uvedený identifikátor session, tak 

umožní útočníkovi přihlásit se za daného uživatele.  

Uvedený obrázek simuluje zobrazení identifikátoru session v URL adrese prohlížeče. 

Pokud uživatel bude chtít sdílet uvedenou URL adresu například na sociální sítí, tak bude 

všem uživatelům zobrazen také jeho jedinečný identifikátor, který mu byl přidělen při vstupu 

do webové aplikace. Pokud server dany identifikátor nezneplatní, tak je umožněno využití 

daného session útočníkem. 

 

Obrázek 14 - Ukázka identifikátoru session v URL [Zdroj: vlastní] 

  



David Vavřinec: Bezpečnost webových aplikací a výukové moduly pro předmět 

"Bezpečnost informačních systémů" 

 

2017  34 

5.2.2 Možnosti obrany 

Samotná realizace zabezpečení je velmi jednoduchá a dobře dostupná pro vývojáře. 

K dispozici je velký počet prověřených postupů jak dosáhnout vysoké bezpečnosti webové 

aplikace. Mezi základní způsoby jak ochránit webovou aplikaci proti odcizení identifikátoru 

session patří především následující principy. V prostředí skriptovacího jazyka PHP se tato 

nastavení realizují pomoci konfiguračního souboru „php.ini“. 

 Zákaz zobrazení identifikátoru session v URL adrese 

U položky nastavíme " session.use_trans_sid" na hodnotu „0“. 

 Náhodná výměna identifikátoru session u jednotlivých uživatelů 

V PHP můžeme nastavit pomoci funkce „session_regenerate_id()“, která umožní 

vygenerovat uživateli nový identifikátor. 

 Vlastní session handler 

Defaultně jsou session data uložená do souboru na serveru. Místo uložení se pak 

nastavuje využitím funkce „session.save_path“. PHP umožnuje vývojářům si vytvořit 

vlastní prostředí a databázi pro práci s daty session. 

 Odesílání session zabezpečených protokolem 

Další možnost jak ochránit odcizení identifikátoru session je nastavení funkce 

„session.cookie_secure“ na hodnotu 1. Tato direktiva umožní přenést session pouze 

protokolem HTTPS. 

 Odesílat session prostřednictvím cookies 

Identifikátor session zasílat pouze pomocí HTTP cookie. Toto nastavení se realizuje 

prostřednictvím direktivy „ session.use_cookies a session.use_only_cookies“. 

 Zneplatnit použitý identifikátor session 

Po odhlášení uživatele z webové aplikace je potřeba využívaný identifikátor session 

zneplatnit. A uživateli přiřadit jiný identifikátor session při následném zpětném přihlášení. 

Nastavíme „session_regenerate_id(true) a session_destroy(). 
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 Nastavení času platnosti identifikátoru session 

Pro bezpečné používaní session je nutné nastavit dobu platnosti jednotlivých 

identifikátorů session.  Nastavíme za použití direktivy „session.cookie_lifetime“. 

 Zabránit použití session, jež není generována daným serverem 

Funkce „session.use_strict_mode“ umožní použití pouze session generované 

serverem.  

 Nastavit prostor pro ukládání dat identifikátoru session 

Umístění session v adresáři serveru se realizuje pomocí direktivy 

„session_save_path()“.  

 Šifrování identifikátoru session 

I přesto, že jsou data odesílaná skrytě v cookies, je nutné je při přenosu šifrovat. Tato 

funkce je umožněna použitím direktivy „session.hash_function()“. 

 

Identifikátor session při použití v kódu 

Metodu "session_start ()" umístíme na každou stránku, kde chceme, aby probíhala 

autorizace oprávněného uživatele v příslušné sekci aplikace. Je velmi důležité, aby umístění 

"session_start ()" bylo vždy na začátku ve zdrojovém kódu, to znamená před jakýmkoliv 

vstupem a výstupem z aplikace.  

Ukázka PHP kódu s identifikátorem session, jenž je uveden na začátku těla HTML 

dokumentu. Uvedená syntaxe říká, že pro každý nový přístup ke stránce je nutné regenerovat 

nový identifikátor session. Pokud proměnná session je prázdná, tak uživateli není umožněn 

přístup na stránku a je přesměrován. 

<?php 

require 'connect_diplomka_PDO.php'; 

session_start(); 

session_regenerate_id(true); 

if(empty($_SESSION['nameUser'])) 

    header('Location: SqlInjectionPDO.php'); 

?> 
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5.3 Cross-Site Scripting 

Útok XSS neboli Cross-Site Scripting je založen na podstrčení nebezpečného skriptu 

do webové aplikace. Tak jako při útoku SQL Injection, tak i tento útok využívá špatně 

ošetřených vstupních dat do webové aplikace. Samotný skript je pak složen hlavně 

ze značkovacího jazyka HTML a programovacího jazyka JavaScript. I přestože je tento útok 

velmi známý a často využívaný, v současnosti je stále spousta webových aplikací, které 

nejsou proti tomuto útoku zabezpečeny.  

Následující obrázek uvádí klasifikaci náročnosti provedení útoku podle žebříčku 

uvedeného v kapitole 4.1.1. 

 

Obrázek 15 - Cross site scripting [16] 

5.3.1 Princip útoku 

Podle způsobu zvolené techniky napadení útočníkem rozlišujeme dva základní typy 

útoku Cross-Site Scripting. 

 Reflected Cross Site Scripting 

Patří mezi nejčastěji používaný typ útoku za použití metody XSS.  Je založen na 

úpravě URL adresy webové aplikace, kde útočník může vložit škodlivý skript. Tento typ 

útoku se vyskytuje velmi často na velkém množství webových aplikací, které se snaží 

uživatele nějakým způsobem zaujmout a následně donutit oběť například k navštívení 

webové stránky uvedené v dialogovém okně vytvořeném jazykem JavaScript.  Způsobu jak 

upravit URL adresu webové aplikace je celá řada. Útočník může využít chybně zabezpečené 

vyhledávací pole, kde vloží svůj skript a následně vygeneruje při stisku volby „hledat“ novou 

URL adresu obsahující nebezpečný skript. Takto upravenou URL adresu může útočník pak 

zaslat oběti, která si nevědomky si nechá daný skript zobrazit.  
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Vložený skript do pole vyhledávání může vypadat takto: 

      <SCRIPT>alert('Cross site scripting Attack!')</SCRIPT> 

 

Následně je skript zpracován skriptovacím jazykem jako běžný dotaz a uživateli je 

zobrazeno vyskakovací okno s oznámením o probíhajícím útoku. 

 

Obrázek 16 - Cross site scripting útok [Zdroj: vlastni] 

 

 Stored Cross Site Scripting 

Oproti předešlé metodě útoku je tato založena již na uložení samotného 

nebezpečného skriptu do webové aplikace.  Útočník nalezne neošetřené vstupní místo do 

aplikace a nahraje zde svůj škodlivý skript. Nejčastěji se tento útok využívá v různých 

diskuzních fórech, kde se pak vložený skript bude stále zobrazovat všem uživatelům webové 

stránky.  

5.3.2 Možnosti obrany 

Základní způsob obrany proti metodám útoku XSS je především důkladné ošetření 

dat. A to zejména zabezpečení vstupních dat, která jsou většinou použitá jako výstup z 

webové aplikace. K ošetření dat dochází až v místě výstupu z aplikace, jelikož při použití 

níže uvedených funkcí by byla změněna interpretace dat mezi vrstvou datovou a aplikační.  

Zabezpečení dat spočívá v úpravě znaků na speciální entity. V jazyku PHP jsou pro to 

k dispozici dvě základní funkce. 

 Htmlspecialchars nebo Htmlentities 

      $neošetřenapromenna = htmlspecialchars($text); 

Pří použití funkce na uvedený skript je řetězec převeden do obyčejného textu. 

&quot;&gt;&lt;SCRIPT&gt;alert('Cross Site Scripting 

Attack!')&lt;/SCRIPT&gt; 
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 Strip_tags 

     $neošetřenapromenna = strip_tags($text) 

5.4 Nezabezpečené přímé odkazy na objekty 

Často se útočník může dostat k objektům webové aplikace, ke kterým by neměl mít 

dostatečné oprávnění. K objektům se může útočník dostat především přímým odkazem na 

objekt, jenž je uveden v URL adrese webové aplikace. Někdy může být použit jako parametr 

URL adresy název objektu nebo primárního klíče z databáze.  

Následující obrázek uvádí klasifikaci náročnosti provedení útoku podle žebříčku 

uvedeného v kapitole 4.1.1. 

 

Obrázek 17 - Přímý odkaz na objekt [16] 

5.4.1 Princip útoku 

 Role útočníka ve webové aplikaci může být na úrovni obyčejného uživatele, jenž má 

poskytnuté oprávnění pouze pro určité funkcionality webu.  Budeme-li mít aplikaci 

provádějící internetové bankovnictví a útočník se přihlásí jako běžný uživatel, který chce 

použit nějakou z nabízených funkcionalit aplikace banky (například správa svého účtu).  Po 

zvolení požadované funkce se útočníkovi změní i URL adresa, jenž bude obsahovat parametr 

objektu v databázi. V uvedeném případě se jako parametr URL zobrazí číslo účtu a 

útočníkovi stačí pouze změnit číslo účtu za jiné, pokud webová aplikace již zpětně neošetří 

kontrolu identifikace uživatele. 

        http://Ibank.cz/app/accountInfo?acct=123456 

5.4.2 Způsob obrany 

Mezi hlavní způsoby obrany musíme především zařadit nepoužití citlivých 

parametrů objektů webové aplikace přímo v URL adrese. Každému uživateli musí být 

http://ibank.cz/app/accountInfo?acct=123456
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nabídnuta taková data, na která má dostatečná oprávnění. K identifikaci uživatele nepoužívat 

uvedeném příkladu číslo účtu jako parametr URL adresy, ale použit identifikátor session, 

jenž bude předán ve formě HTTP Cookies. 

 Nepřímé odkazy na objekty. 

 Kontrola přístupu jednotlivých uživatelů. 

 

Následující obrázek ilustruje přímý odkaz na objekt uvedený v URL adrese. 

Identifikátor „idKniha“ je tedy stejný jak v databázi, tak i v adrese prohlížeče. Pokud je tento 

identifikátor i primární klíč v databázi, je riziko zneužití ještě vyšší. 

 

 

Obrázek 18 - Přímý odkaz na objekt v URL adrese [Zdroj: vlastní] 
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5.5 Nezabezpečená konfigurace 

Chyby v konfiguraci webových aplikací se vyskytují velmi často. Z pohledu 

zabezpečení při vývoji jde hlavně o správnou konfiguraci technologií, jež jsou použity pro 

tvorbu aplikace. Pro vývojáře je důležité zajistit, aby vyvíjená aplikace byla navrhnuta 

stejnou verzí technologie, jakou podporuje webový server, kde bude implementována. 

V pravomoci programátora tedy je dohled nad nasazením aktuálních verzí různých 

frameworků, modulů a knihoven včetně jejich konfigurace. 

Následující obrázek uvádí klasifikaci náročnosti provedení útoku podle žebříčku 

uvedeného v kapitole 4.1.1. 

 

Obrázek 19 - Nezabezpečená konfigurace [16] 

5.5.1 Konfigurace skriptovacího jazyka PHP 

Před vývojem samotného produktu je velmi důležité nastavit prostřednictvím 

konfiguračních souborů požadované chování dané technologie. Toto nastavení například 

umožní nastavit úroveň zobrazení chybových hlášek, které mohou při zobrazení chyby v 

provozu webové aplikace prozradit útočníkovi cenné informace. Základní konfigurační 

soubor pro PHP má název „php.ini“. Struktura souboru „php.ini“ je tvořena z parametru a 

hodnoty. Pokud se bude před parametrem nacházet středník, tak je řádek okomentovaný a 

díky tomu je jeho konfigurace ignorována.  Programátor má také možnost si ověřit dané 

nastavení konfiguračního souboru prostřednictvím vložení příkazu „phpinfo“ do URL 

adresy webové aplikace. [21] 

 

Obrázek 20 - Konfigurace PHP [Zdroj: vlastní] 
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5.6 Expozice citlivých dat 

Téměř každá webová aplikace zpracovává velmi citlivá data jednotlivých uživatelů. 

K získání těchto dat mohou být použity různé metody útoku, zejména pak útok SQL 

Injection uvedený v kapitole 5.1. Prostřednictvím uvedeného útoku je možné získat citlivá 

data z databáze. Nejsou-li data v databázi ošetřena šifrováním nebo hashováním, pak jsou 

útočníkovi v případě proniknutí do databáze všechna data k dispozici. Nejčastěji jde o citlivá 

data, jako jsou hesla, čísla platebních karet a další informace o uživatelích.   

Následující obrázek uvádí klasifikaci náročnosti provedení útoku podle žebříčku 

uvedeného v kapitole 4.1.1. 

 

Obrázek 21 - Expozice citlivých dat [16] 

5.6.1 Možnosti zabezpečení dat 

V kapitole 3.2 bylo uvedeno několik možných postupů jak citlivá data v databázi 

bezpečně zašifrovat. Aktuálně se k šifrování dat do nečitelné podoby používají hashovací 

funkce, ke kterým se navíc přidá ještě kryptografická sůl, což je náhodně vygenerovaný 

řetězec znaků, jenž se spojí se zadaným textem k šifrování. Proto je vyloučena možnost 

výskytu dvou a více stejných hesel v databázi.  

Hashování přihlašovacích údajů s kryptografickou solí v PHP 

PHP od verze 5.5 obsahuje nové Hashing API, jenž si klade za cíl upozornit na 

možnost použití algoritmu Bcrypt a zároveň neukazovat příliš jeho složitost. V současné 

době je používání Bcryptu nejpřijatelnějším způsobem pro hashování hesel a jiných řetězců. 

Avšak stále existuje mnoho vývojářů a aplikací používající starší a slabší algoritmy jako 

MD5 nebo SHA1, které již nejsou bezpečné. [28] 
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API se skládá ze 4 komponent: 

 password_hash() 

Funkce automaticky vygeneruje sůl, kterou připojí k zadanému heslu uživatelem. 

Pak celý řetězec společně se soli a daty uživatele zaheshuje. 

 password_verify() 

Funkce určená pro zpětnou kontrolu zadaného hesla například při přihlášení 

uživatele do webové aplikace. Prostřednictvím uvedené funkce ověříme, zda data 

v databázi uložena funkci password_hash jsou shodná. 

 password_needs_rehash() 

V případě, že chceme zvýšit cenu (cost) či jen změnit zaheshované heslo 

použijeme uvedenou funkci. 

 password_get_info() 

Tato funkce umožní získat informace o verzi algoritmu a ceně (cost), jež byla 

použita. 

Ukázka použití funkce password_hash () v kódu pro zaheshování hesla uživatele při 

registraci do webové aplikace. 

$passwordUserHash = password_hash($passwordUser, PASSWORD_DEFAULT); 

 

 

V databázi pak budou data zadaná uživatelem do formuláře zobrazena již 

zaheshovaně v tomto případě podle hashovací funkce Bcrypt.  

 

 Obrázek 22 - Hashování hesla se soli [Zdroj: vlastní] 
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5.7 Chyby v řízení úrovně přístupu  

Tento problém nastává u webových aplikací, jež obsahují vysoký počet různých 

úrovní oprávnění uživatelů. Určitá část stránky je veřejná všem přistupujícím uživatelům do 

aplikace, ale k zobrazení jiné části webové stránky je nutné být již přihlášen. Navíc každý 

uživatel může nabývat určité úrovně oprávnění, podle kterých jsou mu nabídnuty dané 

funkce, jenž může provádět.  

Následující obrázek uvádí klasifikaci náročnosti provedení útoku podle žebříčku 

uvedeného v kapitole 4.1.1. 

 

Obrázek 23 - Chyby v řízení úrovně přístupu [16] 

5.7.1 Příklad zneužití a možnost obrany 

Budeme-li mít webovou aplikaci, kde přístup k neveřejné části bude řešen 

přihlašovacím formulářem na URL adrese. 

http://Ibank.cz/app/loginUser 

A po úspěšném přihlášení je uživatel přesměrován na úvodní stránku dostupnou 

pouze zaregistrovanému uživateli. 

http://Ibank.cz/app/adminPage 

V tomto případě se přihlásil do webové aplikace uživatel „admin“ s nejvyšším 

oprávněním. Pokud není aplikace ošetřena proti nedovolenému přístupu do neveřejné části 

aplikace, tak útočníkovi stačí změnit pouze část adresy URL na „adminPage“ a má okamžitě 

funkce daného uživatele, aniž by musel projít úspěšným přihlášením. Tento jev se vyskytuje 

nejčastěji u webových aplikací, kde není brán v úvahu jiný přístup do aplikace než přes 

přihlašovací formulář. 

Zabezpečení proti tomuto přístupu do aplikace je velmi jednoduché a nezabere 

programátorovi moc času. Na stránky neveřejné části stačí vložit funkci identifikátoru 

session, která bude mít za úkol ověřovat, zda daný uživatel má práva k přístupu. 
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5.8 Cross-Site Request Forgery  

Neboli zkráceně CSFR je druh útoku, jenž je cílený na využití práv legitimního 

uživatele webové aplikace. S oprávněním daného uživatele může útočník upravit citlivé 

údaje nebo je i smazat.  

Následující obrázek uvádí klasifikaci náročnosti provedení útoku podle žebříčku 

uvedeného v kapitole 4.1.1. 

 

Obrázek 24 - Cross - Site Request Forgery [16] 

5.8.1 Princip útoku 

Útok je založený na vytvoření fiktivního HTTP požadavku, jenž je následně 

podstrčen legitimnímu uživateli webové aplikace. Možnost útoku je ilustrována na 

uvedeném příkladu.  

 Webová aplikace používající metodu GET 

Bude-li aplikace k odeslání citlivých dat z formuláře používat metodu GET např. 

převod peněz na účet, tak je vystavena velkému nebezpečí útoku CSFR. Jak již bylo 

uvedeno, metoda GET ukládá veškeré parametry do URL adresy, a proto stačí, aby si útočník 

vygeneroval danou URL adresu k převodu peněz. 

http://Ibank.cz/preved.php?zadaneMnostvi=500&naUcet=01234567 

Uvedenou URL adresu může následně vložit do požadavku na obrázek, jelikož také 

využívá metodu GET. Následně stačí, aby obrázek zaslal cílenému uživateli a pokud uživatel 

v době kliknutí na obrázek bude i přihlášen k internetovému bankovnictví, je definované 

množství peněz odesláno na účet útočníka. 

<img src=" http://Ibank.cz/preved.php?zadaneMnostvi=500&naUcet=01234567" /> 
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5.8.2 Možnosti obrany 

 Metoda POST 

HTTP formuláře se častěji odesílají prostřednictvím metody POST, ale ani 

tato metoda není zabezpečená proti útoku CSFR. 

 Token ring 

Nejbezpečnější metoda obrany je využití tzv. tokenů, což jsou vygenerované 

hodnoty serverem, které jsou dále uloženy například do formuláře a po 

odeslání jsou předány v identifikátoru session. Token je pak porovnán s 

uloženou hodnotou na serveru v databázi. Jestliže se tokeny rovnají, jsou data 

zpracována. V HTML formuláři můžeme tento token vložit do parametru 

„value“. 

 Dvojitá autentizace 

V internetovém bankovnictví se využívá tzv. dvojitá autentizace uživatele. Je 

založena na přihlašovacím formuláři do aplikace a další autentizaci založené 

na vlastnictví určité věci. Jde tedy o dvoufaktorovou autentizaci, jež se skládá 

z faktorů „něco co vím“ a „něco co mám“. V první uvedené skupině si 

můžeme představit známé přihlašovací údaje do většiny webových aplikací. 

Patří zde především jméno a heslo uživatele. V druhé skupině pak můžeme 

uvézt jakékoliv zařízení, které vlastníme, a bylo uvedeno při registraci do 

aplikace. Nejčastěji jde o mobilní telefony, se kterým je aplikace spojena 

prostřednictvím SMS zpráv. Při platbě v aplikaci pro bankovní převod je na 

uvedený telefon zaslána autorizační zpráva s tokenem. [30] 

 Captcha 

Obrana proti automatizovaným robotům se skládá z náhodně 

vygenerovaného řetězce, který musí uživatel při odeslání dat zadat shodně. 

 

Obrázek 25 - Ochrana pomocí Captcha [29] 
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5.9 Použití známých zranitelných komponent  

Teoreticky by programátor měl vědět, zda používá při vývoji aplikace zranitelnou 

komponentu. Bohužel v praxi je tento jev velmi stěží identifikovatelný a to především 

z důvodu samotné neznalosti vývojářů dané komponenty, knihovny či jiné technologie. Na 

trh se často dostávají technologie, které nejsou ještě zcela otestované a specifikované. Až 

v průběhu využívání dané technologie programátory se často přichází na různé chyby, které 

je nutné upravit různými aktualizacemi. Programátor pak musí zjistit, zda použil při vývoji 

aplikace nějakou zranitelnost dané komponenty a pokud ano, musí zkontrolovat, jaký dopad 

by měla tato část na zneužití v aplikaci. 

 

Obrázek 26 - Použití známých zranitelných komponent [16] 

Obrana proti této slabině je velmi složitá, obzvlášť pak u open-source technologii. 

Programátorům často nezbývá nic jiného než sledovat aktualizace, informace od dodavatelů 

technologie a také různá nezávislá diskuzní fóra. 

5.10 Neošetřené přesměrování a předávání  

Tento útok je opět založen na neošetření vstupních dat vložených uživatelem do 

webové aplikace. I když se jedná o útok, jenž nemá vysoký dopad na bezpečnost, jeho výskyt 

nemusí být zrovna ideální. Cílem útočníka je editovat přesměrování na definovanou URL 

adresu. 

 

Obrázek 27 - Neošetřené přesměrování a předávání [16] 

Pokud bude stránka obsahovat funkci „redirect.jsp“ s jediným parametrem „URL“, 

není pro útočníka nic jednoduššího, než jen změnit pouhou URL adresu. 

http://www.Ibank.cz/redirect.jsp?url=zavirovanestranky.cz   
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6 NÁVRH VÝUKOVÉHO MODULU   

Cílem této části diplomové práce bylo vytvořit webovou prezentaci, jež bude 

obsahovat vybrané vzdálené útoky uvedené v předchozí kapitole. Každý zvolený útok má 

vlastní kapitolu, která se skládá z charakteristiky daného útoku a možností praktického 

vyzkoušení útoku nebo obrany.  Vytvořená aplikace je určena především jako studijní opora 

k výuce předmětu "Bezpečnost informačních systémů". 

6.1 POŽADAVKY NA VÝUKOVÝ MODUL 

 Webová aplikace je určena jako podpora výuky předmětu "Bezpečnost 

informačních systémů" (určeno pro bakalářský obor Systémové inženýrství v 

průmyslu). 

 Dostupnost webové aplikace 

Webová prezentace bude k dispozici na veřejně dostupném serveru, jenž bude 

v provozu 24 hodin denně. Pro přístup k aplikaci nebude nutné se registrovat 

a tak bude dostupná všem studentům, kteří budou mít zájem získat nové 

informace ohledně bezpečnosti webových aplikací. 

 Snadná rozšiřitelnost s popisem jak postupovat v případě rozšíření  

Pro případ rozšiřitelností a případných úprav zdrojových kódu budou všechny 

názvy souborů dobře popsány a umístěny na FTP serveru.  Postup rozšíření 

je popsán v následujících kapitolách. 

 Základní informace o jednotlivých typech útoků a obraně proti nim 

Webová prezentace obsahuje vybraná teoretická východiska o bezpečnosti 

webových aplikací. 

 Aplikace má uživatele informovat o možných typech útoků u webů 

napsaných v jazyce PHP. 

 Možnost praktického vyzkoušení útoku 

Každá kapitola bude obsahovat ukázku vybraného útoku za využití 

skriptovacího jazyka PHP.  



David Vavřinec: Bezpečnost webových aplikací a výukové moduly pro předmět 

"Bezpečnost informačních systémů" 

 

2017  48 

 Popis a demonstrace principu obrany proti vybranému útoku v PHP 

Proti vybranému útoku bude popsána a následně ilustrována možnost obrany 

za použití metod, jež nabízí PHP. 

 Popis zprovoznění a instalace výukové aplikace 

Součásti diplomové práce je také jednoduchý postup pro implementaci 

webové prezentace. Implementace obsahuje možné způsoby nastavení 

aplikace, tak aby byla uživateli co nejlépe k dispozici. 

6.2 Specifikace 

Cílem tohoto projektu je navrhnout a realizovat webovou prezentaci, jež bude určena 

studentům jako opora při studiu předmětu "Bezpečnost informačních systémů".  Výukové 

materiály jsou zpracovány formou webové aplikace, která je umístěna na serveru. Mezi 

výchozí studijní materiály pro zpracování webové prezentace o bezpečnosti webových 

aplikací patřily především odborné internetové články a metodiky společnosti OWASP. 

Studentům je tak k dispozici výběr toho nejzajímavějšího z pohledu uživatele webových 

aplikací, jež jsou vyvíjeny za použití PHP. Uživatelům z řad studentů, je umožněno 

přistupovat do výukového modulu prostřednictvím jakéhokoliv zařízení, jež má připojení 

k internetu. Administrátor webové prezentace tedy může jednoduše upravit nebo rozšířit 

stávající výukové moduly. Každý modul je kategorizován v navigaci hlavního menu webové 

stránky. Samotná prezentace se skládá z několika webových stránek, jež jsou rozdělené 

podle požadovaných témat. Každé téma či modul je složen z teoretické a praktické části. Pro 

snadnou orientaci je v horní části stránky zobrazeno přehledné hlavní menu. Navigace 

webové stránky se zobrazí také v horní části stránky při rolování stránky nahoru. Uživatel 

má tedy k dispozici navigaci, i když je zrovna situován uprostřed stránky, a tak nemusí pro 

změnu kapitoly použit hlavní menu. Každá kapitola v hlavním menu je následně rozdělena 

v podmenu, jež je umístěného v levé části stránky do specifičtějších kapitol. Jednotlivé 

podkapitoly jsou pak zaměřeny na praktické ukázky uvedeného útoku a také popis možností 

obrany.  Cvičení jsou realizována z větší části za použití formuláře, tabulek a různých 

dialogových oken. Po dokončení všech modulů, které webová prezentace nabízí, je možné 

využít kapitolu „užitečné odkazy“, jenž nabízí uživateli několik prezentací a přednášek od 

renomovaných odborníků. 
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7 REALIZACE VÝUKOVÉHO MODULU 

Pro vývoj výukového modulu jsem zvolil cestu vytvoření jednoduché a přehledné 

webové prezentace, jež bude umístěna na dostupném webovém serveru. Podle definovaných 

požadavků je všechna logická část realizovaná pomocí PHP skriptů. Grafická část je pak 

realizovaná za využití kaskádových stylů a JavaScript prvků. Databázová vrstva je vytvořena 

za použití jazyka SQL a platformy pro tvorbu databáze MySQL. 

7.1 Postup technické realizace webové prezentace 

Architektura webové prezentace se skládá z tří základních vrstev a to z prezentační, 

logické a databázové vrstvy. V následujících kapitolách jsou jednotlivé vrstvy podrobněji 

popsány. 

7.1.1 Prezentační vrstva 

Tato vrstva je realizována pomoci kaskádových stylů konkrétně pak za využití open 

source nástroje Bootstrap, jenž je určený pro tvorbu rozhraní u webových aplikací. Tato sada 

je především k dispozici pro vývojáře, kteří nechtějí tvořit uživatelské rozhrání zcela podle 

vlastního návrhu a chtějí využít již definované HTML prvky. Mezi hlavní prvky patří 

zejména různé formuláře, tlačítka, boxy, menu apod. Uživatel si tak tedy do svého 

kaskádového stylu přidá vybrané prvky z Bootstrap, které si může následně upravit podle 

svých požadavků. 

Pro výukový modul jsou nastaveny dva hlavní soubory definující grafickou část 

webových stránek, a to vlastní vytvořené kaskádové styly „style.css“ a sada bootstrap stylů 

pod názvem „bootstrap.css“. Všechny soubory určené ke konfiguraci uživatelského rozhraní 

jsou umístěny ve složce s názvem „css a vendor“. Složka „vendor“ pak ještě obsahuje 

použité fonty a knihovnu jQuery pro jazyk JavaScript. 

Uvedený obrázek na následující straně ilustruje možné prvky, které nástroj Bootstrap 

nabízí ke zpracování grafické částí webových stránek. 
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Obrázek 28 - Bootstrap [31] 

Každá stránka webové prezentace je z grafického rozhráni rozdělena na několik části. 

 Hlavička 

Jde o jednu z hlavních částí každé webové aplikace. Je umístěna v horní části 

HTML stránky a většinou obsahuje také i hlavní navigaci celé aplikace. 

Hlavička webové prezentace je vytvořena za využití obrázku, který byl 

upraven podle stanovených potřeb.  

 Hlavní menu nebo navigace 

Navigace je primární ovládací panel webových aplikací. Je složen z několika 

tlačítek, jež mohou být víceúrovňová. Každé tlačítko, pak pomocí 

přesměrování odkazuje na další část webové aplikace. Menu může být 

horizontální nebo vertikální. Uživateli je také k dispozici navigace, která se 

zobrazuje vždy při pohybu směrem nahoru na vybrané stránce. Uživatel tedy 

má k dispozici navigaci, i když je situován uprostřed stránky.  

 Podmenu 

Každá jednotlivá položka v menu může obsahovat i další podkapitoly, jež 

jsou často součásti podmenu. Podmenu je možné realizovat prostřednictvím 

víceúrovňových tlačítek v hlavním menu, nebo je podmenu odděleno od 

hlavního menu a umístěno například v jiné části webové stránky. V tomto 

případě je podmenu zobrazeno na levé straně stránky pod hlavním menu 

webové prezentace. 
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Uvedený obrázek ilustruje řešení hlavičky webové aplikace, která se skládá z 

hlavního menu a podmenu. 

 

Obrázek 29 - Hlavička včetně navigace [Zdroj: vlastní] 

 Obsah 

Nedílnou součásti webové stránky je také její obsahová část. Obsah může 

nabývat různých forem. V uvedené webové prezentaci je obsah tvořen 

především textovými poli, tabulkami, formuláři a obrázky. 

 Patička 

Tato část je často složena z kontaktů, informací o webové stránce nebo 

odkazů na jiné webové stránky. Po kliknutí na uvedené informační kanály 

„Twitter“ a „Facebook“ je uživatel přesměrován na oficiální kanály Vysoké 

školy báňské  - Technické univerzity. 

 

Obrázek 30 - Patička [Zdroj: vlastní] 
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Responsivní design 

Již nedílnou součástí každé webové aplikace je responzivní zobrazení podle 

použitého zařízení k prohlížení webových stránek. Se zvyšujícím se počtem uživatelů, jež 

přistupují k internetu především prostřednictvím mobilních telefonů a dalších chytrých 

zařízení, je responzivní zobrazení téměř nutností pro úspěšné webové aplikace.  

 

Obrázek 31 - Responzivní design [Zdroj: vlastní] 

Na uvedeném obrázku můžeme vidět jednoduchý responzivní design založený na 

„hamburger“ neboli responzivním menu. Pro kvalitní a jednodušší práci s responzivním 

zobrazením se doporučuje v kaskádových stylech definovat jednotlivé vlastnosti prvků 

pomocí procent a ne za využití pixelů.   

Základem pro přehledné a kvalitní responzivní zobrazení webové aplikace je použití 

tzv. media query. Tato norma je určená pro definování parametrů a pravidel pro určitý 

technický kontext. K responzivnímu zobrazení potřebujeme odlišné velikosti rozlišení 

zobrazovacího média nastavit jiné parametry a pravidla ke správnému zobrazení. Tato 

pravidla se definují podle již uvedené techniky „media query“ v kaskádových stylech.  Podle 

stanovených tzv. bodů zlomů nastavíme pro daný rozsah určitá pravidla, která chceme 

použit. Bootsrap jako výchozí rozsahy používá níže uvedené. 

 small (0 – 991 pixelů) 

 medium (992 – 1199 pixelů) 

 large (1200 a více pixelů)  
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7.1.2 Logická vrstva 

Neboli aplikační vrstva je nedílnou součástí webové aplikace. Pro realizaci webové 

prezentace výukového modulu byl zvolen skriptovací jazyk PHP. Úkolem aplikační vrstvy 

je zpracovávat data a zajistit přenos dat mezi vrstvou prezentační a databázovou. Skriptovací 

jazyk PHP je v této webové prezentaci používán hlavně pro komunikaci s databází, kde jsou 

data vložena uživatelem pomoci HTML formuláře a následně z databáze zpracována 

v různých formách zpět uživateli. Níže uvedená syntaxe ilustruje jeden z mnohých způsobů 

přenosu dat do databáze vloženými uživatelem za pomoci HTML formuláře. Tento zápis 

PHP kódu je založen na již uvedené PDO metodě. 

 

if (isset($_POST['sent'])) { 

    $nameUser = $_POST['name_User']; 

    $passwordUser = $_POST['password_User']; 

    $overPassword = $_POST['over_password']; 

 

    if ($nameUser == "" or $passwordUser == "" or $overPassword == "") { 

        echo "<script>location.href = 

'SensitiveDataExposureSpravneUlozeni.php#centerform';</script>Vyplnte 

všechny údaje!"; 

    } 

    if (strlen($passwordUser) < 6) { 

        echo "<script>location.href = 

'SensitiveDataExposureSpravneUlozeni.php#centerform';</script>Heslo musí 

obsahovat nejméně 6 znaků!"; 

    } 

    if ($passwordUser != $overPassword) { 

        echo "<script>location.href = 

'SensitiveDataExposureSpravneUlozeni.php#centerform';</script>Vyplněná 

hesla se neshodují!"; 

    } 

 

    $stmt = $spojeni->prepare("SELECT nameUser FROM uzivatelebezpecne 

WHERE nameUser=:nameUser"); 

    $stmt->execute(array(':nameUser' => $nameUser)); 

    $row = $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC); 

 

    if ($row['nameUser'] == $nameUser) { 

        echo "<script>location.href = 

'SensitiveDataExposureSpravneUlozeni.php#centerform';</script>Toto jméno 

používá již jiný uživatel!"; 

    } else { 

        $passwordUserHash = password_hash($passwordUser, 

PASSWORD_DEFAULT); 

 

        $stmt = $spojeni->prepare("insert into uzivatelebezpecne set 

nameUser=?, passwordUser=?"); 

        $stmt->execute([$nameUser, $passwordUserHash]); 

        echo("<script>location.href = 

'SensitiveDataExposureZobrazeniUzivatelu.php';</script>"); 

        exit();    }} 
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7.1.3 Databázová vrstva 

Pro vytvoření databáze bylo vybráno prostředí MySQL, jenž se řadí mezi 

nejpoužívanější open source databázové systémy. Ke správě obsahu pak byl zvolen nástroj 

phpMyAdmin, jenž umožňuje vytvářet a různě upravovat tabulky databáze prostřednictvím 

webového rozhrání. Tento nástroj je napsán pomoci programovacího jazyka PHP a pro práci 

s databází nejsou potřeba vysoké znalosti o jazyku SQL. Velká část ovládání je založena na 

metodě „drag and drop“. Vzhledem k tomu, že pro výukový modul nebylo nutné vytvářet 

složitou databázi, zvolil jsem pro ukládání jednotlivých dat tři na sobě nezávislé tabulky. 

 Uživatelé bezpečně 

Tabulka eviduje registraci uživatelů v modulu „Sensitive Data Exposure“. Je 

složena z atributů pro jméno a heslo uživatele. Heslo se pak skládá 

ze zadaného hesla uživatelem a přidané soli, která vytvoří bezpečnější formu 

hesla.  

 Uživatelé 

Tabulka zaznamenává data o registrovaných uživatelích pro moduly „SQL 

Injection a Session“. Oproti tabulce „uživatelé bezpečně“ nejsou data 

v tabulce zcela bezpečně zpracována.  

 Článek 

Pro záznam dat ve formě textu slouží tabulka článek, která se skládá 

z přezdívky uživatele, nadpisu a obsahu. Uvedená tabulka je určena pro 

modul „Cross-Site Scripting“ a „Cross-Site Request Forgery“.   

 

Obrázek 32 - Databáze pro výukový modul [Zdroj: vlastní] 
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Propojení databáze se skriptovacím jazykem PHP 

Pro práci s databází potřebujeme před samotným začátkem tvorby webové aplikace 

vytvořit spojení mezi vrstvou aplikační a databázovou. Jazyk PHP nabízí dvě základní 

možnosti propojení a to prostřednictvím rozšíření MySQLi a PDO. Vzhledem k tomu, že ve 

webové prezentaci bylo potřeba pracovat s oběma výše uvedenými přístupy, pro nastavení 

spojení byly použity obě metody. 

 Propojení MySQLi  

Pro ilustraci bezpečnostních trhlin bylo potřeba používat procedurální zápis 

PHP. Proto bylo nutné vytvořit spojení s databází také v této podobě. Spojení 

pro MySQLi je umístěno v souboru s názvem 

„connect_diplomka_Mysqli.php“. 

<?php 

$db_server    = 'localhost'; /* Název serveru */ 

$db_login     = ''; /* Jméno uživatele do DB */ 

$db_password  = ''; /* Heslo uživatele do DB */ 

$db_name      = 'diplomka'; /* Název databáze*/ 

 

 

$spojeni = mysqli_connect($db_server, $db_login, $db_password, 

$db_name) or die   

("Spojení s MySQL databází se nezdařilo."); $db = 

mysqli_select_db($spojeni,$db_name)    

or die ("Databázi pokus se nám nepodařilo vybrat."); 

?> 

 Propojení PDO 

K demonstraci bezpečné syntaxe byl použit PDO přístup k databázi. Tento 

způsob zápisu je založen na objektovém přístupu. Spojení pro PDO je 

umístěno v souboru s názvem „connect_diplomka_PDO.php“. 

<?php 

try{ 

$spojeni = new PDO ('mysql:host=localhost;dbname=diplomka','', 

''); 

 $spojeni->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, 

PDO::ERRMODE_EXCEPTION); 

} 

catch(PDOException $e) { 

   echo $e->getMessage(); 

} 

?> 
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7.2 Jednotlivé moduly webové prezentace 

Tato kapitola uvádí jednotlivé moduly nacházející se ve webové prezentaci. Všechny 

uvedené moduly vychází z této práce a jsou rozšířeny o další informace a cvičení, které se 

do textové podoby diplomové práce nevešly. Webová prezentace obsahuje pět základních 

modulů, jenž jsou složeny z teoretického popisu dané problematiky, a praktické části. 

Kapitola určená pro praktické odzkoušení vybraných útoků nebo obran proti nim je vždy 

umístěna v podmenu každého modulu. 

 

Obrázek 33 - Podmenu modulu SQL Injection [Zdroj: vlastní] 

Uvedený obrázek ilustruje podmenu z modulu SQL Injection, kde má uživatel 

možnost zvolit jednotlivé praktické ukázky řešení problému vybraného okruhu. 

7.2.1 Modul SQL Injection 

Tento modul je určený ke studiu útoku zvaného SQL Injection, jenž je podrobně 

popsán v kapitole 5.1. Hlavní část kapitoly obsahuje charakteristiku principů tohoto útoku a 

možnosti obrany. Po nastudování teoretických východisek může uživatel zvolit z podmenu 

jednotlivé praktické ukázky útoku a principy pro ochranu. 

 PDO 

Podkapitola PDO je určená k praktickému vyzkoušení této metody 

prostřednictvím předpřipravených dotazů. Uživatel se prostřednictvím 

HTML formuláře může pokusit ověřit bezpečnost tohoto přístupu pro 

komunikaci s databází během přihlášení do „sekce pro přihlášené“.  

 

 

Obrázek 34 - HTML formulář k přihlášení uživatele PDO [Zdroj: vlastní] 
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 MySQLi 

V podkapitole MySQLi uživatel může odzkoušet zabezpečení přístupu 

k databázi, jenž využívá principy dostupné pro uvedený modul. Konkrétně je 

v příkladu pro přihlášení uživatele znázorněna metoda zabezpečení, která 

vychází z escapování znaků. 

 Postup útoku 

Tato část se zaměřuje na nezabezpečenou konfiguraci přístupu k databázi, 

kde je možné, aby uživatel webovou aplikaci ohrozil za použití útoku SQL 

Injection. Vybraný postup typu útoku SQL Injection záleží již jen na 

uživateli. 

 

Obrázek 35 -  SQL Injection útok [Zdroj: vlastní] 

 Sekce pro přihlášené 

Po úspěšném přihlášení zvolenou metodou (PDO, MySQLi nebo útok) je 

uživatel přesměrován na neveřejnou sekci pro přihlášené uživatele. 

Následující obrázek ilustruje přihlášení za využití útoku SQL Injection. 

 

Obrázek 36 - SQL Injection přihlášení [Zdroj: vlastní] 
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 Registrace 

Tato část slouží k vložení uživatele do databáze. Pro práci s formuláři 

v jednotlivých cvičeních je potřeba mít registrovaného uživatele v databázi. 

Uživatel pro úspěšnou registraci musí zadat své jedinečné uživatelské jméno, 

které ještě není uloženo v databázi. Následně musí zadat do pole heslo a 

kontrolu hesla. Po úspěšné registraci může uživatel pokračovat s vybraným 

modulem. 

 

Obrázek 37 - Registrace uživatele [Zdroj: vlastní] 

7.2.2 Modul Session 

Tento modul je určený ke studiu útoku využívajícího chyby v identifikátoru session. 

Možné způsoby útoků jsou pak popsány v kapitole 5.2. Hlavní část kapitoly charakterizuje 

principy využití dat session a jejich bezpečnostní trhliny, jež mohou vést k útokům. Po 

nastudování teoretických východisek může uživatel zvolit z podmenu jednotlivé praktické 

ukázky útoku a principy pro obranu. 

 Útok 

Kapitola s názvem útok se zaměřuje na demonstraci špatně ošetřeného 

identifikátoru session na webových stránkách. A to především z pohledu 

používání metody HTTP Get, která přenáší identifikátor session do URL 

adresy webového prohlížeče.  Jsou zde uvedeny postupy tří známých útoků 

pro zisk nebo úpravu session dat.  

 Session Hijacking 

 Session Sidejacking 

 Session Fixation 
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 Obrana 

Uvedený oddíl popisuje principy, které mohou být důležité pro zabezpečení 

session dat u webových aplikací. Především je to umístění session dat 

v uložišti serveru, kde by data měla být vždy zašifrována a po použití také 

zneplatněna.  

Správná konfigurace PHP je pravděpodobně nejdůležitější při zabezpečení 

session. V prostředí skriptovacího jazyka PHP se tato nastavení realizují 

pomoci konfiguračního souboru „php.ini“. Proto uvedená kapitola popisuje 

jednotlivé parametry nastavení. V případě, že budou nastaveny špatné 

hodnoty v konfiguračním souboru, tak následky v oblasti bezpečnosti webové 

aplikace mohou být obrovské. 

 

Obrázek 38 - Ukázka vybraných parametrů session [Zdroj: vlastní] 

 Sekce pro přihlášené 

Po úspěšném přihlášení HTML formulářem je uživatel přesměrován na 

neveřejnou sekci pro přihlášené uživatele. Tato sekce není zabezpečená a 

názorně demonstruje špatné nastavení identifikátoru session. Proto je 

uživateli zobrazen jeho identifikátor v URL adrese prohlížeče a také i 

v úvodním titulku.  
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Uvedený obrázek níže ilustruje špatnou konfiguraci session, kdy je uživateli 

zobrazeno jeho jedinečné session v URL adrese prohlížeče. 

 

Obrázek 39 - Identifikátor session v URL adrese [Zdroj: vlastní] 

7.2.3 Modul Cross – Site Scripting 

Modul je určený ke studiu útoku Cross-Site Scripting. Skládá se ze tří částí, kde je 

možné si nastudovat teoretické východiska k uvedenému útoku a možnostem obrany. Tato 

část vychází z kapitoly 5.3.  

 Útok 

Kapitola popisuje jeden z mnoha postupů jak vložit nebezpečný skript do 

textového pole, které je uloženo v databázi a následně vypsáno na stránce. 

Tento útok se často využívá na diskuzních fórech, kdy útočník vloží 

nebezpečný skript do pole k odeslání a pak je všem uživatelům zobrazen 

škodlivý skript.  

 

Obrázek 40 - XSS útok [Zdroj: vlastní] 
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 Obrana 

Cílem kapitoly je definovat základní možnosti zabezpečení vstupních a 

výstupních polí z webové aplikace. Pokud jsou ošetřeny všechny možnosti 

těchto polí, útočník nemůže vložit do pole ve formuláři skript, který by 

poškodil webovou aplikaci.  

 Přesměrování 

Po kliknutí v podmenu na položku přesměrování je uživateli zobrazeno 

dialogové okno, jež je vytvořeno prostřednictvím jazyka JavaScript. Neznalý 

uživatel nemá moc možností jak nebezpečné okno zavřít a tak musí kliknout 

na tlačítko „Ok“. Následně může být přesměrován na nebezpečnou stránku 

vytvořenou útočníkem. Webová stránka vytvořená útočníkem, na kterou bude 

uživatel přesměrován, může mít různé způsoby pro napadení. Například 

stránka bude vytvořena za účelem získání přístupu k internetovému 

bankovnictví. Útočník vytvoří prakticky nerozpoznatelnou stránku banky pro 

přihlášení a neznalý uživatel tak místo autorizace do internetového 

bankovnictví odešle své údaje do databáze útočníka. 

 

Obrázek 41 - XSS útok s přesměrováním [Zdroj: vlastní]   
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7.2.4 Modul Sensitive Data Exposure 

Uvedená část se zaměřuje na bezpečné zpracování dat, která vloží uživatel do webové 

aplikace v jakékoliv formě. V tomto případě je kladen důraz na bezpečné ukládání hesel 

uživatele v databázi. Zpracování teorie modulu vychází z kapitoly 5.6. Jakmile uživatel 

nastuduje základní teoretické východiska, může přejít do praktické části a vyzkoušet si 

uložení zvoleného hesla. Následně může porovnat způsob a strukturu uloženého hesla 

s modulem SQL Injection. 

 Způsob uložení citlivých dat do databáze 

Praktická část umožní uživateli pochopit nové principy pro zpracování hesla 

ve skriptovacím jazyku PHP za využití nového API pro hashování. Pro 

vložení hesla je k dispozici registrační formulář, jenž je odlišen od formuláře 

k registraci z modulu SQL Injection především vyšším zabezpečením a také 

využíváním nové hashovací API. Uživatel se po úspěšné registraci může 

podívat do tabulky, obsahující všechny uložené registrované uživatele 

v databázi. 

 

Obrázek 42 - Tabulka registrovaných uživatelů [Zdroj: vlastní] 

7.2.5 Modul Cross-Site Request Forgery 

Hlavní část modulu tvoří teorie z kapitoly 5.8, jenž definuje základní postupy jak 

prostřednictvím tohoto útoku ohrozit uživatele webové aplikace.  

 Útok 

Uvedená část se soustředí na demonstraci vybraného útoku CSFR a to 

přesněji na útok založený na použití HTTP metody GET u webového 

formuláře. Uživatel za použití formuláře vloží data, jež chce uložit do 

databáze, a jelikož je použita metoda GET, odesílaná data jsou zobrazena 
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v URL adrese. Tím pak vzniká prostor pro útok, jež si zde může uživatel 

vyzkoušet. 

Obrázek níže ilustruje použití formuláře s HTTP metodou GET, která po odeslání 

vložených dat uživatelem upraví URL adresu a vloží do ní zadaná data. 

 

Obrázek 43 - CSFR útok 

 Obrana 

Krátká část o již zmíněném způsobu obrany proti útoku CSFR. Je zaměřena 

na ukázku zabezpečení HTML formuláře za použití náhodně vygenerovaného 

řetězce (tokenu) serverem. 

7.2.6 Modul užitečné odkazy 

Uvedená kapitola obsahuje pár vybraných prezentací z řad specialistů pro webovou 

bezpečnost. Byly zvoleny prezentace, které jsou velmi přínosné, a tak velmi doporučují se 

alespoň na některé podívat. Výhodou vybraných prezentací je také oddělené sledování 

přednášejícího a snímků samotné prezentace. Uživatel tedy může sledovat v jeden moment 

jak prezentaci, tak i přednášejícího specialistu na bezpečnost. Prezentace obsahují přednášky 

od níže uvedených autorů. 

 Radovan Gibala 

 Ivo Rosol 

 Michal Špaček  
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7.3 Postup pro rozšíření a implementaci 

Jak již bylo uvedeno, webová prezentace je snadno rozšířitelná především díky 

použitému jednoduchému procedurálnímu kódu, ve kterém se dokáže orientovat i začátečník 

v HTML, PHP a CSS. 

7.3.1 Rozšíření webové prezentace 

Uživatel si v případě, že bude chtít upravit nebo rozšířit určitou část kódu, pouze 

vybere daný soubor, jenž chce upravit a z webového serveru si ho zkopíruje na svůj lokální 

počítač, kde může provést požadovanou změnu. Po provedení úpravy vybraný soubor opět 

nahraje na webový server a přepíše stávající soubor. K lepšímu zabezpečení funkčnosti 

webového modulu pro výuku doporučuji při jakékoliv změně udělat zálohu původních 

souborů. Pokud si chce uživatel vytvořit zcela nový PHP soubor, je ideální udělat si kopii 

z libovolného původního souboru, následně jen soubor přejmenovat a vytvořit svůj kód 

podle definované struktury.  

Pro práci s výukovým modulem je nutné požívat pro správu dat v databázi buď již 

uvedený phpMyAdmin nebo jiný software. Během použití webové aplikace může vzniknout 

situace, kdy si uživatel bude chtít vytvořit nějaký skript v rámci cvičení a ten bude potřeba 

po cvičení následně vymazat z databáze. Jinak by mohla nastat situace, kdy webová 

prezentace bude zahlcená nebezpečnými kódy a pak bude v nepoužitelném stavu. 

7.3.2 Implementace 

Pro úspěšnou implementaci webové prezentace pro výuku předmětu Bezpečnost 

informačních systémů" je doporučeno dodržet následné kroky. 

 Volba serveru 

Na začátku implementace je potřeba si zvolit takový webový server, jenž podporuje 

platformu databáze MySQL s formátem úložiště dat „storage engine“ typu innoDB. Zároveň 

je nutné, aby bylo na serveru nainstalováno PHP 5.5 nebo v lepším případě PHP 7. 

 Import databáze 

Ze složky „databáze“ importujeme SQL soubor „diplomka.sql“ a to například za 

využití rozhraní softwaru phpMyAdmin na vybraný server.  



David Vavřinec: Bezpečnost webových aplikací a výukové moduly pro předmět 

"Bezpečnost informačních systémů" 

 

2017  65 

K úspěšnému importování je potřeba si předem založit na serveru databázi se stejným 

názvem jaký má importovaný soubor a do této zvolené databáze SQL soubor nahrát. 

 Nahrání složky diplomka na FTP server  

Ve složce „diplomka“ jsou umístěny veškeré zdrojové kódy ve formátu PHP, SQL, 

CSS, které jsou nutné pro správnou funkci webové prezentace.  

 Editace konfiguračních souboru pro připojení k databázi 

Aby webová prezentace mohla správně fungovat, je nutné správně nakonfigurovat 

parametry ke spojení aplikační vrstvy s databází. Pro připojení k databázi jsou ve složce 

„diplomka“ umístěny dva soubory. 

 connect_diplomka_Mysqli.php  

 connect_diplomka_PDO.php 

Uživatel musí oběma souborům nastavit stejné parametry, jež jsou mu k dispozici 

podle použitého serveru.  

7.4 Zhodnocení současného stavu výukového modulu 

Výukový modul určený jako opora studia předmětu "Bezpečnost informačních 

systémů" je vytvořen podle definovaných požadavků, jež jsou uvedené v kapitole 6.1. Jako 

hlavní obsah webové prezentace byly vybrané kapitoly z této diplomové práce, které byly 

pak rozšířené o praktické části. Uživateli je tedy umožněno nastudovat si teoretické 

východiska daného problému a následně si jej vyzkoušet v praktické ukázce. Výukový 

modul aktuálně obsahuje pět základních kapitol popisujících z mého pohledu největší 

bezpečnostní hrozby u webové aplikace. Během vytváření výukového modulu jsem 

jednotlivé kapitoly řádně otestoval, zda jsou plně funkční a splňují definované požadavky. 

V současnosti je tedy výukový modul připraven k implementaci na webový server a 

následnému použití k výuce.  
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8 ZÁVĚR 

Otázka bezpečnostní stránky webové aplikace je v současnosti velmi aktuální a to 

z důvodu zvyšujícího se počtu uživatelů. Zásadním problémem je výskyt nezabezpečených 

webových aplikací na internetu, které neznalí uživatelé používají pro svou osobní potřebu. 

Tyto aplikace zpracovávají citlivá data uživatelů a jsou velmi náchylné k útokům, při nichž 

dochází k únikům těchto osobních dat. I přesto, že aplikace jsou na zabezpečeném serveru, 

který obsahuje celou řadů firewallů, tak aplikační vrstva bývá často nezabezpečena a 

představuje riziko útoku pro dané aktivum. Hlavními trhlinami, jež pramení z chyb 

v aplikační vrstvě, jsou například použití nezabezpečené syntaxe kódu, nezašifrovaná data, 

citlivá data uživatele v databázi, špatná správa dat session a cookies. Uvedené problémy 

vznikají především ze zanedbání a neznalosti programátorů webové aplikace při jejím 

vývoji. Bohužel často za tyto chyby nemůžou vývojáři, ale samotné vedení společnosti, které 

vytváří nátlak na programátory, a žádá rychlý a levný vývoj aplikace. Proto je potřeba začít 

zvyšovat povědomí o bezpečnosti webové aplikace již při samotném vývoji a neřešit jej až 

dodatečně nebo v horším případě vůbec.  

 Tato diplomová práce si klade za cíl definovat nejčastější bezpečnostní hrozby pro 

webové aplikace vyvíjené především za využití skriptovacího jazyka PHP. K definování 

nejčastějších bezpečnostních slabin byl využit žebříček deseti nejvyskytovanějších 

problémů komunity OWASP (The Open Web Application Security Project). Každá 

charakterizovaná hrozba obsahuje praktické ukázky principu útoku a obrany, jež jsou 

ilustrované za využití jazyka PHP a SQL. 

 Diplomová práce je strukturována do několika hlavních kapitol. Úvodní část je 

zaměřena na charakteristiku webové aplikace a technologií pro její vývoj. V této části se 

čtenář seznámil se základními prvky, jež jsou nezbytné pro vývoj takové aplikace. 

Následující kapitoly jsou již tematický zaměřeny na popis samotné bezpečnostní stránky 

webové aplikace. Jsou zde definovány základní principy a možnosti jak vyvíjet bezpečnou 

aplikaci, a také jaké jsou možné způsoby napadení z pohledu útočníka takové aplikace. 

Hlavním výstupem práce je praktická část, jejímž cílem bylo vytvořit webovou prezentaci, 

která je určena jako výukový modul předmětu "Bezpečnost informačních systémů". Jako 

hlavní obsah webové prezentace byly vybrány kapitoly z této diplomové práce, jež pak byly 
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rozšířeny o praktické části. Uživateli je tedy umožněno nastudovat si teoretické východiska 

daného problému a následně si jej vyzkoušet v praktické ukázce. 

Hlavním přínosem diplomové práce je zvýšení povědomí o bezpečnosti webových 

aplikací, které aktuálně každý z nás denně používá, aniž by věděl, zda je použitá aplikace 

dostatečně bezpečná a můžeme jí svěřit své citlivé osobní informace. Dalším přínosem práce 

je také umožnění nastudování si základních principů pro tvorbu bezpečné aplikace a možnost 

praktického vyzkoušení uvedených způsobů zabezpečení a útoků prostřednictvím 

výukového modulu.
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

AES  Advanced Encryption Standard 

AJAX  Asynchronous JavaScript and XML 

API  Application Programming Interface 

ASP  Active Server Pages 

CMS  Content Management System 

CSFR  Cross Site Scripting Forgery 

CSS  Cascading Style Sheets 

DES  Encryption Standard 

ESAPI  Enterprise Security 

FTP  File Transfer Protocol 

HTML  HyperText Markup Language 

HTTP  Hypertext Transfer Protocol 

IDP   Identity Assertion Provider 

IMAP  Internet Message Access Protocol 

IPS  Intrusion Prevention Systems 

JSON  JavaScript Object Notation 

MD5  Message-Digest Algorithm 

MVC  Model View Controller 

OOP  Object Oriented Programming 

OWASP  Open Web Application Security Project 

PBKDF2 Password Based Key Derivation Function 
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URL  Uniform Resource Locator 

XHTML Extensible HyperText Markup Language 

XML   Extensible Markup Language 

XSS  Cross Site Scripting 
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