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Úvod 

 Potreba bezpečnosti aplikácií za posledné roky rapídne narastá. Súvisí to s veľmi 

rýchlym rozvojom internetu do všetkých oblastí života. Milióny ľudí denne využívajú 

internetové služby, pri ktorých dochádza k výmene súkromných informácií. Ide napr. 

o posielanie emailov, elektronický obchod, či internet banking. Aplikácie, ktoré pracujú 

so súkromnými dátami musia zaručiť bezpečnosť týchto dát. 

Pre svoju jednoduchosť a flexibilitu pri budovaní dynamických webových 

aplikácií, sa programovací jazyk PHP stal jedným z najpoužívanejších nástrojov pre 

budovanie webu súčasnosti. Jeho popularita stúpa aj kvôli schopnosti bezchybnej 

spolupráce s databázami (,Informix, MySQL, Postgres) a webovským serverom Apache, 

ktoré patria tiež medzi veľmi obľúbené nástroje. Keďže popularita PHP rastie, rastie aj 

počet PHP aplikácií, čo vedie k zvyšovaniu počtu útokov na tieto aplikácie. 

 Táto príloha je zhrnutím poznatkov možnostiach zabezpečenia webových 

aplikácií pred najčastejšími útokmi. Poskytuje praktický návod, ako postupovať pri 

písaní webových aplikácií v jazyku PHP tak, aby boli tieto aplikácie bezpečné t.j. aby 

boli odolné voči známym útokom.  

Príloha je rozdelená do kapitol, z ktorých každá sa zaoberá konkrétnou 

problematikou bezpečnosti aplikácií. Výnimkou je len úvodná kapitola, v ktorej sú 

spomenuté niektoré základné princípy a prístupy, ktoré by mali byť podľa autora vlastné 

každému PHP programátorovi, ktorý chce, aby boli jeho aplikácie bezpečné. Kapitoly 

sú usporiadané podľa logickej následnosti tak, ako by podľa autora, mal o nich 

uvažovať programátor pri vývoji aplikácie. V každej kapitole sú spomenuté tie najlepšie 

spôsoby ochrany proti konkrétnym útokom. 



1. Základné rady 

 V tejto kapitole sú spomenuté niektoré základné princípy, zaužívané postupy či 

prístupy, ktoré sú dôležité pre tvorcov PHP aplikácií: 

 

1. Vyvážiť riziko a zložitosť obsluhy aplikácie 

Pred samotným návrhom bezpečnostných opatrení aplikácie, treba zvážiť, do 

akej mieri je potrebné aplikáciu zabezpečiť.  

Ide hlavne o zvážnie škody, ku ktorej by došlo pri strate údajov z aplikácie 

a zvoliť spôsob ochrany, ktorého cena neprevýši túto škodu. 

Taktiež by mal tvorca aplikácie zabezpečiť aplikáciu prvkami, ktoré používateľ 

pozná a na istých miestach aplikácie (napr. prihlasovanie sa do aplikácie) aj očakáva. 

Naopak mal by sa vyhnúť takým opatreniam, ktoré by legitímnych používateľov 

nadmerne obmedzovali. 

 

2. Whitelist  

Whitelist je prístup, pri ktorom sú všetky dáta prichádzajúce do aplikácie 

považované za nesprávne, až do chvíle, keď sú overené v nejakom kontrolnom procese 

dát. 

Tento prístup je najvhodnejší a najlepšie pomáha predchádzať používaniu 

chybných dát v aplikáciách, čím sú eliminované mnohé útoky na webové aplikácie.  

 

3. Defence in Depth 

Defence in Depth (Ochrana do hĺbky) je medzi odborníkmi na bezpečnosť 

všeobecne známym princípom. Hovorí o tom, že na základe skúseností z histórie má 

nadbytočné zabezpečenie význam. Tieto skúseností pritom presahujú aj programovanie. 

Ak však hovoríme o webových aplikáciách Defence in Depth ,znamená v podstate mať 

vždy nejaký záložný mechanizmus na ochranu aplikácie v prípade, že hlavná ochrana 

zlyhá. Je napríklad dobrým zvykom, žiadať od používateľa opakovanú autentifikáciu 

pred vykonaným každej dôležitej operácie, aj keď nie sú známe žiadne nedostatky v 

zabezpečení.    

Aj keď takáto ochrana je určite prínosom pre bezpečnosť aplikácie, je potrebné  

uvedomiť si, že pridávaním každého bezpečnostného opatrenia narastá cena aplikácie 

a klesá jednoduchosť a pohodlnosť jej ovládania. 



Treba preto poriadne zvážiť do akej mieri sú informácie uchovávané v aplikácii 

dôležité a vybrať na ich ochranu primeraný spôsob zabezpečenia.  

 

4. Minimálne práva 

Tento princíp súvisí s právami, ktoré má používateľ aplikácie k dispozícii. Je 

samozrejmé, že tvorca aplikácie nemusí premýšľať nad všetkými možnými útokmi, 

ktorým treba vzdorovať. Prakticky ani nie je možné, aby predvídal útoky všetkých 

potenciálnych útočníkov. Stačí preto používateľom prideľovať minimálne práva. Zníži 

sa tak riziko útoku a zvýši bezpečnosť aplikácie.  

 

5. V jednoduchosti je krása 

Pri písaní aplikácií je potrebné mať na pamäti, že zložitosť je základom pre 

chyby a chyby ústia do bezpečnostných zraniteľností aplikácií. Jednoduchosť je jednou 

zo základných charakteristík bezpečných aplikácií. 

 

6. Minimalizovať odhalenie dát 

Tento princíp je potrebné mať na pamäti pri tvorbe adresárovej štruktúry 

aplikácie, ako aj pri pomenúvaní niektorých druhov súborov. Tejto problematike sa 

bude bližšie venovať kapitola 2. Je samozrejmé, že odhalenie dôležitých dát môže viesť 

k vážnym bezpečnostným zraniteľnostiam,  preto je dobré takéto odhalenia eliminovať 

dostupnými prostriedkami napr. použitím SSL.  

 

2. Ochrana proti odhaleniu citlivých dát 

Prvý krok pri zabezpečení aplikácie je navrhnutie adresárovej štruktúry 

a zvolenie vhodných mien súborov, aby nedošlo k odhaleniu zdrojových kódov, či 

dokonca hodnôt prístupových premenných pre prístup do databázy. 

 

2.1 Ochrana proti odhaleniu zdrojových kódov 

Hrozba odhalenia zdrojových kódov aplikácie súvisí hlavne s tzv. include 

súbormi. Sú to súbory pripájané pomocou include() a require(), čo umožňuje členenie 

zdrojového kódu do logických častí. 



Riziko odhalenia zdrojového kódu uloženého v include súboroch vyplýva z ich 

vlastností: 

� Include súbory používajú príponu .inc 

� Include súbory sú uložené v root adresári 

� Apache nevie, aké informácie sú uchované v súbore .inc 

� Apache má ako DefaultType text/plain 

 

Spôsob ochrany: 

 

1. Tvorca aplikácie nemá možnosť meniť nastavenia Apache servera 

 

a. Veľmi dôležité je umiestňovať include súbory vždy mimo koreňového 

adresára, čo znižuje riziko ich zneužitia a malo by byť dobrým zvykom. 

b. Ďalšou ochranou dát v include súboroch je používanie prípony .inc.php. 

Spojením koncoviek sa potlačia nevýhody .inc. Pritom koncovka .php 

zabezpečí len prípadné spustenie súboru, čo je vo väčšine prípadov menej 

nebezpečné ako odhalenie jeho obsahu.  

 

2. Tvorca aplikácie môže meniť nastavenia Apache servera - okrem spôsobov 

ochrany uvedených v bode 1 existujú aj ďalší spôsob: 

 

a. Apache môže byť nakonfigurovaný tak, aby odmietal požiadavky na 

zobrazovanie obsahu súborov s príponou .inc. Stačí pridať nasledujúce 

riadky do  httpd.conf súboru: 

 

<Files ~ "\.inc$"> 

Order allow,deny 

Deny from all 

</Files> 

 

2.2 Ochrana proti odhaleniu hodnôt prístupových premenných 

Práca s databázou  si vyžaduje pripájanie na databázový server a používanie 

prístupových dát  pre autentifikáciu. Odhalenie hodnôt prístupových premenných pre 

prístup do databázy by mohlo mať pre aplikáciu z hľadiska bezpečnosti veľmi vážne 

následky. 



 Najčastejšie sa prístupové premenné ukladajú do include súborov,  preto je 

spôsob ochrany proti odhaleniu prístupových premenných podobný ako v kap. 2.1.  

 

Spôsob ochrany: 

1. Tvorca aplikácie nemá možnosť meniť nastavenia Apache servera - 

prístupové premenné sú uložené v include súboroch 

 

a. Veľmi dôležité pre bezpečnosť je umiestňovať include súbory vždy mimo 

koreňového adresára, čo znižuje riziko ich zneužitia a malo by byť dobrým 

zvykom. 

b. Ďalšou ochranou je používanie prípony .inc.php pre include súbory. Ak by 

útočník aj poznal priamu cestu k súboru s takouto príponou, môže ho len 

spustiť, čo je vo väčšine prípadov menej nebezpečné ako zobrazenie jeho 

obsahu (súbor obsahuje len prístupové premenné a jeho spustením prakticky 

k ničomu nedôjde).  

 

2. Tvorca aplikácie môže meniť nastavenia Apache servera - okrem spôsobov 

ochrany uvedených v bodoch  1.a. a  2. v kap. 2.1  môže použiť spoľahlivý spôsob 

ochrany (a.). 

 

a. Vytvoriť súbor, napr. /path/to/secret-stuf, ktorý môže čítať iba root 

a zapísať do neho prístupové premenné: 

 

SetEnv DB_USER "myuser" 

SetEnv DB_PASS "mypass" 

 

Keď máme tento súbor vytvorený, je potrebné ho pripojiť v súbore 

httpd.conf: 

 

Include "/path/to/secret-stuff" 

 

Teraz môžeme  použiť na prístup k prístupovým dátam globálne pole 

$_SERVER a nie je viac potrebné uchovávať ich v zdrojovom kóde.  



Treba byť opatrný, aby nedošlo k odhaleniu týchto premenných napr. 

verejným prístupom k výstupu funkcie phpinfo(), alebo niečím ako je  

print_r($_SERVER). 

 

3. Zabezpečenie autentifikacie a autorizácie 

3.1 Použitie LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) 

servera 

PHP obsahuje balík funkcií pre komunikáciu s LDAP serverom, ktoré poskytujú 

programátorovi široké možnosti. K tomu, aby mohla prebiehať komunikácia aplikácie 

s LDAP serverom, je potrebné poznať: 

1. Meno alebo adresu LDAP servera a port 

2. Base DN napr.: ou=people, dc=fei, dc=tuke, dc=sk 

3. Heslo pre prístup na server  (pre anonymný bind nie je potrebné) 

 

Následnosť LDAP volaní  pre komunikáciu s LDAP serverom: 

� ldap_connect() - pripojenie na LDAP server 

� ldal_bind() - pre anonymný alebo autentifikovaný bind 

� operácie ako: prehľadávanie, úprava dát a zobrazenie výsledkov 

� ldap_close()  - odhlásenie z LDAP servera 

 

3.2 Ochrana pred útokmi na autentifikáciu 

Ak sme sa už pri autentifikácii obrátili na LDAP server, alebo sú prihlasovacie 

mená a heslá uložené v databáze našej aplikácie, musíme aplikáciu zabezpečiť voči 

útokom pri autentifikácii. 

 

1. Ochrana pred Brute Force útokmi 

Najčastejšou ochranou pred brute force útokom je limitovanie množstva 

prístupov a znemožnenie prihlásenia na nejaký čas od posledného chybného prihlásenia. 

Pri znemožnení prihlásenia je treba mechanizmus nastaviť tak, aby nebolo prihlásenie 

dovolené ani v prípade, že bude zadané správne heslo. 



Implementovanie ochrany pred brute force útokom je jednoduché, no pri jeho 

tvorbe treba dbať na to aby jeho obmedzenia nevplývali výrazne aj na legitímnych 

používateľov. 

 

2. Ochrana pred útokmi typu Password Sniffing 

Password sniffing je útok, ktorý je založený na sledovaní komunikácie medzi 

klientmi a serverom. Preto je účinnou ochranou pred týmto útokom  používanie SSL pri 

vzájomnej komunikácii klientov so serverom. 

 

3. Ochrana pred opakovanými útokmi 

Aj tento útok sa podobne ako predchádzajúci zakladá na sledovaní komunikácie 

legitímneho používateľa so serverom a na zmocnení sa dát, ktoré môžu byť použité pre 

získanie prístupu ku chráneným zdrojom. 

Pre eliminovanie takýchto útokov je dobré vyhýbať sa: 

a. Používaniu dát, ktoré zabezpečujú stály prístup ku chráneným zdrojom. 

b. Odhaleniu dát, ktoré zabezpečujú prístup ku chráneným zdrojom (aj keď tieto 

dáta zabezpečujú len dočasný prístup). 

 

4. Kontrola dát 

Táto kapitola je venovaná zabezpečeniu efektívneho filtrovania vstupných 

a overovania výstupných dát. Filtrovanie dát je základným kameňom bezpečnosti 

webových aplikácií. Zahŕňa mechanizmy, pomocou ktorých je aplikácia schopná overiť 

správnosť dát do nej prichádzajúcich a zabezpečiť aj správnosť z nej odchádzajúcich 

dát. Efektívne filtrovanie dát, ako bude spomenuté v ďalších kapitolách, je ochranou 

pred mnohými útokmi na webové aplikácie a preto je potrebné pristúpiť ku kontrole dát 

zodpovedne a vytvoriť spoľahlivý mechanizmus kontroly.  

 

4.1 Zabezpečenie filtrovania vstupných dát 

Filtrovanie (overovanie) vstupných dát - Filtrovanie vstupných dát 

predstavuje proces, ktorý zaručí, že dáta nim označené ako správne, budú naozaj 

správnymi. Celý proces filtrovania má tri kroky: 

 



1. Identifikovanie vstupných dát 

a. Za vstupné dáta treba považovať všetky dáta zo vzdialených zdrojov. Ide 

teda o dáta od klienta (PHP ich poskytuje v super globálnych  poliach ako sú 

$_GET a $_POST).  

b. Pre väčšiu bezpečnosť  treba aj dáta  zo session dátových skladov a databáz 

brať ako vstupné dáta. 

2. Filtrovanie vstupných dát 

a. Najpoužívanejším a najbezpečnejším prístupom je kontrola dát zo 

vzdialených zdrojov. Ak dáta nespĺňajú podmienky kontroly, je potrebné ich 

považovať za chybné a ďalej ich nespracovávať. 

b. Dáta, ktoré sú v procese filtrovania označené ako chybné, je potrebné 

vyradiť z procesu spracovania a nie ich opravovať. 

c. Pri filtrovaní vstupných dát je vhodné využívať prístup whitelist (pozri kap. 

1).  

d. V kontrolných mechanizmoch je lepšie využívať existujúce PHP funkcie pre 

filtrovanie vstupných dát ako sú htmlspecialchars(), strtr(), strib_tags(), 

utf8_decode(), než si vytvárať vlastné (samozrejme, ak to je možné) a to 

hlavne preto, že tieto funkcie sú robustnejšie a spoľahlivejšie. 

e. Pri vytváraní vlastných funkcií pre filtrovanie dát je vhodné robiť overovanie 

cez regulárne výrazy  pomocou funkcie preg_match().  

3. Rozlíšenie medzi overenými a chybnými dátami 

a. Pre prehľadnosť v aplikácii je vhodné overené dáta ukladať do premenných 

so zvolenou menovou konvenciou, napr. do poľa $clean, toto pole potom 

treba pred každým použitím inicializovať na prázdne pole.  

 

4.2 Zabezpečenie upravovania výstupných dát 

Upravovanie (prekódovanie) výstupných dát - Aplikácia beží správne len 

vtedy, keď poskytuje správne výstupy. Preto je potrebné dbať na to, aby si výstupy 

zachovali svoje hodnoty aj po tom, čo budú uložené do databázy, alebo odovzdané pre 

ďalšie spracovanie. Upravovanie výstupných dát má tri kroky: 

 

1. Identifikovanie výstupných dát 



a. Vo všeobecnosti je to omnoho ľahšie, ako to bolo pri vstupných dátach, 

pretože tvorcovia aplikácie si musia byť vedomí toho, aké dáta odosielajú 

z aplikácie. 

2. Upravovanie  výstupných dát 

a. Je potrebná úprava výstupných dát, aby si všetky znaky zachovali svoj 

význam a aby neboli chybne spracované.  

b. Aj pri úprave výstupných dát je lepšie používať hlavne existujúce PHP 

funkcie pre úpravu podľa cieľa, ktorému budú odoslané: 

i. htmlspecialchars(), htmlentities()- ak je cieľom klient 

ii. mysql_rel_escape_string() - ak je cieľom MySQL databáza 

iii. addslashes()- ak je cieľom iná databáza ako MySQL 

3. Rozlíšenie medzi upravenými a chybnými dátami 

a. Podobne, ako to bolo u vstupných dát, aj upravené výstupné dáta je vhodné 

ukladať do premenných so zvolenou menovou konvenciou a odlíšiť ich tak 

od neoverených dát. 

 

4.3 Opatrenia proti obídeniu kontroly dát 

Na to, aby techniky kontroly dát boli naozaj účinné, je treba zabrániť ich 

obídeniu. Môžeme to urobiť dvomi spôsobmi: 

 

Dispatch metóda 

� vytvoríme  jednoduchý PHP skript dosiahnuteľný priamo z webu, ako jediný 

je verejne prístupný 

� v tomto skripte sa zabezpečí filtrovanie dát 

� ostatné skripty sú podľa potreby pripájané pomocou include() a require()   

 

Include metóda 

� vytvoríme jeden jednoduchý modul za všetky bezpečnostné opatrenia 

� v tomto module sa zabezpečí filtrovanie dát 

� tento modul je obsiahnutý na začiatku (alebo veľmi blízko začiatku) 

všetkých verejných  PHP skriptov 

 



5. Ochrana sessions a cookies 

HTTP predstavuje protokol, ktorý nie je schopný určiť, ktorému z používateľov 

patrí určitá požiadavka. Preto bol vyvinutý mechanizmus manažmentu príslušnosti 

nazývaný aj cookies. Na cookies nadviazal aj session manažment, ktorý zachováva 

prepojenie dát s jednotlivými klientmi. Celý systém je dosť zraniteľný, pretože 

prakticky neobsahuje bezpečnostné opatrenia. 

 

5.1 Ochrana proti odhaleniu sessions a cookies 

Veľkým rizikom pri používaní cookies je to, že sa ich môže zmocniť útočník. 

Najčastejšie spôsoby, ako to dosiahnuť, sú chyby prehliadačov a Cross-Site Scripting.  

Preto ochrana proti krádeži cookies pozostáva z kombinácie ochrany proti útoku 

Cross-Site Scripting  a vyhýbaním sa prehliadačom, ktoré nie sú bezpečné. 

Keďže session dáta často obsahujú súkromné informácie a iné citlivé dáta, je 

potrebné účinne zabrániť ich odhaleniu. Aj keď je pravdepodobnosť ich odhalenia 

minimálna, hlavne z dôvodu ich uloženia v databáze, alebo na serveri, je pre väčšiu 

bezpečnosť možné použiť SSL, alebo zašifrovať celý session dátového skladu pomocou 

nejakého unikátneho kľúča. 

 

5.2 Ochrana pred útokom Sesssion fixation 

Pri tomto útoku je obeť oklamaná útočníkom a použije session identifikátor 

podľa jeho výberu. Tento útok je základom pre ďalší útok, nazývaný session hijacking. 

Hlavnou úlohou takéhoto útoku je zmocniť sa session identifikátora. 

 

Spôsob ochrany: 

1. Zabezpečiť kontrolu aktuálneho stavu používateľa (prihlásený alebo neprihlásený) 

pri prihlasovaní a pri každom platnom prihlásený obnoviť session identifikátor. Na 

obnovenie session identifikátora použiť funkciu session_regenerate_id(). 

2. Pre posilnenie bezpečnosti je dobré obnovovať session identifikátor pri každom 

prijatí skriptu. 

 



5.3 Ochrana pred útokom Session hijacking 

Ide o útok, pri ktorom môže útočník použiť pre vstup session iného používateľa.  

 

Spôsob ochrany: 

1. Dobrým spôsobom je posilniť identifikáciu. Session identifikátor je totiž len 

hlavným identifikátorom a na identifikáciu je možné použiť všetky ostatné dáta z 

HTTP hlavičky. Ak je však session identifikátor v cookie (čo sa aj odporúča) potom 

je jasné, že ak útočník získal session identifikátor, nebude mu robiť problém získať 

HTTP hlavičky. 

2. Veľmi dobrou ochranou je šírenie tokenu v URL. Tento token môžeme považovať 

za druhý identifikátor. Ak je token napr. v premennej $token potom ho musia 

obsahovať všetky vnútorné odkazy: 

 

<?php 

$token = md5(uniqid(rand(), TRUE)); 

$_SESSION['token'] = $token; 

?> 

<a href="index.php?token=<?php echo $html['token']; ?>">Click 

Here</a> 

 
Keďže budú použité už dva identifikátory, pričom jeden je súčasťou URL a druhý 

uložený v cookie, je oveľa ťažšie ich získať naraz.  

 

6. Ochrana pred SQL Injection 

Tento útok je najčastejším útokom súvisiacim s databázami. Zakladá sa na 

chybách vývojára a umožňuje využiť nefiltrovanie a neupravovanie dát na preklenutie 

autentifikácie.  

 

Pre ochranu je potrebné: 

1. Používať filtrovanie vstupných dát a úpravu výstupných dát – iba pri kontrole 

vstupných a aj výstupných dát je bezpečnosť spoľahlivá. Pretože niekedy aj 

korektné dáta môžu kolidovať s formátom SQL dotazov, používajte pri ich úprave 

výstupných funkcie podobné funkcii mysql_real_escape_string(). 

2. Používať úvodzovky - Ak to databáza dovoľuje, je potrebné dávať do úvodzoviek 

všetky hodnoty SQL dotazov bez rozdielu ich typu. 



3. Nepoužívať funkcie, zabezpečujúce chybové hlásenia, počas prevádzky aplikácie - 

tieto výpisy môžu pomôcť užívateľovi v útoku na aplikáciu. 

 

7. Bezpečnosť pri práci so súbormi 

Hlavným cieľom tejto kapitoly je upozorniť na riziká súvisiace s prácou so 

súbormi a so spúšťaním shell príkazov. 

Pri práci so súbormi je potrebné dbať na správnosť zadávaných názvov súborov 

a ciest k týmto súborom. Hlavne v prípade, že je názov alebo cesta k súboru zadávaná 

pomocou premennej je nevyhnutná filtrácia vstupných dát. V procese takejto filtrácie je 

vhodné použiť kombináciou funkcií basename() a ctype_alpha().  

Ak je ešte aj konfiguračná direktíva allow_url_fopen nastavená na enable, je 

filtrovanie všetkých vstupných dát nevyhnutnosťou, pretože len účinná filtrácia dát 

umožňuje predísť mnohým bezpečnostným zraniteľnostiam (pozri kap. 8 v hlavnej časti 

diplomovej práce). 

Čo sa týka používania funkcií exec(), passthru(), popen(), shell_exec() a 

system(), ak nie je ich použitie nevyhnutné, je dobre sa ich používaniu vyhnúť. Ak 

však musia byť v aplikácii použité, je potrebné dbať na filtrovanie vstupných, ako aj na 

úpravu výstupných dát. 

 

8. Bezpečnosť pri práci s formulármi a URL 

Pri práci s formulármi a URL je veľmi potrebné dávať pozor na bezpečnosť, 

pretože práve tieto časti aplikácií musia často odolávať rôznym útokom. Je to spôsobené 

hlavne všeobecne známymi pravidlami HTTP štandardu. 

 

8.1 Ochrana pred útokmi Cross-Site Scripting (XSS) 

Cross-Site Scripting (XSS) je to jedna z najbežnejších bezpečnostných 

zraniteľností webových aplikácií. XSS útoky majú nasledovné charakteristiky: 

� Využívajú dôveru používateľa v konkrétnu stránku 

� Všeobecne sa týkajú webových stránok, ktoré zobrazujú cudzie dáta 

� Vkladajú obsah podľa výberu útočníka 

 



Spôsob ochrany: 

1. Filtrovanie všetkých cudzích dát – Účinné filtrovanie všetkých prichádzajúcich 

a odchádzajúcich dát pomáha predchádzať XSS útokom. 

2. Používanie už existujúcich funkcií – Pri kontrole dát je vhodné používať už 

existujúce  PHP funkcie ako sú htmlentities(), strip_tags() a utf8_decode(). Ak to 

nie je úplne nevyhnutné, je zbytočné vytvárať nové, alebo reprodukovať už 

existujúce funkcie. 

3. Riadenie sa  prístupom „whitelist“ – Vstupné dáta treba považovať za nesprávne 

pokiaľ nie sú uznané za správne (pozri kap. 1).  

4. Používať prísne pravidlá pre pomenovania - Pravidlá v systéme vytvárania názvov 

sú veľmi užitočné z hľadiska rozlišovania overených a neoverených dát. 

 

8.2 Ochrana pred útokmi Cross-Site request forgeries (CSRF) 

Cross-Site request forgeries (CSRF)  tieto útoky sú nebezpečnejšie, nie tak časté 

a je podstatne ťažšie sa proti nim brániť ako proti XSS. CSRF útoky majú nasledovné 

charakteristiky: 

� Využívajú dôveru webových stránok v používateľa 

� Všeobecne sa týkajú webových stránok, ktoré sa spoliehajú na identitu 

používateľov  

� Vykonávajú http požiadavky zadávané útočníkom 

 

Spôsob ochrany: 

1. Vo formulároch používať radšej POST ako GET - Používanie POST pomôže pri 

ochrane proti CSRF no neeliminuje tieto útoky úplne. 

2. Pri spracovaní formulárov radšej používať $_POST ako $_REQUEST 

3. Nezameriavať sa na pohodlie - Aj keď sa tvorcovia snažia o to, aby boli ich 

aplikácie pohodlné, treba mať na pamäti, že to môže mať vážne následky. Treba 

preto, aj napriek nepohodliu, vyžadovať potvrdzovanie kritických operácií. 

4. Prinúť sa používať vlastné formuláre - Najväčším problémom s CSEF je používanie 

požiadaviek, ktoré sa  podobajú na formuláre, ale v skutočnosti nimi nie sú. Preto je 

veľmi dobrým riešení pri ochrane pred CSRF útokmi modifikovanie klasických 

formulárov, napríklad pridávaním tokenov: 

 



<?php 

session_start(); 

$token = md5(uniqid(rand(), TRUE)); 

$_SESSION['token'] = $token; 

?> 

<form action="obchod.php" method="POST"> 

<input type="hidden" name="token" value="<?php echo $token; ?>" 

/> 

/*obsah formulara*/ 

</form> 

 

S touto malou úpravou by CSRF útok musel obsahovať aj správny token, ktorý je 

však uložený v používateľových session a je teda nepravdepodobné, že by bol CSRF 

útok schopný zvoliť správny token. Aby bola bezpečnosť ešte vyššia, môže byť 

správnosť tokenu ešte obmedzená aj časom. Používanie tokenov znemožňuje CSRF 

útoky, preto  je dobré používať ho pre každý formulár. 

 

8.3 Ochrana pred ďalšími útokmi 

1. Sémantické URL útoky – ide o útoky, ktoré partia do skupiny amatérskych útokov a 

spočívajú v priamom zadávaní dát formulára do riadku prehliadača, keďže pri 

metóde GET sú predávané dáta súčasťou URL. 

 

Spôsoby ochrany: 

� Vo formulároch radšej používať metódu POST ako GET. 

� Ak máme možnosť, tak nastaviť regster_globals na Off.  

 

2. Útoky súvisiace s uploadom súborov - ide hlavne o riziká súvisiace s presunom 

uploadovaných súborov z dočasného umiestnenia niekam inam. Hrozba ešte nie je 

dnes reálna, ale s ohľadom na budúcnosť sa odporúča ochrana proti takýmto 

útokom. 

 

Spôsob ochrany:  

� Používať nasledovné funkcie pre prácu s uploadovanými súbormi:  

o is_uploaded_file() - overuje či ide o upoadovaný súbor 

o move_uploaded_file() - slúži na pohyb so súborom (len ak je 

 upoadovaný) 

o filesize() - určí veľkosť uploadovaného súboru 



 

3. Spoofed form Submissions- predstavuje manipuláciu s URL. Ak je pri špecifikácii 

atribútu action použitá absolútna adresa, môže byť formulár umiestnený na 

akomkoľvek mieste. Vďaka tomu je veľmi ľahké eliminovať všetky obmedzenia 

alebo skripty zabezpečujúce filtrovanie dát. 

 

Spôsob ochrany: 

� Dôkladná filtrácia vstupných dát je postačujúcou ochranou pred týmito 

útokmi. 

 

4. Spoofed HTTP request - Celý útok je založený na vytváraní vlastnej HTTP 

požiadavky. Útočník najčastejšie používa telnet, alebo iný prostriedok, na priamu 

komunikáciu so serverom. Vtedy má možnosť sám modifikovať úplne celú HTTP 

hlavičku.  

 

Spôsob ochrany: 

� Dôkladná filtrácia vstupných dát je postačujúcou ochranou pred týmito 

útokmi. 


