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РЕФЕРАТ 

 

 

Текстова частина магістерської роботи: 105 сторінок, 76 рисунків, 25 джерел.  

Об’єкт дослідження — це процес атаки на веб-сайт та інформацію, що в ньому 

зберігається та циркулює.  

Мета роботи — створення веб-ресурсу, над яким буде проводитися 

дослідження, шляхом спрямування веб-атак на нього.  

Предмет дослідження — методи і типи атак на веб-сайти.  

Методи дослідження — системний аналіз, порівнювальна характеристика, 

реалізація за допомогою програмного коду, аналіз сучасних концепцій. 

В роботі приведено основні відомості щодо найпопулярніших веб-атак, основ 

забезпечення безпеки веб-додатків. Сформульовано основні етапи реалізацій веб-

атак. Проаналізовано веб-атаки які відбулися за 2018 рік та вразливості, які сприяли 

цьому. 

Проаналізовано веб-атаки, принцип за яким реалізуються веб-атаки та можливі 

варіанти захисту від них. Також наведено список інструментів для моніторингу 

безпеки веб-додатків. 

Запропоновано підходи можуть бути використані при плануванні та реалізації 

системи фізичного захисту ІКС будь-якої організації.  

Галузь застосування — комп’ютерна мережа . 

БЕЗПЕКА, ЗАГРОЗА, АНАЛІЗ, ПОРІВНЯННЯ, ВЕБ-САЙТ, ПОРУШНИК, 

АТАКА НА ВЕБ-САЙТ, MAGENTO, ЗАХИСТ ВЕБ-САЙТУ, СТАНДАРТИ, ВЕБ-

СЕРВІСИ, МЕРЕЖЕВИЙ ПРОСТІР, ІНЄКЦІЇ. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

 

ASP – Active Server Pages – технологія що дозволяє динамічно 

формувати оновлювальні веб-сторінки з боку веб- сервера 

CMS – Content Management System – cистeма керування вмістом 

CSRF – Сross Site Request Forgery – міжсайтова підробка запиту 

DDoS – Denial-of-Service Attack – розподілена атака на відмову в 

обслуговуванні 

DNS – Domain Name System – система перетворення імен хоста 

DоS – Denial of Service – атака на відмову в обслуговуванні 

HTML – HyperText Markup Language – мова розмітки гіпертекстових 

документів 

HTTP – Hyper Text Transfer Protocol – протокол передачі гіпертекстових 

документів 

IP – Internet Protocol – протокол мережевого рівня 

JS – JavaScript – мова програмування 

LDAP – Lightweight Directory Access Protocol – полегшений протокол 

доступу до директорій/каталогів 

PHP – Hypertext Preprocessor – мова програмування 

SQL – Structured Query Language – мова програмування для взаємодії 

користувача з базою даних 

SSI – Server Side Includes – мова для динамічної збірки веб-сторінок 

TCP/IP – набір протоколів мережі інтернет 

TLS – Transport Layer Security – криптографічний протокол 

XML – Extensible Markup Language – розширювана мова розмітки 

XSS – міжсайтовий скриптинг 
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ВСТУП 

 

 

Актуальність теми: захист інформації, як відомо — це сукупність 

організаційних, технічних та правових заходів, спрямованих на запобігання 

нанесенню збитків інтересам її власника. Основними об’єктами захисту при цьому є: 

по-перше, інформація з обмеженим доступом (ІзОД), а саме інформаційні ресурси, що 

містять відомості конфіденційного або таємного характеру, правовий статус яких 

передбачений законодавством України і доступ до яких правомірно обмежений 

власником таких відомостей; по-друге, технічні засоби приймання, обробки, 

зберігання та передавання інформації (ТЗПІ), а саме системи та засоби інформатизації 

(обчислювальна техніка, інформаційно-комунікаційні системи, ІКС), програмні 

засоби (операційні системи, системи управління базами даних та інше загальне і 

прикладне програмне забезпечення), автоматизовані системи управління; системи 

зв’язку, технічні засоби отримання, передання та обробки ІзОД (звукозапис, 

звукопідсилення, звуковий супровід, переговорні та телевізійні  пристрої; засоби 

тиражування і виготовлення документів та інші технічні засоби обробки графічної, 

алфавітно-цифрової та текстової інформації, їх інформативні фізичні поля) й, по-

третє, допоміжні технічні засоби і системи (ДТЗС), тобто технічні засоби і системи, 

які не належать до ТЗПІ, але розташовані в приміщеннях, де оброблюється ІзОД 

(технічні засоби відкритого телефонного або гучномовного зв’язку, системи 

пожежної та охоронної сигналізації, систему енергопостачання, радіотрансляційні 

мережі, системи класифікації тощо, а також самі приміщення, де циркулює ІзОД)[1]. 

У зв’язку з тим, що весь світ розвивається, та все більше й більше людей 

отримують можливість використовувати інтернет. Люди можуть набагато легше 

знаходити певну інформацію, не виходячи з дому, купувати собі речі, спілкуватися. 

Суспільство все дедалі більше намагається проводити всі можливі маркетингові 
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заходи в інтернеті. Бізнес в цьому питанні, також не відстає. На даний момент, майже 

кожна більш-менш серйозна організація має свій веб-сайт. Здавалося б, що інтернет, 

це майже панацея, та це не так. Через те, що інтернет набуває все більшої 

популярності, та впливу, через нього проходить дуже великі суми фінансових коштів, 

і було б дивно, якби хтось не захотів їх привласнити собі, незаконним шляхом. Тож 

разом з розвитком інтернету, розвивається і інтернет-злочинність. На сьогодні, існує 

досить багато різновидів злочинності в інтернеті, й метою цього дослідження, буде 

випробувати один з різновидів злочинності в інтернеті. Будуть проводитись веб-атаки 

на сайт, котрий створено власноруч, використовуючи досить відому CMS «Magento» 

та також, для наглядності буде створено веб-сайт власноруч, з самого початку. 

Мета і завдання дослідження: мета роботи полягає у створенні веб- ресурсу, над 

котрим буде проводитися дослідження, шляхом спрямування веб- атак на нього. Для 

цього слід виконати наступні завдання: 

1) створити сам веб-ресурс за допомогою CMS Magento, та заповнити його 

контентом; 

2) спробувати атакувати цей веб-ресурс різними типами веб-атак; 

3) описати, які атаки були вдалі, та які ні. 

4) створити веб-ресурс без допомоги CMS та провести веб-атаки на нього. 

Виходячи з такого, у роботі об’єктом дослідження є процес атаки на веб- сайт, 

та інформацію, що в ньому зберігається та циркулює. Предмет дослідження — методи 

і типи атак на веб-сайти. 

Методи дослідження: для вирішення означеного вище наукового завдання в 

роботі використані CMS Magento та теоретичні навички проведення атак на веб-

ресурси. 

Новизна одержаних результатів: новими науково-обґрунтованими 

результатами, які отримані в роботі, є: обґрунтування вдалого забезпечення безпеки, 

системою керування контентом Magento v2.2., а також різниця між сайтами 

розробленими без допомоги систем керування контентом, та з їх допомогою. 
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Практичне значення одержаних результатів: нові наукові результати, отримані 

в роботі, у сукупності складають підґрунтя вирішення, чи є CMS Magento v2.2, досить 

стійкою для того, щоб забезпечити високий рівень захисту інформації, та керування 

самим сайтом, та на що слід звертати увагу при розробці сайтів без допомоги CMS.   
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1 ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ ПРО ВЕБ-АТАКИ 

 

 

Сучасне суспільство вже не може обійтися без інформаційних технологій. 

Інформаційні технології проникли в усі сфери життя людини. Їх невід'ємною 

частиною є глобальна мережа Internet. Звичайно ж, одним з головних завдань є 

забезпечення безпеки поводження інформації всередині мережі. Однією з небезпек є 

мережеві атаки. Виникає два очевидних питання: «Які види мережевих атак бувають? 

Як їм протистояти? » 

Для початку встановимо, що таке мережева атака. Мережева атака(веб-атака) - 

дія, метою якої є захоплення контролю (підвищення прав) над віддаленою / локальною 

обчислювальної системою, або її дестабілізація, або відмова в обслуговуванні, а також 

отримання даних користувачів що користуються цією віддаленою / локальною 

обчислювальною системою. 

На даний момент виділяють наступні атаки: mailbombing, переповнення буфера, 

використання спеціалізованих програм (вірусів, сніфферов, троянських коней, 

поштових черв'яків, rootkit-ів і т.д.), мережева розвідка, IP-спуфинг, man-in-the-middle, 

ін'єкція (SQL-ін'єкція, PHP-ін'єкція, міжсайтовий скриптинг або XSS-атака, XPath-

ін'єкція), відмова в обслуговуванні (DoS- і DDoS- атаки), phishing-атаки [2]. 

 

1.1 Теоретичні відомості про веб-атаки 

 

1) Mailbombing  

Суть даної атаки полягає в тому, що на поштову скриньку користувача 

надсилається величезна кількість листів. Ця атака може викликати відмову роботи 

поштової скриньки або навіть цілого поштового сервера. Вона може проводитися 

будь-яким хоча б трохи підготовленим супротивником. Простим прикладом 

програми, за допомогою якої можна здійснити подібну атаку- The Unabomber. Досить 
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знати адресу сервера, що дозволяє анонімно відправляти поштові повідомлення, і 

адресу користувача, якому ці повідомлення призначені. Кількість листів, яке можна 

відіслати для цієї програми дорівнює 12 розрядному числу. Зазвичай до таких атак 

досвідчені зловмисники вдаються вкрай рідко [3]. 

 

1) Переповнення буфера (buffer overflows) 

Атака на переповнення буфера ґрунтується на пошуку програмних або 

системних вразливостей, здатних викликати порушення кордонів пам'яті та аварійно 

завершити роботу додатку або виконати довільний бінарний код від імені 

користувача, під яким працювала вразлива програма.  

Таблиця 1.1. 

Класифікація атак по переповненому буферу 

Підготовка коду 

Мета 

переповнення 

Впровадження 

коду 

Впровадження 

параметрів 

Не вимагається 

Спотворення 

адреси 

повернення з 

функції 

Атака "зрив 

стека" 

Атака "зрив 

стека" з 

параметризацією 

Атака "зрив стека" з 

передачею 

керування 

Спотворення 

покажчиків 

функцій 

Атака на 

покажчики 

функцій 

Атака на 

покажчики 

функцій з 

параметризацією 

Атака на покажчики 

функцій з передачею 

керування 

Спотворення 

таблиць 

переходів 

Атака на таблиці 

переходів 

Атака на таблиці 

переходів з 

параметризацією 

Атака на таблиці 

переходів з 

передачею 

керування 
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Продовження таблиці 1.1 

Класифікація атак по переповненому буферу 

Спотворення 

покажчиків даних 

Атака з 

спотворенням 

покажчиків даних 

Атака з 

спотворенням 

покажчиків даних 

з 

параметризацією 

Атака з 

спотворенням 

покажчиків даних з 

оригінальним кодом 

 

Якщо програма працює під обліковим записом адміністратора, то дана атака 

може дозволити отримати повний контроль над комп'ютером, на якому виповнюється 

дана програма [3]. Класифікація атак по переповнення буфера представлена в табл.1.1. 

 

2) Використання спеціалізованих програм 

Робочі станції кінцевих користувачів дуже уразливі для вірусів і троянських 

коней. Вірусами називаються шкідливі програми, які впроваджуються в інші 

програми для виконання певної небажаної функції на робочій станції кінцевого 

користувача. Як приклад можна привести вірус, який прописується у файлі 

command.com (головному інтерпретаторі систем Windows) і стирає інші файли, а 

також заражає всі знайдені ним версії command.com. 

"Троянський кінь" - це не програмна вставка, а справжня програма, яка виглядає 

як корисний додаток, а на ділі виконує шкідливу роль. Прикладом типового 

"троянського коня" є програма, яка виглядає, як проста гра для робочої станції 

користувача. Однак поки користувач грає в гру, програма відправляє свою копію 

електронною поштою кожному абоненту, занесеному в адресну книгу цього 

користувача. Всі абоненти отримують поштою гру, викликаючи її подальше 

поширення. 

Сніфери пакетів є прикладною програму, яка використовує мережеву карту, що 

працює в режимі promiscuous mode (в цьому режимі всі пакети, отримані по фізичних 
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каналах, мережевий адаптер відправляє додатком для обробки). При цьому сніфери 

перехоплює всі мережеві пакети, які передаються через певний домен. В даний час 

сніфери працюють в мережах на цілком законній підставі. Вони використовуються 

для діагностики несправностей і аналізу трафіку. Однак з огляду на те, що деякі 

мережеві додатки передають дані в текстовому форматі (telnet, FTP, SMTP, POP3 і 

т.д.), за допомогою сніферу можна дізнатися корисну, а іноді і конфіденційну 

інформацію (наприклад, імена користувачів і паролі). 

Перехоплення імен і паролів створює велику небезпеку, так як користувачі 

часто застосовують один і той же логін і пароль для безлічі додатків і систем. Багато 

користувачів взагалі мають один пароль для доступу до всіх ресурсів і додатків. Якщо 

додаток працює в режимі клієнт / сервер, а аутентифікаційні дані передаються по 

мережі і читаються у текстовому форматі, цю інформацію з великою ймовірністю 

можна використовувати для доступу до інших корпоративних або зовнішніх ресурсів. 

Rootkit - програма або набір програм для приховування слідів присутності 

зловмисника або шкідливої програми в системі. Більшість з реалізацій сучасних 

rootkit можуть ховати від користувача файли, папки і ключі реєстру, приховувати 

запущені програми, системні служби, драйвери і мережеві з'єднання. Тобто 

зловмисник має можливість створювати файли і ключі реєстру, запускати програми, 

працювати з мережею і ця активність не буде виявлена адміністратором. Крім того, 

rootkits можуть приховувати мережеву активність шляхом модифікації стека 

протоколів TCP / IP. Так, наприклад rootkit Hacker Defender перехоплює виклики 

Winsock і може обробляти мережевий трафік до того як він буде переданий додатком. 

Тобто якщо в системі встановлено Web сервер, і відповідно відкритий 80-й порт, 

rootkit може використовувати його для взаємодії з хакером, в той час як інші 

користувачі будуть без проблем працювати по протоколу HTTP. 
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3) Мережева розвідка 

Мережевою розвідкою називається збір інформації про мережу за допомогою 

загальнодоступних даних і додатків. При підготовці атаки проти будь-якої мережі 

зловмисник, як правило, намагається отримати про неї якомога більше інформації. 

Мережева розвідка проводиться у формі запитів DNS, луна-тестування (ping sweep) і 

сканування портів. Запити DNS допомагають зрозуміти, хто володіє тим чи іншим 

доменом і які адреси цього домену привласнені. Відлуння-тестування (ping sweep) 

адрес, розкритих за допомогою DNS, дозволяє побачити, які хости реально працюють 

в даному середовищі. Отримавши список хостів, зловмисник використовує засоби 

сканування портів, щоб скласти повний список послуг, що надаються цими хостами. 

І, нарешті, зловмисник аналізує характеристики додатків, що працюють на хостах. В 

результаті видобувається інформація, яку можна використовувати для злому [4]. 

 

4) IP-спуфінг 

IP-спуфинг відбувається, коли зловмисник, що знаходиться всередині 

корпорації або поза нею видає себе за санкціонованого користувача. Це можна 

зробити двома способами. 

Зловмисник може скористатися IP-адресою, що знаходиться в межах діапазону 

санкціонованих IP-адрес, або вповноваженим зовнішнім адресом, якому дозволяється 

доступ до певних мережевих ресурсів. Атаки IP-спуфінга часто є відправною точкою 

для інших атак. Класичний приклад - атака DoS, яка починається з чужої адреси, що 

приховує справжню особу зловмисника. 

Зазвичай IP-спуфінг обмежується вставкою помилкової інформації або 

шкідливих команд у звичайний потік даних, переданих між клієнтським і серверним 

додатком або по каналу зв'язку між одноранговими пристроями. Для двостороннього 

зв'язку зловмисник повинен змінити все таблиці маршрутизації, щоб направити трафік 

на помилковий IP-адрес. Деякі зловмисники, однак, навіть не намагаються отримати 
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відповідь від додатків. Якщо головне завдання полягає в отриманні від системи 

важливого файлу, відповіді додатків не мають значення. 

Якщо ж зловмиснику вдається поміняти таблиці маршрутизації і направити 

трафік на помилкову IP-адресу, зловмисник отримає всі пакети і зможе відповідати на 

них так, ніби він є санкціонованим користувачем. 

 

5) Атака типу man-in-the-middle 

Для атаки типу Man-in-the-Middle зловмисникові потрібен доступ до пакетів, що 

передаються по мережі. Такий доступ до всіх пакетів, що передаються від провайдера 

в будь-яку іншу мережу, може, наприклад, отримати співробітник цього провайдера. 

Для атак цього типу часто використовуються сніфери пакетів, транспортні протоколи 

і протоколи маршрутизації. Атаки проводяться з метою крадіжки інформації, 

перехоплення поточної сесії і отримання доступу до приватних мережевих ресурсів, 

для аналізу трафіку і отримання інформації про мережу та її користувачів, для 

проведення атак типу DoS, спотворення переданих даних і введення несанкціонованої 

інформації в мережеві сесії [4]. 

 

6) Ін'єкція  

SQL-ін'єкція - це атака, в ході якої змінюються параметри SQL-запитів до бази 

даних. В результаті запит набуває зовсім інший зміст, і в разі недостатньої фільтрації 

вхідних даних здатний не тільки зробити висновок конфіденційної інформації, а й 

змінити / видалити дані. Схема атаки SQL-ін'єкції показана на рис.1.1.  
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Рис 1.1. Схема процесу SQL-ін'єкції 

 

PHP-ін'єкція - один із способів злому веб-сайтів, що працюють на PHP. Він 

полягає в тому, щоб впровадити спеціально сформований зловмисний сценарій в код 

веб-додатку на серверній стороні сайту, що призводить до виконання довільних 

команд. Схема PHP-ін'єкції наведена нижче, на рис 1.2. 

 

Рис 1.2. Схема PHP-ін'єкції 

7) XSS-атака 

XSS атака - це атака на вразливість, яка існує на сервері, що дозволяє 

впровадити в сторінку HTML, яка генерується сервером якийсь довільний код, в 
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якому може бути взагалі все що завгодно і передавати цей код в якості значення 

змінної, фільтрація по якій не працює, тобто сервер не перевіряє дану змінну на 

наявність в ній заборонених знаків -, <,>, ', ". Значення цієї змінної передається від 

HTML-сторінки що згенерувалася на сервері в скрипт, що її викликав шляхом 

відправки запиту. 

А далі починається найцікавіше для зловмисника. РНР-скрипт у відповідь на 

даний запит генерує HTML-сторінку, в якій відображаються значення потрібних 

зловмисникові змінних, і відправляє цю сторінку на браузер зловмисника. Тобто, 

кажучи простіше, XSS атака - це атака за допомогою вразливостей на сервері на 

комп'ютери клієнтів. 

XSS атака найчастіше використовується для крадіжки Cookies. У них 

зберігається інформація про сесії перебування користувача на сайтах, що і буває 

потрібним зловмисникам для перехоплення управління особистими даними 

користувача на сайті в межах, поки сесія не буде закрита сервером, на якому 

розміщений сайт. Крім цього в Cookies зберігається зашифрований пароль, під яким 

користувач входить на даний сайт, і при наявності необхідних утиліт і бажання, 

зловмисникам не дуже важко розшифрувати даний пароль. 

Тепер опишемо інші можливості XSS атак (звичайно за умови їх успішного 

проведення). 

1. Можливо при відкритті сторінки викликати відкриття великої кількості 

непотрібних користувачеві вікон. 

2. Можлива переадресація на інший сайт (наприклад, на сайт конкурента). 

3. Існує можливість завантаження на комп'ютер користувача скрипта з 

довільним кодом (навіть шкідливого) шляхом впровадження посилання на 

виконуваний скрипт зі стороннього сервера. 

4. XSS атака може бути проведена не тільки через сайт, але і через 

уразливості в програмному забезпеченні (зокрема, через браузери). Тому 

рекомендується оновлювати програмне забезпечення що використовується. 
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5. Також можливе проведення XSS атак через використання SQL-коду [5]. 

Як ми бачимо з усього вищесказаного, можливостей у XSS атак досить багато. 

Зловмисник може опанувати вашу особисту інформацією аж до отримання паролів 

доступу до сайтів, а це дуже неприємно. До того ж XSS атака завдає шкоди виключно 

клієнтським машинам, залишаючи сервер в повністю робочому стані, і у адміністрації 

різних серверів часом мало стимулів встановлювати захист від цього виду атак. 

Розрізняють XSS атаки двох видів: активні і пасивні. При першому виді 

шкідливий скрипт зберігається на сервері і починає свою діяльність при завантаженні 

сторінки сайту в браузері клієнта. При другому виді атак скрипт не зберігається на 

сервері і шкідливий вплив починає виконуватися тільки в разі будь-якої дії 

користувача, наприклад, при натисканні на сформоване посилання [5]. 

 

8) XPath-ін'єкція 

XPath-ін'єкція - вид вразливостей, який полягає у впровадженні XPath-виразів в 

оригінальний запит до бази даних XML. XPath (XML Path Language) - це мова, яка 

призначена для довільного звернення до частин XML документа. XML (eXtensible 

Markup Language) - це всім відома мова розмітки, за допомогою якої створюються 

XML документи, що мають деревоподібну структуру. 

 

9) Відмова в обслуговуванні (DoS- і DDoS- атаки) 

DoS, поза всяким сумнівом, є найбільш відомою формою атак. Крім того, проти 

атак такого типу найважче створити стовідсотковий захист. Навіть серед 

зловмисників атаки DoS вважаються тривіальними, а їх застосування викликає 

зневажливі усмішки, тому що для організації DoS потрібно мінімум знань і умінь. 

Проте, саме простота реалізації і величезна шкода яку завдають ці атаки є причиною 

пильної уваги адміністраторів, що відповідають за мережеву безпеку від DoS. 

Атаки DoS відрізняються від атак інших типів. Вони не націлені на отримання 

доступу до вашої мережі або на отримання з цієї мережі будь-якої інформації. Атака 
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DoS робить вашу мережу недоступною для звичайного використання за рахунок 

перевищення допустимих меж функціонування мережі, операційної системи або 

програми. 

У разі використання деяких серверних додатків (таких як Web-сервер або FTP-

сервер) атаки DoS можуть полягати в тому, щоб зайняти всі з'єднання, доступні для 

цих додатків і тримати їх в зайнятому стані, не допускаючи обслуговування звичайних 

користувачів. В ході атак DoS можуть використовуватися звичайні Інтернет-

протоколи, такі як TCP і ICMP (Internet Control Message Protocol). Більшість атак DoS 

спирається не на програмні помилки або проломи в системі безпеки, а на загальні 

слабкості системної архітектури. Деякі атаки зводять до нуля продуктивність мережі, 

переповняючи її небажаними і непотрібними пакетами або повідомляючи помилкову 

інформацію про поточний стан мережевих ресурсів. Цей тип атак важко запобігти, так 

як для цього потрібна координація дій з провайдером. Якщо трафік, призначений для 

переповнення вашої мережі, не зупинений у провайдера, то на вході в мережу ви це 

зробити вже не зможете, тому що вся смуга пропускання буде зайнята. Коли атака 

цього типу проводиться одночасно через безліч пристроїв, ми говоримо про 

розподілеу атаки DoS (DDoS - distributed DoS) [6]. 

 

10) Phishing-атаки 

Phishing (фішінг) - процес обману або соціальна розробка клієнтів організацій 

для подальшого злодійства їх ідентифікаційних даних та передачі їх конфіденційної 

інформації для злочинного використання. Злочинці для свого нападу використовують 

spam або комп'ютери-боти. При цьому розмір компанії-жертви не має значення; якість 

особистої інформації отриманої злочинцем в результаті нападу, має значення саме по 

собі. 

 

11) Брутфорс 

Брутфорсом називається метод злому різних облікових записів, шляхом підбору 
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логіна і пароля. Термін утворений від поєднання англійських слів brute force, що 

означають в перекладі «повний перебір». Ще брутфорс називають методом грубої 

сили. Його суть полягає в автоматизованому переборі всіх допустимих комбінацій 

пароля до облікового запису з метою виявлення правильного. 

Цей різновид хакерської атаки ґрунтується на методі математики brute force. 

Рішення завдання знаходиться при переборі великої кількості символів, чисел, їх 

комбінацій. Кожен варіант перевіряється на вірність. З точки зору математики 

вирішити задачу таким способом можна завжди, але часові витрати на пошуки не у 

всіх випадках виправдовують мету, так як поле пошуку рішень величезне. 

Брутфорс - один з найбільш популярних методів злому паролів облікових 

записів онлайн-банків, платіжних системах або на веб-сайтах. Але з ростом довжини 

пароля цей метод стає незручним через тривалість витраченого часу на перебір всіх 

можливих варіантів. Таким методом можна перевіряти криптостійкість пароля. 

Брутфорсом ще називають методом вичерпування, так як рішення задачі 

полягає у вивченні всіх варіантів логічного ланцюжка, детальний аналіз кожної 

комбінації з метою знаходження істинно вірної [7]. 

Класифікація та способи виконання брутфорс атаки  

Існує кілька видів «повного перебору»: 

 Персональний злом. В цьому випадку брутфорс спрямований на отримання 

доступу до особистих даних користувача: акаунтів соціальних мереж, пошти, сайту. 

Під час спілкування через Інтернет, використовуючи схеми шахрайства, зловмисник 

намагається дізнатися логін, особисті дані та іншу інформацію, яка знадобиться йому 

для підбору пароля. Хакер прописує в програму злому адресу ресурсу, до якого 

потрібен доступ, логін, підключає словник і підбирає пароль. Якщо пароль 

користувача заснований на особистій інформації та складається з малої кількості 

символів, то спроба зловмисника може бути успішною навіть за короткий час; 

 Брут-чек. Цей вид брутфорса означає полювання на паролі в великих 

кількостях. Тобто мета заволодіти даними не одного користувача, а отримати логіни і 

http://sum.in.ua/s/gruntuvaty
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паролі від різних акаунтів на кількох веб-ресурсах. До хакерської програми 

підключається база логінів і паролів будь-яких поштових сервісів, а також проксі лист, 

щоб замаскувати вузол, не давши веб-сервісам пошти виявити атаку. При реєстрації 

на сайті, в соціальній мережі або в грі користувач заповнює поле з адресою своєї 

пошти, на який приходять дані для входу в відповідний аккаунт. В опціях брутфорса 

прописується список назв сайтів або інших ключових слів, за якими він буде шукати 

в поштових скриньках саме ці листи з логінами і паролями, виймати і копіювати 

інформацію в окремий файл. Так хакер отримує сотні паролів і може використовувати 

їх в будь-яких цілях; 

 Віддалений злом системи комп’ютерного пристрою. Брутфорс в комбінації 

з іншими утилітами зламу застосовується для отримання доступу в систему 

віддаленого ПК з встановленим паролем. Злом такого виду полягає в пошуку IP-мереж 

для атаки. Адреси користувачів видобуваються через спеціальні програми або 

беруться з баз. Словники перебору і IP-адреси прописуються в налаштуваннях 

брутфорса. У разі успішного підбору пароля зберігається IP-адреса обчислювальної 

машини жертви, дані для входу, які далі використовуються зловмисником з метою 

повного управління ПК через утиліту Radmin з відображення робочого столу 

віддаленої машини на моніторі хакера [7]. 

 

1.2 Приклади веб-атак 

 

Звернімося до статистики, щоб зрозуміти які саме веб-сайти та веб-додатки 

найбільш поширені цілі для веб-злочинців. Візьмемо дані за 2017 рік. 

 

1.2.1 Цілі веб-атак 

 

1) Державні установи 

Дедалі популярнішими стають атаки, в тому числі і цільові, в ході яких в якості 

первинного джерела зараження робочих станцій користувачів використовуються 
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ресурси сторонньої компанії. До таких ресурсів, в першу чергу, відносяться офіційні 

сайти державних органів, які мають високий рівень довіри серед відвідувачів, а отже, 

привабливі для зловмисників. Державні сайти завжди знаходяться під увагою ЗМІ, 

тому злочинці часто використовують їх для дефейса, щоб привернути до себе увагу. 

У 2017 році ми бачили успішні спроби вплинути на політичну обстановку шляхом 

проведення кібератак. 

 

2) Банки і електронні торгові майданчики 

Атаки на користувачів все ще залишаються найпоширенішими для веб-додатків 

фінансової сфери: зловмисників приваблює можливість отримання вигоди за рахунок 

клієнтів онлайн-банків або різних платіжних систем. Крім того, веб-додатки - 

найбільш уразлива ланка в системі захисту самих банків, тому злочинці продовжать 

атакувати банківські сайти з метою проникнення у внутрішню інфраструктуру і 

крадіжки грошей через банківські системи. 

Сплеск популярності криптовалют і ICO, який припав на 2017 рік, не обійшла 

стороною і хакерів, котрі активно використовували уразливості веб-додатків при 

атаках на ICO і кріптовалютні біржі. Малоймовірно, що в майбутньому злочинці 

відмовляться від такого простого способу заробітку. 

 

3) Охорона здоров'я 

Атаки в сфері охорони здоров'я націлені насамперед на отримання доступу до 

даних пацієнтів для подальшого вимагання або продажу на чорному ринку. Крім того, 

сайти медичних установ, як і державні, використовуються для зараження комп'ютерів 

відвідувачів шкідливими програмами, наприклад призначеними для майнінгу 

криптовалют. Захист таких сайтів зазвичай знаходиться на відносно низькому рівні, 

що полегшує зловмисникам завдання і провокує збільшення числа атак. 
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4) Освіта 

З впровадженням інформаційних систем в освітні процеси у недобросовісних 

учнів з'являються нові можливості виправити свою успішність - шляхом злому 

електронних журналів, отримання матеріалів іспитів, внесення змін до наказів про 

зарахування до вищого навчального закладу та ін. 

 

5) Енергетика і промисловість 

У сфері енергетики та промисловості фіксували порівняно малу кількість атак 

на веб-додатки, проте вони становлять особливу небезпеку, оскільки характер атак 

говорить про високу кваліфікацію злочинців і ретельно сплановані дії. Очікується 

збільшення інтересу зловмисників до цих галузей, що може виражатися не стільки в 

кількісному зростанні, скільки у використанні більш складних технік атак, виявити 

які стане набагато важче. 

 

6) Інформаційні технології 

Найбільше число атак припало на веб-додатки компаній зі сфери IT. Подібні 

атаки набирають популярність, оскільки дозволяють порушникам використовувати 

довірені веб-ресурси в якості бази для розміщення свого шкідливого ПО або 

проводити інші атаки відносно клієнтів компанії. Ми прогнозуємо, що зловмисники 

будуть все частіше вдаватися до такого способу поширення шкідливого ПЗ в масових 

і цільових кібератаках. 

 

1.2.2. Статистика веб-атак 

 

Протягом всього 2017 року п'ятірка найпоширеніших атак незначно 

змінювалася від кварталу до кварталу. Ця п'ятірка представлена на рис.1.3.  
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Рис. 1.3. Зміни в топ-5 атак протягом року 

 

Серед найбільш популярних можна відзначити атаки, спрямовані на 

користувачів веб-додатків, зокрема атаку «міжсайтове виконання сценаріїв», яка 

склала майже третину від загального числа, і атаки, за допомогою яких можна 

отримати доступ до даних або виконати команди на сервері, - « SQL-ін'єкція »,« Вихід 

за межі призначеного каталогу »,« Підключення локальних файлів »,« Віддалене 

виконання коду і команд ОС ». 

Виявлені атаки здійснювалися переважно з російських IP-адрес. Це пов'язано з 

тим, що велика частина пілотних проектів проводилась для російських компаній. У 

п'ятірку джерел атак також увійшли США, Франція, Китай і Німеччина. Статистика 

джерел веб-атак можна побачити на рис. 1.4. 
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Рис. 1.4. Джерела атак на веб-додатки 

 

1.2.3 Статистика по галузям 

 

У 2017 році найбільша кількість атак в день - більше 900 - відбувалися на веб-

додатки IT-компаній і фінансових організацій (банків і електронних торгових 

майданчиків). Зловмисників приваблює можливість отримати пряму фінансову 

вигоду від компрометації банківських систем або в результаті атак на користувачів. 

Атаки на сферу IT можуть бути пов'язані з тим, що будь-яка організація в тій чи іншій 

мірі користується послугами зовнішніх підрядників для підтримки своїх бізнес-

процесів, підтримки внутрішньої інфраструктури або зовнішніх ресурсів. Доступ до 

IT-компанії може відкрити зловмисникові можливість проникнути в інфраструктуру 

безлічі компаній-клієнтів. Так, в кілька років тому масштабна кібератака з 

використанням шифрувальника NotPetya почалася зі злому компанії, що займається 

розробкою бухгалтерського ПО. 

Сайти державних організацій і установ охорони здоров'я також викликали 

інтерес зловмисників. Протягом року ми спостерігали множинні зломи державних 

сайтів як в політичних цілях, так і з метою зараження шкідливим ПЗ комп'ютерів 
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звичайних користувачів. У сфері охорони здоров'я резонансними виявилися випадки 

витоку інформації про пацієнтів і вимагання грошей за видалення даних. 

Значно рідше зловмисники атакували сайти освітніх установ. Таким шляхом 

складно отримати більший прибуток, тому найчастіше винними в атаках виявляються 

учні, які намагаються виправити свої оцінки в електронних системах або отримати 

доступ до екзаменаційних матеріалів. 

Найбільш нечисленними виявилися атаки на промислові та енергетичні 

підприємства - всього 9 атак в день на одну компанію. Метою таких атак головним 

чином є доступ до корпоративної мережі, а злочинці, які проводять їх, мають високу 

кваліфікацію, тому ретельно продумують свої дії і намагаються діяти максимально 

непомітно, щоб служби безпеки не виявили ознаки цілеспрямованої атаки на 

ранньому етапі. Статистику можна побачити на рис1.5.  

 

Рис. 1.5. Середнє число атак в день на веб-додатки однієї компанії 

 

Розглянемо, які атаки були найбільш поширеними в окремих галузях і які зміни 

відбувалися протягом 2017 року. 

 

1) Державні установи 

Для державних установ протягом усього року найбільш актуальними були атаки 

«міжсайтове виконання сценаріїв» і «SQL ін'єкція», що складали в сукупності більше 
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половини всіх атак. Високий відсоток атак, спрямованих на користувачів, ймовірно, 

пов'язаний з двома факторами [8]. 

По-перше, серед відвідувачів державних порталів висока частка людей, що не 

володіють глибокими знаннями про інформаційну безпеку, і зловмисники можуть 

легко заразити їх комп'ютери шкідливим ПЗ.  

По-друге, ці сайти можуть бути проміжною ланкою цільової атаки на іншу 

компанію, співробітники якої відвідують офіційний сайт державного органу для 

вирішення робочих питань.  

В результаті комп'ютер користувача може бути заражений з метою подолання 

мережевого периметра і проникнення в інфраструктуру. На початку року була 

виявлена масштабна кампанія, в ході якої зловмисники впроваджували на сайти 

посольств та інших відомств скрипт, що заражає пристрої відвідувачів шпигунським 

ПО, а пізніше з цією ж метою було зламано сайт Національної ради США по зовнішній 

торгівлі. 

Атаки на веб-ресурси державних структур відбуваються і з політичними цілями. 

Державні сайти можуть використовуватися для розміщення провокаційних матеріалів 

у ході інформаційної війни: публікація неправдивих новин, наприклад, на офіційному 

сайті міністерства закордонних справ може спровокувати дипломатичний скандал і 

ускладнити зовнішньополітичну обстановку.  

Схожа атака сталася в 2017 році в Катарі: злочинці розмістили сфабриковані 

висловлювання еміра, що викликало різке погіршення дипломатичних відносин з 

іншими країнами. Статистику атак на державні установи можна побачити на рис. 1.6. 

 

2) Банки і електронні торгові майданчики 

Протягом року на веб-додатки банків проводилися атаки, метою яких було 

виконання команд на сервері додатка ( «SQL-ін'єкція», «Віддалене виконання коду і 

команд ОС»). Таким чином зловмисники намагалися виявити недоліки захисту 

мережевого периметра, а як ми знаємо з результатів досліджень, саме уразливості веб-
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додатків були єдиним вектором проникнення у внутрішню мережу банків під час 

робіт з тестування на проникнення. У четвертому кварталі різко зросла кількість атак 

на клієнтів банків, це може бути пов'язано з тим, що в кінці року користувачі 

здійснюють більше операцій. Найбільш поширені атаки на веб-додатки банків і 

електронні торгові майданчики можна побачити на рис 1.7. 

 

 

Рис.1.6. Топ-5 атак на веб-додатки держустанов 

 

 

Рис. 1.7. Топ-5 атак на веб-додатки банків і електронні торгові майданчики 

 

На 2017 рік припало зростання популярності криптовалют і ICO (initial coin 

offering, первинне розміщення токенів), які негайно привернули увагу хакерів. 
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Більшість атак на кріптовалютні біржі і майданчики для проведення ICO були 

пов'язані з недостатнім захистом веб-додатків, наприклад зломи проектів CoinDash і 

Enigma Project, в рамках яких злочинці підмінили на сайтах ICO адреси 

криптовалютних гаманців. 

 

3) Охорона здоров'я 

Зловмисники, атакуючі сайти в сфері охорони здоров'я, переслідували кілька 

цілей. Протягом року виявлися атаки, спрямовані на отримання контролю над 

сервером або доступу до даних. У минулому році в ЗМІ неодноразово з'являлася 

інформація про факти витоку даних про клієнтів медичних центрів, за якими 

слідувало вимагання грошей з керівництва клінік і безпосередньо з пацієнтів. 

Наприклад, можна згадати інцидент в литовській клініці пластичної хірургії, коли 

хакери опублікували більше 25 000 інтимних фото пацієнтів до і після операцій. 

Попередньо хакери вимагали за видалення даних викуп в розмірі 344 000 євро у самої 

клініки і до 2000 євро - у окремих пацієнтів. У жовтні атаці піддалася клініка 

пластичної хірургії в Великобританії, в результаті чого хакери заволоділи 

фотографіями клієнтів, серед яких, як стало відомо, були знаменитості і 

високопоставлені особи. 

Сайти медичних установ схожі з державними в тому плані, що рівень довіри до 

них серед населення високий, але користувачі в більшості своїй не мають знаннями в 

інформаційній безпеці, тому можуть не помітити підозрілу активність на своєму 

комп'ютері при відвідуванні таких ресурсів. Протягом всього періоду дослідження 

зловмисники проводили атаки, які дозволили б їм впровадити шкідливий код на 

сторінки сайту ( «міжсайтове виконання сценаріїв», «Віддалене виконання коду і 

команд ОС», «SQL-ін'єкція» та ін.), Щоб заразити комп'ютер користувача шкідливим 

ПЗ, спрямованим, зокрема, на викрадення банківських облікових записів або 

використання ресурсів процесора для видобутку криптовалют. Найбільш популярні 

атаки на веб-додатки в сфері охорони здоров'я можна побачити на рис. 1.8. 
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4) Освіта 

У другому півріччі в сфері освіти переважали атаки, спрямовані на отримання 

контролю над веб-додатком або сервером і на отримання даних, зокрема «Віддалене 

виконання коду і команд ОС», «Вихід за межі призначеного каталогу», «SQL-

ін'єкція». Атакуючими, є найчастіше самі учні, які прагнуть поліпшити таким 

способом свою успішність. Вже стають відомі випадки злому електронних 

щоденників з цією метою, наприклад інцидент в школі Новосибірська, коли школяр 

протягом місяця виправляв оцінки собі та однокласникам. На результати, отримані в 

першому кварталі, ймовірно, вплинув невеликий обсяг вибірки. Найбільш популярні 

атаки на веб-додатки в сфері освіти можна побачити на рис. 1.9. 

 

 

Рис. 1.8. Топ-5 атак на веб-додатки в сфері охорони здоров'я 
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Рис. 1.9. Топ-5 атак на веб-додатки в сфері освіти 

 

5) Енергетика і промисловість 

Дослідження для компаній зі сфери енергетики і промисловості проводилися в 

другому і третьому кварталах. За цей період були виявлені атаки, націлені в 

основному на виконання команд на сервері програми та частково на отримання 

інформації, яка може знадобитися для розвитку вектора атаки, - в тому числі «SQL-

ін'єкція», «Віддалене виконання коду і команд ОС», «Впровадження шаблону на 

стороні сервера».  

Метою злочинців в даному випадку є корпоративна (а потім і технологічна) 

мережа, отримання доступу до технічних компонентів. Порушення технологічних 

процесів можуть викликати аварію на виробництві та пошкодження дорогого 

обладнання, а отже, привести до витрат на відновлення промислової інфраструктури 

і недоотримання прибутку або до більш серйозних наслідків (екологічну катастрофу, 

людських жертв). Найбільш популярні атаки на веб-додатки в сферах промисловості 

і енергетики можна побачити на рис. 1.10. 
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Рис. 1.10. Топ-5 атак на веб-додатки в сферах промисловості і енергетики по 

кварталам 

 

6) Інформаційні технології 

В IT-сфері протягом всіх чотирьох кварталів значну частину атак становила 

атака типу  «SQL-ін'єкція», також були поширені атаки «міжсайтове виконання 

сценаріїв», «Підключення локальних файлів», «Вихід за межі призначеного каталогу» 

і «Віддалене виконання коду і команд ОС ». Атаки на IT-компанії перш за все 

пов'язуються з випадкими компрометації ресурсів довірених джерел з метою 

широкого поширення шкідливого ПЗ. Наприклад, в червні 2017 пройшла кібератака 

за участю шифрувальника NotPetya. Злому піддалася компанія, яка розробляє 

бухгалтерське ПЗ, яке і стало джерелом масового зараження. Восени шкідливий код 

був виявлений і в популярній утиліті CCleaner на офіційному сайті виробника. 

Використання ресурсів відомої IT-компанії (постачальника мережевого устаткування, 

ПО або послуг) для розміщення свого шкідливого ПО або в якості керуючого сервера 

вигідно зловмисникам, оскільки з'єднання з IP-адресами цих компаній не викликають 

підозр у адміністраторів і служби безпеки. Крім цього, зловмисник може отримати 

інформацію, яка дозволить проводити атаки відносно клієнтів компанії, як приклад 

можна привести витік інформації з сервера Amazon Web Services [6]. 
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В кінці року в топ-5 увійшла атака, яка експлуатує уразливість Optionsbleed 

(CVE-2017-9798). Примітно, що перші спроби атак (в третьому кварталі) були 

зареєстровані через три години після публікації детальної інформації про цю 

уразливість: такий короткий інтервал практично не залишав можливості вжити 

заходів для її усунення. Найбільш популярні атаки на веб-додатки в ІТ компаній 

можна побачити на рис. 1.11. 

Що ж веб-атаки ми розглянули, тепер слід розглянути що дає можливість ці 

атаки проводити, тобто розглянемо вразливості веб-додатків, але всі розглядати не 

будемо, так як їх дуже багато, тому знову звернемося до статистики. Нажаль, на 

момент написання диплому, я не знайшов жодної інформації про статистику за 2019 

рік, тому будемо спиратися на статистику за 2018 рік. 

 

 

Рис.1.11. Топ-5 атак на веб-додатки IT-компаній 
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1.3 Статистика вразливостей веб-додатків 

 

У 19% веб-додатків є уразливості, що дозволяють зловмиснику отримати 

контроль як над самим додатком, так і над ОС сервера. Якщо сервер знаходиться на 

периметрі мережі організації, Зловмисник може проникнути у внутрішню мережу 

компанії. Як показують результати нашого дослідження вразливостей корпоративних 

інформаційних систем, 75% векторів проникнення в ЛОМ пов'язані з недоліками 

захисту веб-додатків [9].  

У більшості випадків веб-додатки уразливі через помилки в коді. Змінами в 

конфігурації можуть бути усунені лише 17% вразливостей, причому більшість з них 

мають низький рівень ризику. Для усунення критично небезпечних вразливостей, як 

правило, потрібно вносити правки в код. 

Кожен другий витік може привести до розголошення облікових даних, в тому 

числі для доступу до сторонніх ресурсів. Як приклад можна привести доступні всім 

користувачам конфігураційні файли в яких зберігаються паролі. 

Зловмисник може викрасти персональні дані користувачів в 18% веб-додатків, 

де здійснюється їх обробка. При цьому важливо відзначити, що персональні дані 

зберігаються і обробляються майже в кожному веб-додатку (91%). 

В середньому на один веб-додаток припадає 33 уразливості, шість з яких мають 

високий рівень ризику. Число критично небезпечних вразливостей, яке припадає на 

один веб-додаток, в порівнянні з 2017 роком зросло в 3 рази. 

Продуктивні системи містять менше вразливостей, ніж тестові, але це не робить 

їх більш захищеними. Частка продуктивних систем, що містять хоча б одну 

уразливість високого рівня ризику, більше, ніж тестових. Як показує практика, для 

успішного злому веб-додатку часто досить однієї критично небезпечної уразливості. 

Аналіз вихідного коду підвищує ефективність перевірки. При наявності у 

експертів доступу до вихідного коду середнє число виявлених вразливостей високого 

рівня ризику, за статистикою, зростає більш ніж в два рази. 
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1.3.1 Тенденції 

 

Кількість веб-додатків з критично небезпечними уразливими зростає. 

Після дворічного курсу на зниження частки веб-додатків, що містять 

уразливості високого рівня ризику, вона знову зросла і досягла 67%. Найбільш 

поширені уразливості, пов'язані з недостатньою авторизацією, можливістю 

завантаження або читання довільних файлів, а також з можливістю впровадження 

SQL-коду. 

Несанкціонований доступ - загроза, яка не відступає. Після зниження в 2017 році 

частки веб-додатків з вразливостями, що створюють загрозу несанкціонованого 

доступу, їх частка зросла до 72% і практично досягла рівня 2016 року (75%). 

Версії використовуваного ПО стали розкриватися рідше. У 2018 році частка веб-

додатків, в яких розкриваються версії використовуваного ПО, склала лише 42%, що 

істотно менше, ніж у 2017 році (61%). Ймовірно, така тенденція пояснюється широким 

висвітленням даної уразливості і порівняльною простотою її усунення. 

Частка систем, в яких можливий витік даних, продовжує зростати. Витік 

конфігураційної і налагоджувальної інформації, вихідних кодів, ідентифікаторів 

сесій, а також іншої чутливої інформації, можлива в 79% веб-додатків. Для 

порівняння: аналогічний показник в 2016 році склав 60%, в 2017 році - 70%. 

Статистику яка враховує співвідношення вразливих сайтів до ступеня критичності 

вразливостей можна побачити на рис. 1.12. та рис.1.13. 
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Рис. 1.12. Частка уразливих сайтів в залежності від максимальної ступеня ризику 

вразливостей 

 

Рис. 1.13. Частка сайтів з уразливостями різного ступеня ризику 
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1.3.2 Аналіз захищеності веб-додатків 

 

83% - частка вразливостей коду в веб-додатках, згідно статистики, яка також 

проілюстрована на рис. 1.14 та на рис. 1.15. 

 

 

Рис. 1.14. Частка вразливостей різного ступеня ризику 

 

Рис. 1.15. Середнє число вразливостей на одну систему 

 

1.3.4 Найбільш поширені вразливості 

 

Цього року фахівці знаходили близько 70 різних видів недоліків в веб-додатках. 

Як завжди, висока частка веб-додатків з уразливостями для «міжсайтового виконання 
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сценаріїв» (Cross-Site Scripting, XSS). У чотирьох з кожних п'яти веб-додатків 

відзначені помилки конфігурації: параметри за замовчуванням, стандартні паролі, 

повідомлення про помилки, в яких розкриваються версії використовуваного ПО, 

установчі шляху і інші дані, що представляють цінність для зловмисника на етапі 

збору інформації про систему і при плануванні атаки . 

У 2018 року відзначено зниження частки веб-додатків, схильних до уразливості 

«Впровадження зовнішніх сутностей XML» (XML External Entities, XXE). У той же 

час не стверджується, що це тренд, швидше за це особливість вибірки веб-додатків. 

Навпаки, якщо говорити про веб-вразливості в цілому, то XXE як і раніше актуальна. 

У 2017 році вона вперше увійшла до рейтингу OWASP Top 10 і відразу зайняла 

четверту позицію. Ілюстрації щодо цих вразливостей можна побачити на рис. 1.16. 

 

Рис. 1.16. Уразливості зі списку OWASP Top 10-2017 (частка додатків) 
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Тренд витоку важливої інформації спостерігається в 2018 році у всьому світі. 

Причиною багатьох гучних інцидентів стають недоліки адміністрування та 

розмежування доступу до різних ресурсів, при цьому наше дослідження демонструє 

проблеми безпечного зберігання важливих даних у веб-додатках. Так, в 46% витоків, 

під загрозу потрапляють облікові дані. Персональні дані обробляються у 91% веб-

додатків, при цьому в 18% цих систем можливий їх витік (19% всіх витоків). 

Статистику щодо розголошених конфіденційних даних можна побачити на рис. 1.17. 

 

Рис. 1.17. Розголошені конфіденційні дані 

 

Витік даних 21 млн користувачів сервісу Timehop сталася з вини зловмисника, 

який заволодів обліковими даними адміністратора. Подальші дії зловмисника 

виявилися успішними через відсутність двухфакторної аутентифікації. Уразливості, 

пов'язані з недоліками механізмів аутентифікації і управління сесіями, можуть стати 

причиною несанкціонованого доступу до функціональних можливостей веб-додатків 

або їхніх контенту, статистику цих вразливостей можна побачити на рис. 1.18. 

У 2018 році в ЗМІ з'являлися повідомлення про штрафи (на загальну суму понад 

149 млн дол. США) компанії Uber, яка допустила витік персональних даних 50 млн 

пасажирів і 7 млн водіїв. Як випливає з офіційної заяви, зловмисник знайшов облікові 



42 
 

дані для доступу до бази в вихідному коді, що зберігався в корпоративному 

репозиторії на GitHub. 

 

 

Рис. 1.18. Уразливості механізмів аутентифікації і управління сесіями (Broken 

Authentication) 

 

При автоматизованому аналізі веб-додатків фахівці часто стикаються з жорстко 

заданими в коді паролями, наприклад для доступу до СУБД або до API сторонніх 

систем. Зловмисник, який отримав доступ до вихідного коду, може скористатися цими 

обліковими даними для несанкціонованого доступу до відповідних систем і крадіжки 

інформації. Крім того, в ряді випадків виявлені нами жорстко задані паролі не 

відповідають мінімальним вимогам до стійкості, а значить - можуть бути успішно 

підібрані в результаті брутфорс-атак. У свою чергу, зміна скомпрометованого пароля 

вимагає внесення змін до коду. Приклад жорстко заданого пароля можна побачити на 

рис. 1.19. 
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Рис. 1.19. Приклад жорстко заданого пароля, виявленого в ході автоматизованого 

тестування веб-додатку 

 

Спільнота OWASP виділяє ряд вразливостей, що не увійшли ні в одну з 

категорій Top 10-2017, наявність яких рекомендується перевіряти. У цьому списку є 

можливість завантаження довільних файлів - критично небезпечна уразливість, яка 

дозволяє зловмисникові завантажувати на сервер виконувані файли і виконувати код, 

що може привести до одержання ним повного контролю над веб-додатком і сервером. 

Кожен четвертий веб-додаток допускає завантаження довільних файлів. Список 

вразливостей, які не ввійшли в OWASP Top 10-2017 можна побачити на рис. 1.20. 

 

Рис. 1.20. Поширені уразливості, які не ввійшли в OWASP Top 10-2017 (частка 

додатків) 
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1.4 Аналіз загроз і рівень захищеності 

 

Кожен третій веб-додаток має вкрай низький рівень захисту. Це на 15% більше, 

ніж у 2017 році. Приблизний рівень захищеності веб-додатків можна побачити на рис. 

1.21. 

Крім розкрадання інформації, несанкціонований доступ до веб-додатку може 

негативно позначитися на репутації його власника. У 2017 році кожен другий веб-

додаток (48%) був під загрозою несанкціонованого доступу, проте в 2018 році частка 

таких додатків зросла до 72%. У 19% веб-додатків були знайдені критично небезпечні 

уразливості, що дозволяють отримати контроль не тільки над додатком, а й над ОС 

сервера. Якщо при цьому сервер знаходиться на мережевому периметрі організації, то 

його компрометація дозволяє проводити атаки на корпоративні ресурси.  

 

 

Рис. 1.21. Рівень захищеності (для веб-додатків) 

 

Однак атаки на ЛОМ можливі і без повного контролю над сервером веб-додатку. 

Наприклад, вразливість «Підробка запиту з боку сервера» (Server-Side Request 
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Forgery, SSRF) дозволяє сканувати ЛОМ і звертатися до внутрішніх ресурсів. 

Статистику загроз можна побачити на рис. 1.22. 

Хакер, який зламав сервіс Ticketfly, викрав базу даних клієнтів, що включає 27 

млн записів, але крім цього, він залишив на головній сторінці послання, так що будь-

який відвідувач сайту негайно дізнавався про проблему пов’язану з безпекою сервісу. 

Дані платіжних карт 380 тисяч користувачів додатку авіакомпанії British 

Airways були викрадені в результаті впровадження шкідливого сценарію на мові 

JavaScript. В результаті інциденту акції авіаперевізника впали на 3,8%, а самій 

компанії загрожує штраф в розмірі до 500 млн фунтів стерлінгів. 

Як і раніше майже кожен веб-додаток містить уразливості, які дозволяють 

здійснювати атаки на користувачів. У більшості випадків, як і раніше, це «міжсайтове 

виконання скриптів» (Cross-Site Scripting, XSS).  

 

Рис. 1.22 Найбільш поширені загрози (частка систем) 
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Однак в цьому році частка цієї уразливості стала ще значніше (88,5% проти 

77,9% в минулому році). Одна така вразливість може призвести до серйозних 

наслідків, що підтверджується прогримілими на весь світ витоками.  

Нижче, на рис. 1.23. проілюстровані уразливості, що дозволяють проводити 

атаки на користувачів. 

 

Рис. 1.23. Уразливості, що дозволяють проводити атаки на користувачів 

 

Висновки до першого розділу 

 

Проаналізовано найпоширеніші веб-атаки, та розглянуто вразливості, які 

можуть бути використанні для проведення цих атак. 

Досліджено веб-атаки та уразливості які можуть використовуватись для 

реалізації цих атак, також були розглянуті статистичні дані, щодо веб-атак які 

відбулися, які наслідки були в результаті проведених злочинних дій та які сфери 

найбільш привабливі для веб-злочинців. 

Також, було наголошено на тому, що необхідно бути досить уважним до деталей 

веб-додатку, адже кожна маленька вразливість може призвести до великих втрат. 
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2 ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВИХ СПОСОБІВ ЗАХИСТУ ВІД ВЕБ-АТАК 

 

 

В попередньому розділі ми дослідили веб-атаки та як вони відбуваються. Тож 

в другому розділі досліджуються можливі способи захисту від них. 

 

2.1 Загальні поради для захисту від веб-атак 
 

1) Mailbombing 

 

Суть даної атаки полягає в тому, що на поштову скриньку користувача 

надсилається величезна кількість листів. 

Розглянемо способи захисту від даної атаки. 

 Давати адресу електронної пошти тільки перевіреним джерел.  

Як перепони для mailbombing-а можуть виступати і провайдери Web-сайтів, 

вони іноді налаштовуються таким чином, щоб вони автоматично визначають поштові 

атаки. У більшості випадків вони розпізнаються сервером за допомогою порівняння 

вихідних IP-адрес вхідних повідомлень. Якщо кількість повідомлень з одного джерела 

перевищує якісь розумні межі, то всі вони автоматично надходять в Recycle Bin на 

сервері. Звичайно ж, ніщо не заважає зловмисникові фальсифікувати власну IP-адресу 

[10]. 

 

2) Переповнення буфера (buffer overflows) 

Атака на переповнення буфера ґрунтується на пошуку програмних або 

системних вразливостей, здатних викликати порушення кордонів пам'яті та аварійно 

завершити додаток або виконати довільний бінарний код від імені користувача, під 

яким працювала вразлива програма. 

Виділяють наступні способи боротьби з атаками подібного типу: 

1. Корегування вихідних кодів програми для усунення вразливостей. 

Переповнення буфера відбувається, перш за все, через неправильний алгоритм роботи 
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програми, який не передбачає перевірок виходу за межі буферів. Також можливе 

застосування спеціальних утиліт автоматичного пошуку вразливостей в вихідному 

коді програми. Зазначені методи і засоби дозволяють створювати більш захищені 

програми, але не вирішують проблему в принципі, а лише мінімізують число 

вразливостей по переповненню буфера. Даний підхід орієнтований безпосередньо на 

розробників програмного забезпечення і не є інструментом кінцевого користувача або 

системного адміністратора [11]. 

2. Використання нездійсненних буферів. Суть методу полягає в забороні 

виконання коду в сегментах даних і стека, тобто параметри сегментів даних і стека 

містять тільки атрибути запису і читання, але не виконання. Однак обмеження на 

виконання даних призводить до проблеми несумісності. Виконуваний стек 

необхідний для роботи багатьох програм, так як на його основі генерується код 

компіляторами, реалізуються системні функції операційних систем, реалізується 

автоматична генерація коду. Захист з використанням нездійсненних буферів 

запобіжить тільки атакам з впровадженням коду, але не допоможе при інших видах 

атак. 

3. Застосування перевірок виходу за межі. В основі цього методу лежить 

виконання перевірок виходу за межі змінної при кожному зверненні до неї. Це 

запобігає всі можливі атаки по переповнення буфера, так як повністю виключає саме 

переповнення. Однак, у цього рішення є істотний недолік - значне (до 30 разів) 

зниження продуктивності програми [10]. 

4. Застосування перевірок цілісності. Рішення, засноване на цьому методі, 

отримано завдяки проекту Synthetix. Мета Synthetix - спеціалізація коду для 

збільшення продуктивності операційних систем. При цьому вводиться поняття так 

званої квазі-сталості (Quasi-invariant), тобто стану середовища, яке незміннн в певних 

рамках. Така квазі-сталість дозволяє усунути ряд надлишкового коду перевірки 

виконання різних умов. В рамках проекту реалізований набір утиліт, в тому числі 
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забезпечуючи контроль і захист квазі-постійних станів середовища. До їх числа 

відносяться StackGuard і PointGuard. 

 

3) Використання спеціалізованих програм 

Нагадаємо, що  мається на увазі під спеціалізованими програмами робочі станції 

кінцевих користувачів дуже уразливі для вірусів і троянських коней. Вірусами 

називаються шкідливі програми, які впроваджуються в інші програми для виконання 

певної небажаної функції на робочій станції кінцевого користувача. 

Використання антивірусних засобів і регулярне оновлення їх сигнатур. Може 

вирішити проблему з троянськими програмами, вірусами, поштовими хробаками, але 

не вирішить проблему сніфферов і rootkit-ів. 

Шифрування даних, що передаються не вирішує повністю проблему сніфферов, 

однак, противник перехоплює дані, які не можна вільно прочитати. Для їх 

розшифровки потрібен час. Слід використовувати  антисніффери (наприклад, 

AntiSniff або PromiScan), міжмережеві екрани та антируткіти. 

 

4) Мережева розвідка 

Нагадаємо, що мережевою розвідкою називається збір інформації про мережу 

за допомогою загальнодоступних даних і додатків. 

Способи боротьби з цією атакою: 

 Відключення відлуння ICMP і луна-відповідь на периферійних 

маршрутизаторах. Це, однак, призведе до втрати даних необхідних для діагностики 

мережевих збоїв. 

 Використання систем виявлення вторгнень (IDS). 

 

5) IP-спуфінг 

IP-спуфінг відбувається, коли зловмисник, що знаходиться всередині корпорації 

або поза нею видає себе за санкціонованого користувача. 
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Загрозу спуфінгу можна послабити (але не усунути) за допомогою таких 

заходів:  

Контроль доступу. Найпростіший спосіб запобігання IP-спуфінгу полягає в 

правильному підборі управління доступом. Щоб знизити ефективність IP-спуфінгу, 

налаштуйте контроль доступу на відсікання будь-якого трафіку, що надходить із 

зовнішнього мережі з вихідним адресом, який повинен розташовуватися всередині 

вашої мережі. Якщо санкціонованими є і деякі адреси зовнішньої мережі, даний метод 

стає неефективним [12]. 

Фільтрація RFC 2827. Ви можете припинити спроби спуфінгу чужих мереж 

користувачами вашої мережі (і стати добропорядним "мережевим громадянином"). 

Для цього необхідно бракувати будь-який вихідний трафік, початкова адреса якого не 

є однією з IP-адрес вашої організації. Цей тип фільтрації, відомий під назвою "RFC 

2827", може виконувати і провайдер. В результаті відбраковують весь трафік, який не 

має вихідної адреси, очікуваного на певному інтерфейсі [13]. 

 

6) Атака типу man-in-the-middle 

Ця атака відбувається коли зловмисник перехоплює надіслані пакети даних, 

тобто зловмисник перехоплює дані надіслані звичайним користувачем. Існує тільки 

один спосіб захиститися від цієї атаки, шифрувати всі дані, що передаються мережею. 

 

7) SQL-ін'єкція 

Нагадаємо, що SQL-ін'єкція - це атака, в ході якої змінюються параметри SQL-

запитів до бази даних. Способи захисту від даної атаки (використовуються виключно 

адміністраторами ресурсів): 

Для цілих і дробових величин, перед їх використанням в запиті досить привести 

величину до потрібного типу [14].  

Приклад:  

$id=(int)$id; $total=(float)$total; // код вразливий до SQL-ін'єкції 
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Замість цього можна вставити систему стеження за тестуванням на SQL 

ін'єкцію. 

if((string)$id<>(string)(int)$id) { // код стійкий до SQL-ін'єкції 

die('ops');  

} 

Для строкових параметрів, які не використовуються в like, regexp і тд, екрануємо 

лапки. 

$str = addslashes ($str);  

або, краще,  

mysql_escape_string ($str); 

У рядках, в яких передбачається використовувати всередині like, regexp і тд, 

необхідно так само заекранувати спеціальні символи, що застосовуються в цих 

операторах, якщо це необхідно. В іншому випадку, можна задокументувати 

використання цих символів. 

 

8) PHP-ін'єкція 

Ця атака полягає в тому, що зловмисник вставляє злоякісний PHP-код в сайт. 

Способи боротьби з цією атакою (використовуються виключно адміністраторами 

ресурсів): 

Перевіряти, чи не містить змінна $name (в нашому прикладі) сторонні символи:  

<? 

… 

$name = $_GET['name']; 

if (strpbrk($name, '.?/:')) die('Blocked'); 

… ?> 

Перевіряти, що $name присвоєно одне з допустимих значень: 

<? 

… 
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$name = $_GET['name']; 

$arr = array('main', 'about', 'links', 'forum'); 

if (!in_array($name,$arr)) $name = $arr[0]; 

… 

?> 

 

9) Міжсайтовий скриптинг або XSS-атака 

Нагадаємо, що XSS атака - це атака на вразливість, яка існує на сервері, що 

дозволяє впровадити в HTML-сторінку що генерується сервером якийсь довільний 

код, в якому може бути взагалі все що завгодно і передавати цей код в якості значення 

змінної, фільтрація по якій не працює, тобто сервер не перевіряє дану змінну на 

наявність в ній заборонених знаків -, <,>, ', " [15]. 

Приклад: 

<script>alert(`XSS-вразливість`)</script> 

Способи боротьби з даним видом атак (використовуються виключно 

адміністраторами ресурсів): 

1. Заборонити включення безпосередньо параметрів $ _GET, $ _POST, $ 

_COOKIE в HTML-сторінці що генерується. 

2. Заборонити завантаження довільних файлів на сервер, щоб уникнути 

завантаження шкідливих скриптів.  

3. Всі завантажені файли зберігати в базі даних, а не в файловій системі. 

10) XPath-ін'єкція. 

Нагадаємо, що XPath-ін'єкція - вид вразливостей, який полягає у впровадженні 

XPath-виразів в оригінальний запит до бази даних XML. 

Способи боротьби з цією атакою (використовуються виключно 

адміністраторами ресурсів): 

1. Перевірка коректності. Незалежно від програми, середовища або мови 

необхідно дотримуватися наступних практичних правилами: 
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 Припускайте, що всі дані що вводяться сумнівні.  

 Перевіряйте не тільки тип даних, що вводяться, але також їх формат, 

довжину, діапазон і вміст (наприклад, такий просте регулярний вираз як if (/ ^ "* ^ '; 

& <> () /) має знаходити більшість підозрілих спеціальних символів) [16].  

 Перевіряйте дані як на стороні клієнта, так і на стороні сервера, оскільки 

перевірку на стороні клієнта надзвичайно легко перехитрити. 

 Дотримуйтесь послідовної [missing word] стратегії захищеності додатку, 

ґрунтуючись на передовому досвіді розробки захищених додатків  

 Тестуйте додаток на відомі загрози перед його випуском [17]. 

2. Перевірка даних на Web-сервері. Для захисту проти XPath-ін'єкції та 

інших форм ін'єкцій коду необхідно перевіряти всі дані, що передаються від Web-

сервера до служб системи зберігання даних. Цей підхід може бути дуже хороший для 

деяких додатків, які, можливо, використовують засновані на REST або SOAP XML-

сервісах, але в інших випадках він може бути неможливий. Як завжди найкращим 

підходом є розумне проектування, починаючи з початкового дизайну і до реалізації 

програми. 

 

11) Відмова в обслуговуванні (DoS- і DDoS- атаки) 

Нагадаємо що атака DoS робить вашу мережу недоступною для звичайного 

використання за рахунок перевищення допустимих меж функціонування мережі, 

операційної системи або програми. 

Загроза атак типу DoS може знижуватися трьома способами: 

 Функції анти-спуфінга. Правильна конфігурація функцій анти-спуфінга 

на маршрутизаторах і міжмережевих екранах допоможе знизити ризик DoS. 

 Функції анти-DoS. Правильна конфігурація функцій анти-DoS на 

маршрутизаторах і міжмережевих екранах може обмежити ефективність атак. Ці 

функції часто обмежують число напіввідкритих каналів в будь-який момент часу [18]. 
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 Обмеження обсягу трафіку (traffic rate limiting). Організація може 

попросити провайдера обмежити обсяг трафіку. Цей тип фільтрації дозволяє 

обмежити обсяг некритичного трафіку, що проходить по вашій мережі. 

 

12) Phishing-атаки. 

Нагадаємо, що phishing це процес обману або соціальна розробка клієнтів 

організацій для подальшого злодійства їх ідентифікаційних даних та передачі їх 

конфіденційної інформації для злочинного використання.  

Способи захисту від даної атаки: 

 Використовувати тільки перевірені ресурси і шляхи доступу до них. 

 Використовувати антивірусні засоби і регулярно оновлювати їх 

сигнатури. 

2.2 Захист веб-сайту  

 

Як захиститися від веб-атак ми розглянули раніше, але все ще є кілька порад, 

для зменшення ймовірності взлому, чи успішної атаки на сайт. 

Насамперед, необхідно використовувати інструменти для пошуку вразливостей 

вашого ресурсу. Краще їх знайдете ви і усунете, ніж ними скористається зловмисник. 

Ось перелік деяких з таких безкоштовних інструментів. 

1) Додатки і фреймворки 

 OpenVAS сканує вузли мережі на наявність вразливостей і дозволяє 

управляти вразливостями. 

 OWASP Xenotix XSS Exploit Framework сканує ресурс на можливість 

експлуатації XSS- вразливостей. 

 Approof від Positive Technologies перевіряє конфігурацію веб-додатків, 

сканує на наявність уразливих компонентів, незахищених чутливих даних і 

шкідливого коду [19]. 

 



55 
 

2) Онлайн-сервіси 

 SecurityHeaders.io перевіряє на наявність і коректність заголовків 

відповіді сервера, які відповідають за безпеку веб-додатку. 

 Observatory by Mozilla сканує ресурс на наявність проблем безпеки. Окрім 

своїх результатів, при виборі відповідної опції, збирає і додає до звіту аналітику із 

сторонніх сервісів аналізу захищеності. 

 One button scan сканує на наявність вразливостей компоненти ресурсу: 

DNS, HTTP-заголовки, SSL, чутливі дані, використовувані сервіси. 

 CSP Evaluator перевіряє правильність складання політики безпеки вмісту 

(CSP) і стійкість до XSS. 

 SSL Server Test виконує аналіз SSL- конфігурації веб-сервера. 

 ASafaWeb перевіряє на наявність поширених вразливостей конфігурації 

сайтів, написаних на ASP.NET. 

 Snyk сканує JavaScript, Ruby і Java-додатки на наявність вразливостей і, 

при необхідності, виправляє проблеми безпеки. Інтегрується з GitHub репозиторієм 

для проведення автоматичної перевірки і сповіщає про знайдені вразливості [19]. 

Перед скануванням веб-додатку онлайн-сервісами зверніть увагу на умови 

використання. Деякі з них публікують звіти про перевірені сайти у відкритому виді. 

Результати автоматизованих тестів бентежать, оскільки показують всілякі 

різновиди потенційних загроз. Але до кожної виявленої проблеми додається 

пояснення. В першу чергу проаналізуйте і виправіть критичні зауваження. 

Після того, як в додаток внесені рекомендовані зміни по безпеці, проскануйте 

повторно, щоб переконатися в правильності прийнятих заходів [19]. 

Якщо автоматичної перевірки мало, спробуйте вручну зламати свій ресурс, 

змінюючи значення POST і GET запитів. Тут може допомогти налагоджувальний 

проксі-сервер (наприклад, Fiddler), оскільки він перехоплює значення HTTP запитів 

між браузером і сервером. Приділіть окрему увагу формам – спробуйте обійти 

валідацію, щоб впровадити XSS-ін’єкцію. 
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2.3. Порівняння тестових і продуктивних систем 

 

Спостерігається збільшення частки продуктивних систем, що містять 

уразливості високого рівня ризику, майже в три рази (з 25% у 2017 році до 71% в 2018-

м). Крім того, в кілька разів зросла і середня кількість вразливостей в одному веб-

додатку; це відноситься як до тестових, так і до продуктивних систем. Статистику з 

приводу цього можна побачити на рис.2.1. та рис.2.2. 

Порівняння методів тестування. Порівняння методів тестування щороку 

підтверджує більш високу ефективність аналізу веб-додатків методом білого ящика. 

Наприклад, при наявності доступу дослідників до вихідного коду число критично 

небезпечних вразливостей, виявлених в одній системі, істотно більше, ніж при 

тестуванні методами сірого і чорного ящика. Зокрема, число виявлених вразливостей 

впровадження коду (A1 - Injection) при тестуванні методом білого ящика зростає в 3 

рази. Статистику з приводу методів тестування можна побачити на рис. 2.3, рис. 2.4 

та рис. 2.5. 

 

 

Рис. 2.1. Частка систем по максимальному рівню ризику 
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Рис. 2.2. Середня кількість вразливостей на одну систему 

 

Якщо на сайті є сторінки, які доступні тільки після аутентифікації, спробуйте 

видати себе за іншого користувача [20]. 

Також слід зауважити, що веб-ресурси зроблені спеціалістами з нуля, зламати 

тяжче, ніж сайти зроблені на відомих двигунах, CMS (Wordpress, Magento, Joomla). 

Так як всі вразливості які є в певній системі керування контентом (CMS) властиві всім 

веб-ресурсам, які її використовують.  

 

 

Рис. 2.3. Методи тестування (частка додатків) 
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Рис. 2.4. Кількість виявлених вразливостей на одну систему 

 

А якщо сайт «самописний», то його спершу слід дуже добре дослідити на 

наявність вразливостей, і не кожен зловмисник захоче чи зможе це реалізувати. 

 

Рис. 2.5 Кількість виявлених вразливостей на одну систему 
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Висновки до другого розділу 

 

Дослідженні методи захисту від веб-атак, та можливі засоби моніторингу стану 

захищеності веб-додатків, та вразливості які можуть призвести до вдалих веб-атак, а 

саме було наведено частини вразливого коду веб-додатків до веб-атак. 

Визначено, що навіть одна не вірна команда, що використовується в коді 

певного веб-додатку може звести всю безпеку ресурсу нанівець, тому слід бути 

обачним. 
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3 РЕАЛІЗАЦІЯ ВЕБ-ДОДАТКІВ ТА ВЕБ-АТАК НА НИХ 

 

 

Метою даного розділу є дослідження актуальних веб-атак на веб-ресурси. 

Беручи до уваги можливі наслідки наших дослідів над існуючими сайтами, 

найкращим рішенням буде створити окремі ресурси з цією метою, що і 

продемонстровано в даному розділі. 

В цьому розділі буде описано, як реалізовувати веб-ресурс, а саме інтернет-

магазин, за допомогою CMS Magento, та спрямування веб-атак на нього. А також для 

порівняння буде показано реалізація простого веб-сайту, та також проведення певних 

веб-атак на нього. 

 

3.1 Теоретичні відомості про систему керування контентом Magento 

 

Система керування контентом (CMS) — програмне забезпечення для організації 

веб-сайтів чи інших інформаційних ресурсів в інтернеті чи окремих в комп’ютерних 

мережах. 

Існують сотні, а може, навіть й тисячі доступних CMS-систем. Завдяки їх 

функціональності ці системи можна використовувати в різних компаніях. 

Незважаючи на широкий вибір інструментальних та технічних засобів, наявних в 

CMS, існують загальні для більшості типів систем характеристики. Перші CMS були 

розроблені у великих корпораціях для організації роботи з документацією. У 1995-му 

з’явилась компанія Vignette, яка започаткувала ринок для комерційних CMS. З часом 

діапазон продукції розширювався і дедалі більше інтегрувався у сучасні мережеві 

рішення аж до популярних веб-порталів [20]. 

Зважаючи на те, що сайт буде розроблено за допомогою CMS Magento v2.2 (далі 

– Magento), було б доречно, сказати кілька слів про неї. 

Magento — безкоштовна CMS з відкритим кодом. Головна перевага — 
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величезна кількість можливостей «з коробки». Зробити магазин без допомоги 

програміста не вийде. Але зате, якщо клієнт готовий найняти фахівця, він зможе за 

відносно невеликі гроші отримати справді потужний інструмент. Якщо ви розробник, 

якому доводиться робити інтернет-магазини, також є ймовірність, що дана CMS вас 

зацікавить. 

Magento сфокусована на роботі з контентом, вирішенні маркетингових завдань 

і взаємодії з покупцями. Розробляє систему американська компанія Varien. Вони 

надають платні послуги зі створення і підтримки інтернет- магазинів. У компанії 

працює більше 50 чоловік. Тобто цією CMS займаються серйозно, і бізнес розробників 

зрозумілий [22]. 

Описувати функціональні можливості Magento немає ніякої необхідності, так як 

на цій CMS можна зробити будь-який інтернет-магазин. Серед переваг: можна 

відзначити величезні вбудовані функціональні можливості, а також масштабованість 

і розширюваність. Також варто відзначити, що до Magento створено величезну 

кількість розширень/модулів. Половина з них безкоштовні, а друга половина недорогі 

в ціні. Теж саме можна сказати і про шаблони: на сайті «Template Monster» до цієї 

CMS можна знайти 700 шаблонів на всі популярні тематики. Так що переваг дуже 

багато, але є і недоліки [23]. 

По-перше, система не адаптована під потреби слов’яно-мовних країн. Звичайно, 

можна купити «Російську збірку», але вона обійдеться в 650 доларів США. «Російська 

збірка» Magento — це редакція «Community Edition» з русифікацією і набором модулів 

для потреб слов’яно-мовних країн. 

По-друге, платформа має важку в використанні адміністративну панель, так що 

непідготовленій людині її взагалі краще не відкривати. 

По-третє, система конструктивно дуже складна, тому для того щоб її 

«переробити» під свої потреби потрібно мати під рукою досвідченого PHP 

програміста, який знайомий з цією системою. Що ж, основні моменти, пов’язані з 

Magento, були розглянуті. Та перед тим, як розпочинати створювати веб-сайт слід 
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встановити БД, локальний сервер та саму Magento. Необхідність в локальному 

сервері, та БД ми можемо покрити, встановивши локальний сервер Apache, що 

входить до дистрибутиву XAMPP. 

 

3.2 Підготування робочої станції 

 

Як зазначалося вище, спершу слід встановити дистрибутив XAMPP. Для цього 

його необхідно спершу скачати, перейшовши за посиланням: 

https://www.apachefriends.org. Після чого, запустити процес встановлення, та 

слідувати інструкції, процес встановлення показано на рис. 3.1. 

 

Рис. 3.1. Встановлення дистрибутиву XAMPP 

 

Коли XAMPP буде встановлено, то його можна буде використовувати. Щоб 

його запустити, слід відкрити ярлик XAMPP. І якщо процес встановлення пройшов 

успішно, ми побачимо панель, яка зображена на рис. 3.2. 

http://www.apachefriends.org/
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Рис. 3.2 Панель управління XAMPP 

 

Ми встановили локальний сервер на ЕОМ, наступне, що слід зробити, це 

розгорнути саму систему керування контентом, Magento. Для того, щоб розгорнути 

Magento, слід виконати наступне. 

Спершу необхідно скачати саму систему, зробити це можна перейшовши за 

посиланням: https://magento.com/tech-resources/download. 

Тоді слід обрати версію системи. Ми обрали версію 2.2.2. Після цього необхідно 

розархівувати цю директорію. Після вдалого розархіювання, необхідно всі файли та 

директорії, з архіву перемістити, на локальний сервер. Для цього, слід перемістити всі 

файли та директорії, в директорію «htdocs» в кореневій директорії XAMPP. 

На даний момент, ми розмістили Magento, на локальному сервері, та для того, 

щоб можна було нею користуватися, слід також встановити всі залежності для 

Magento. Для цього, слід встановити програму «Composer», менеджер пакетів. 

Спершу, його необхідно скачати, за посиланням: https://getcomposer.org. 

Коли інсталятор буде завантажено, необхідно запустити процес встановлення 

(див. рис. 3.3). 
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Рис. 3.3. Встановлення дистрибутиву Composer 

 

Після того, як Composer встановлено, необхідно відкрити термінал командного 

рядка. Відкривши термінал, потрібно ввести «composer install» , щоб встановити всі 

залежності, тобто необхідні пакети, для роботи CMS. Процес встановлення 

залежностей показаний на рис3.4. 

 

Рис3.4. Встановлення залежностей через Composer 
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Тепер, CMS може працювати, але спершу необхідно створити БД, для Magento. 

Для цього, запустимо «XAMPP», а саме сервер «Apache» , та «MySQL», та відкриємо 

браузер, й перейдемо за наступним посиланням: http://localhost/phpmyadmin. 

Відкриється вікно конфігурацій БД. Тепер необхідно створити БД, для того, щоб 

було де зберігати дані, котрі будуть циркулювати в CMS Magento. Необхідно 

налаштувати саму Magento, для цього відкриємо браузер, і перейдемо за наступним 

посиланням: http://localhost/magento2. 

Нас переправить за посиланням: http://localhost/magento2/setup. Має відкритись 

вікно, яке показане на рис. 3.5. 

 

Рис. 3.5. Згода з правилами CMS Magento 

 

Натискаємо на кнопку «Agree and Setup Magento» та розпочинаємо 

налаштування. Тепер, натискаємо кнопку «Start Readiness Check», щоб Magento 

перевірив, чи він має все, що йому необхідно для роботи. В разі, якщо всі залежності 

присутні, має відкритись наступне вікно, як показано на рис. 3.6. 

http://localhost/phpmyadmin
http://localhost/magento2
http://localhost/magento2/setup
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Рис. 3.6. Результат перевірки наявності всіх залежностей для CMS Magento 

 

Переходимо до наступного кроку налаштування. Наступним кроком необхідно 

налаштувати БД, для Magento. Тут ми вказуємо, хост, користувача, та назву БД, яку 

ми вже створили. . Результат показаний на рис. 3.7. 

 

Рис. 3.7. Налаштування БД для CMS Magento 

 

Так як, всі обов’язкові поля заповнені відразу, нам слід змінити тільки ті поля, 

котрі не відповідають нашим даним. В нашому випадку, ми змінимо тільки назву БД, 

так як було запропоновано «magento», а наша БД називається «magento2». Наступним 

кроком є налаштування веб-доступу до сайту та панелі адміністратора: введемо 

параметри налаштування, як показано на рис. 3.8. 
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Рис. 3.8. Налаштування адреси доступу до CMS Magento 

 

Далі буде налаштування самого інтернет-магазину. Тут нам необхідно обрати за 

замовчуванням часовий пояс, валюту та мову. Тепер на останньому кроці 

налаштування, створимо аккаунт для адміністратора. 

Вкажемо ім’я, пароль та електронну пошту (в наведеному нижче рисунку, 

електронну пошту приховано, з конфіденційних міркувань). Тепер, ми обрали всі 

налаштування для CMS Magento, і тепер встановимо їх натиснувши на кнопку «Install 

Now». Тепер необхідно зачекати, коли всі налаштування будуть встановлені. Процес 

встановлення показано на рис. 3.9. 

 

Рис. 3.9. Встановлення налаштувань CMS Magento 

 

У випадку, коли всі налаштування встановленні успішно, ми можемо розпочати 
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використовувати Magento. Якщо ми перейдемо за посиланням: 

http://localhost/magento2 то побачимо прототип сайту, як і показано на рис. 3.10. 

 

Рис. 3.10. Створений інтернет-магазин 

 

А щоб потрапити до панелі адміністратора, слід перейти за посиланням: 

http://localhost/magento2/admin_gj2j28 Тепер, потрібно переходити до створення 

сайту. 

 

3.3. Створення інтернет-магазину 

 

Перш за все, при розробці сайту, слід обрати тип сайту, в даному випадку, 

інтернет-магазин буде продавати жіночі прикраси. Отже слід додати кілька категорій 

для товарів. Для цього заходимо в панель адміністратора, що знаходиться за 

посиланням: http://localhost/magento2/admin_gj2j28 

Потім переходимо до розділу «Каталог –> Категорії», відкриється вікно, яке 

наведено в рис. 3.11. 

http://localhost/magento2/
http://localhost/magento2/admin_gj2j28
http://localhost/magento2/admin_gj2j28
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Рис. 3.11. Створення нової категорії 

 

Як ми бачимо, на даний момент не існує жодної категорії, тим паче, під- 

категорії. Тут нам слід, натиснути на «Default Category», та добавляємо нову під-

категорію, натиснувши «Add Subcategory». Тут, ми пишемо назву під-категорії, та 

обираємо налаштування, в разі необхідності. Приклад налаштувань показано на рис. 

3.12. 

 

Рис. 3.12. Створення категорії 

 

Наприклад, можна додати опис категорії, та зображення для категорії. В разі, 
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коли всі необхідні налаштування обрані, натискаємо кнопку «Save». На даний момент, 

якщо зайти на сайт, як звичайний користувач, ми побачимо веб-ресурс, який 

відповідає рис. 3.13. 

 

Рис. 3.13. Створений інтернет-магазин 

 

Звісно, вигляд сайту, не найкращий, але для наших потреб, це не важливо. Для 

нас більш важливо, мати контент на сайті, та сама безпека сайту, і вигляд сайту на це, 

зовсім не впливає. Зараз, в нашому сайті немає контенту, тож необхідно його додати, 

що ми і зробимо далі. 

Для того, щоб додати контент, в нашому випадку, це є товари (інформація про 

товари, картинка та його опис), необхідно спершу підготувати самі картинки та опис, 

після чого, перейти до панелі адміністратора, і перейти до розділу «Catalog –> Products 

». Результат показаний на рис. 3.14. 



71 
 

 

Рис. 3.14. Заходимо до майстра додавання товару 

 

Перейшовши, до потрібного розділу, натискаємо на кнопку «Add Product», та 

обираємо тип продукту, котрий хочемо додати. В даному випадку, оберемо тип 

«Simple Product». Тепер слід описати товар, заповнюючи відповідні поля, параметри 

налаштувань представлено в рис. 3.15. 

 

Рис. 3.15.Налаштування товару, що додаємо 

 

Після того як всі відповідні поля було заповнено, натискаємо на кнопку «Save», 

тим самим ми зберегли товар та додали його на сайт. Додамо ще 2 товари. Коли всі 

необхідні товари додані до сайту, перейдемо до самого інтернет-магазину, та 
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подивимось, чи відображаються продукти, результат всіх вище описаних маніпуляцій 

показаний на рис. 3.16. 

 

Рис. 3.16. Створений інтернет-магазин 

 

Як бачимо, все працює. На даному етапі, ми зупинимо розроблення інтернет-

магазину. Для перевірки даного веб-ресурсу, контенту досить. Тож тепер можна 

переходити до самого цікавого, атак на інтернет-магазин. 

 

3.4. Реалізація атак на інтернет-магазин 

 

1) SQL-ін’єкція 

Спробуємо використати SQL-ін’єкцію на нашому сайті. Для цього, необхідно 

запустити локальний сервер, та відкривши вікно браузера, перейти до сайту. Тепер 

спробуємо реалізувати SQL-ін’єкцію. 

Ми спростимо собі завдання, і дізнаємось, яку саме інформацію хочемо 

спробувати отримати за допомогою SQL-ін’єкції. Проведемо розвідку, тобто, оберемо 

конкретну таблицю в БД, з якої і будемо отримувати дані. Для цього перейдемо за 

посиланням: http://localhost/phpmyadmin та перейдемо до БД нашого інтернет-

магазину. Вміст цієї БД наведено на рис. 3.17. 

http://localhost/phpmyadmin/
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Рис. 3.17. Таблиці БД «magento2» 

 

Тепер, слід обрати конкретну таблицю. В даному випадку, цією таблицею буде 

таблиця, з назвою «admin_user». Отже перейдемо до цієї таблиці, її вміст наведено на 

рис. 3.18. 

Що ж, тепер можна перейти до самої атаки. 

Так, як ми використовуємо MySQL в якості БД, для того, щоб закоментувати 

залишок рядка, слід використовувати наступні комбінації символів: 

– ––...; 

– /*…; 

Для того, щоб провести цю атаку, необхідно вести в форму пошуку на сайті 

наступний SQL код. 

SELECT * FROM ‘admin_user’ 
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Рис. 3.18. Таблиця «admin_user» БД Magento2 

 

Ввівши, починаємо пошук, натиснувши кнопку «Enter». І очікуємо на результат. 

Результат показано на рис. 3.19. 

 

Рис. 3.19. Результат SQL-ін’єкції (варіант екранування за допомогою «––») 

Як видно, SQL-ін’єкція не вдалась, спробуємо змінити символи, для 

коментування. Результат показано на рис. 3.20. 
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Рис. 3.20. Результат SQL-ін’єкції (варіант екранування за допомогою «/*») 

 

І така ін’єкція не вдала, отже можна сказати, що CMS Magento непогано 

захищена від SQL-ін’єкцій. 

 

2) Міжсайтовий скриптинг 

Спробуємо провести атаку типу XSS. Для цього, в формі для пошуку введемо 

наступний скрипт: 

<script>alert(22);</script> 

В разі, якщо він спрацює, має з’явитися модальне вікно, зі значенням 22. 

Спробуємо провести цю атаку, та подивимось на результат, котрий показано на рис. 

3.21. 

 

Рис. 3.21. Результат атаки XSS 
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Як бачимо, модальне вікно не з’явилось, отже Magento стійка від атак типу XSS. 

 

3) PHP-ін’єкція 

Для того, щоб провести дану атаку, необхідно ввести наступну строчку коду. 

echo(‘aga’); 

В разі, якщо атака буде вдалою, має з’явитися в документі, рядок «aga». 

Результат показано на рис. 3.22. 

 

Рис. 3.22. Результат атаки PHP-ін’єкції 

 

Як бачимо, ця атака не була вдалою. Отже це свідчить про якісно написану 

серверну частину CMS Magento. 

 

4) LDAP ін’єкція 

Спробуємо атакувати наш інтернет-магазин, використовуючи LDAP-ін’єкцію. 

Для цього відкриємо наш інтернет-магазин, та введемо в форму пошуку, або додамо 

до URL сайту наступне: http://example/ldapsearch.asp?user=* 

У цьому прикладі коду, ми посилаємо символ * в параметрі user, який в 

результаті в програмі виявиться в змінної filter, щоб ініціалізувався з (uid = *). 

Підсумковий LDAP оператор змусить сервер повернути всі об’єкти, що містять uid 

http://example/ldapsearch.asp?user
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атрибут. Результат показаний на рис. 3.23. 

 

Рис. 3.23. Результат LDAP-ін’єкції 

 

Як бачимо, LDAP-ін’єкція не вдалась. Отже Magento стійка до LDAP- ін’єкцій. 

 

5) ORM ін’єкція 

Атака цього типу ідентична атаці типу SQL-ін’єкція, тому ми не будемо 

випробовувати її, так як у нас вже є результати атаки типу SQL-ін’єкція. 

 

6) XML-ін’єкція 

Для того щоб спробувати реалізувати цю атаку, перейдемо до нашого сайту, та 

введемо в форму яка очікує електронну пошту той самий код, що фігурує в 

теоретичній частині цього розділу. Результат показаний на рис. 3.24. 

 

Рис. 3.24. XML-ін’єкція 
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Після того, як натиснемо кнопку «Подписаться», атака має розпочатись, і 

користувач Хакер, повинен стати адміністратором. Перейдемо до БД інтернет-

магазину, та подивимось, чи змінився адміністратор сайту. До атаки, адміністратором 

був «Admin». Результат показаний на рис. 3.25. 

 

Рис. 3.25. Результат XML-ін’єкції 

Як бачимо, «Admin» досі залишається адміністратором, отже атака була 

невдалою. Виходячи з цього, можна сказати, що CMS Magento, стійка проти атак типу 

XML-ін’єкцій. 

 

7) SSI-ін’єкція 

Спробуємо атакувати інтернет-магазин цією атакою. Для цього, введемо в 

форму для пошуку наступне: 

<!––#echo var=”DATE_LOCAL” ––> 

В разі вдалої атаки, браузер повинен показати дату. Спробуємо атакувати. 

Результат показаний на рис. 3.26. 
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Рис. 3.26. Результат SSI-ін’єкції 

 

Як бачимо, ця атака не була вдалою. Отже ця CMS захищена від атак типу SSI-

ін’єкції. 

 

8) XPath-ін’єкція 

Спробуємо реалізувати цю атаку, відкриємо в браузері інтернет-магазин, та 

спробуємо авторизуватися. Тільки замість того, щоб вводити достовірні дані, введемо 

вище написаний код, а саме: ‘ or ‘1’ = ‘1 

Результат показаний на рис. 3.27. 

 

Рис. 3.27. XPath-ін’єкція 
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Тепер, розпочнемо атаку, натиснувши кнопку «Войти». Результат показаний на 

рис. 3.28. 

 

Рис. 3.28. Результат XPath-ін’єкції (‘ or ‘1’ = ‘1 ) 

 

Як бачимо, нічого не виходить, але можливий такий варіант, що цю форму 

спершу верифікує клієнтська частина, і в разі якщо все вірно, віддає дані на серверну 

частину. Тому, щоб спробувати обманути клієнтську частину, змінимо злоякісний код 

на: sda@’ or ‘1’ = ‘1 Тепер, спробуємо знову. Результат показаний на рис. 3.29. 

 

 

Рис. 3.29. Результат XPath-ін’єкції (sda@’ or ‘1’ = ‘1) 
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Як бачимо, нічого путнього з цього не вийшло. Отже Magento не піддається 

атакам типу XPath ін’єкції. 

 

9) IMAP/SMTP-ін’єкція 

Припустимо, що PHP-скрипт «read_email.php», який відповідає за показ 

пов’язаного з ним повідомлення, передає запит на сервер IMAP, не виконуючи ніяких 

перевірок на значення < number >, вказане користувачем. Команда, відправлена на 

поштовий сервер буде виглядати наступним чином: 

FETCH <number> BODY [HEADER] 

У зв’язку з цим, зловмисник може спробувати провести атаку IMAP ін’єкції 

через параметр «message_id», який використовується додатком для зв’язку з сервером. 

Наприклад, команда IMAP «CAPABILITY» може бути введена, використовуючи 

наступну послідовність: 

http: // <webmail> /read_email.php?message_id=1 BODY [HEADER]% 0d% 

0aV001 CAPABILITY% 0d% 0aV002 FETCH 1 

Це дозволить зробити наступну послідовність команд IMAP на сервері: 

???? FETCH 1 BODY [HEADER] V001 CAPABILITY 

V002 FETCH 1 BODY [HEADER] 

де: 

Header = 1 BODY [HEADER]; 

Body =% 0d% 0aV100 CAPABILITY% 0d% 0a; Footer = V101 FETCH 1. 

Спробуємо реалізувати це на нашому інтернет-магазині. Змінимо URL сайту на 

наступний: http://localhost/magento2/catalogsearch/result/?message_id=1 

BODY[HEADER]%0d%0aV001 CAPABILITY%0d%0aV002 FETCH 1 

Результат показаний на рис. 3.30. 

http://localhost/magento2/catalogsearch/result/?message_id=1
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Рис. 3.30. Результат IMAP / SMTP-ін’єкції 

 

Хоча Magento і працює з поштою, так як вона розсилає на електронну пошту 

користувачів різні сповіщення, вона не піддалась атаці типу IMAP / SMTP ін’єкції. 

10) Code-ін’єкція 

Спробуємо реалізувати цю атаку на інтернет-магазині. Для цього перейдемо до 

інтернет-магазину, та змінимо URL, чи введемо до форми пошуку наступне: 

echo phpinfo(); 

В разі вдалої атаки, сайт повинен показати всю інформацію, про мову 

програмування PHP, що використовується на даному сервері. Як показано на рис. 3.31, 

атака провалилася, отже Magento стійка до атак типу Code-ін’єкції. 

 

 

Рис. 3.31. Результат Code-ін’єкції 
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11) DDOS-атака 

Реалізувати дану атаку можна спробувати через командний рядок, або через 

певні програми. Ми спробуємо і те і інше.  

Для реалізації DDOS-атаки через командний рядок, необхідно відкрити сам 

командний рядок, та ввести відповідну команду, а саме: ping 127.0.0.1 -t –l, де: ping – 

команда обміну пакетами даних; 127.0.0.1 – IP сайту; -t – безперервна відправка 

пакетів; -l – Розмір поля даних в байтах відправляється запиту. Після цього, 

натискаємо кнопку «Enter». В результаті маємо процес, який показано на рис. 3.32. 

 

Рис. 3.32 Результат DDOS-атаки через командний рядок 

 

Звісно, така атака не буде успішною, так як обмін даними відбувається між 

одним клієнтом та сервером. Але якщо таку махінацію зроблять одночасно кілька 

сотень, чи навіть тисяч клієнтів, та всі вони спрямують свою атаку на один і той самий 

сайт, то DDOS-атака буде вдалою. Тепер спробуємо реалізувати інший варіант. 

Для того, щоб реалізувати DDOS-атаку через програму, ми використаємо 

програму LOIC версії 1.0.8. Скачати її можна за наступною адресою: 

http://zdesnetproblem.ucoz.ru/load/utility/informacija/loic_ddos_at aka/33-1-0-48 

Інтерфейс програми виглядає так, як показано на рис. 3.33 

http://zdesnetproblem.ucoz.ru/load/utility/informacija/loic_ddos_at
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Рис. 3.33. Інтерфейс програми LOIC 

 

Як бачимо, тут вводяться дані сайту, який будуть атакувати. Можна ввести чи 

IP чи URL жертви. Також можна обрати порт, на який буде відбуватись атака, та 

протокол, як показано на рис. 3.34. 

 

Рис. 3.34. Налаштування параметрів DDOS-атаки в програмі LOIC 

 

Тепер введемо параметри DDOS-атаки. Всі введені параметри наведено на рис. 

3.35. 
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Рис. 3.35. Налаштування параметрів DDOS-атаки в програмі LOIC 

 

Як видно, ми ввели IP нашого інтернет-магазину, вибрали порт 80, так як 

локальний сервер працює на 80 порті, та обрали протокол, який і буде 

використовуватись під час атаки. Після того, як обрали всі параметри атаки, 

запускаємо саму атаку [23]. 

Як результат, сторінка не відкривається. Тобто, браузер переходить за заданим 

йому адресом, і надсилає запит серверу, але сам сервер, не відповідає. Результат видно 

на рис. 3.36. 

 

Рис. 3.36. Результат DDOS-атаки через програму LOIC 

 

Як бачимо, ми змогли пошкодити роботу інтернет-магазину, провівши DDOS-
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атаку, з кількістю користувачів 100000. 

 

12) Брутфорс-атака 

Для того, щоб реалізувати Брутфорс-атаку, ми використаємо програмне 

забезпечення, яке було створено саме для таких цілей, а саме програму Brutus [25]. 

Відкривши програму, ми побачимо інтерфейс, який представлено на рис.3.37. 

 

Рис. 3.37. Інтерфейс програми Brutos 

 

Як бачимо на рис. 3.37, ми вже ввели параметри веб-атаки, тобто ввели IP адресу 

жертви, обрали порт, який буде атаковано, та обрали протокол, який буде використано 

в процесі атаки. Тож запускаємо веб-атаку. Результат Брутфорс-атаки показано на рис. 

3.38 
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Рис. 3.38. Результат Брутфорс-атаки 

 

Пароль не вдалося зламати, так як він не був в словниках, які використовує 

програма Brutos. Також важливим фактором є дотримання рекомендацій по 

створенню паролів, з точки зору безпеки. А саме, пароль має містити не менше ніж 3 

букви в верхньому регістрі, 3 букви в нижньому регістрі, 3 спецсимволи, та 3 цифри. 

Для наочності експерименту, створимо маленький сайт, та проведемо деякі атаки на 

ньому. 

 

3.5. Створення сайту 

 

Так як ми вже все зробили для того щоб сайт працював, а саме встановили 

оточення для роботи веб-серверу та бази даних то нам залишається лише створити сам 

сайт. Весь шлях створення сайту ми розглядати не будемо, але пояснимо картину в 
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цілому. Слід зауважити, що сайт буде створено без допомоги систем керування 

контентом, чи ще чогось, тобто весь сайт буде самописний, і деякі уразливості будуть 

допущенні навмисно. 

Результат розробки сайту можна побачити на рис 3.39. 

 

Рис. 3.39. Розроблений сайт 

 

Також, була створена база даних, в 'mySql' з ім’ям ‘cite1base’, в чому можна 

переконатися, поглянувши на рис. 3.40. 

 

Рис. 3.39. Створена БД ‘cite1base’’ 

 

Так як створений сайт не має адміністраторської панелі, та й взагалі, він дуже 

простий, то і всі проведені атаки , що проводили на інтернет-магазин, не має сенсу 
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проводити, на ньому. Але візьмемо дві атаки та розберемось, як вони відбуваються та 

як цьому запобігти. 

 

3.6 Реалізація атак на створений сайт 

 

1) SQL-injection 

Спочатку, спробуємо увійти в систему, під існуючим користувачем, рис 3.40. 

 

Рис. 3.40. Вхід до системи під існуючим користувачем 

 

В результаті ми ввійшли в систему, як показано на рис 3.41. 

 

Рис. 3.41. Успішний вхід до системи 
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Перед тим, як намагатися взламати сайт, спробуємо увійти в систему під 

неіснуючим користувачем, як показано на рис 3.42. 

 

Рис. 3.42. Невдалий вхід до системи 

 

Тепер, спробуємо зламати сайт, впровадивши в поле, інформація з якого 

обробляється на сервері, та потрапляє до БД, злоякісний код, а саме SQL-ін’єкцію. 

' OR '1'='1' # 

Процес впровадження злоякісного коду показаний на рис 3.43. 

 

Рис. 3.43. Невдалий вхід до системи 

 

Тепер, спробуємо зламати сайт, натиснувши кнопку, відправити. Результат 

цього зображений на рис 3.44. 
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Рис. 3.44. Невдалий вхід до системи 

 

Як бачимо, ми успішно увійшли до системи. Спробуємо покращити наш код, 

щоб запобігти цій ін’єкції. 

У нас є дві змінні, котрі передаються в запит до БД.  

$login = ($_POST["login"]); 

$pasword = ($_POST["pasword"]); 

… 

$mysqli->query("SELECT login FROM `users` WHERE login='$login'"); 

Вони ніяк не оброблюються, і в цьому проблема. Спробуємо це змінити, 

видалимо всі лапки та пробіли. В результаті, наш код буде виглядати наступним 

чином. 

$login = htmlspecialchars(trim($_POST["login"])); 

$pasword = htmlspecialchars(trim($_POST["pasword"])); 

$login = str_replace('"', '', $login); 

$login = str_replace("'", '', $login); 

$login = str_replace('#', '', $login); 

$pasword = str_replace('"', '', $pasword); 

$pasword = str_replace("'", '', $pasword); 
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$pasword = str_replace('#', '', $pasword); 

… 

$mysqli->query("SELECT login FROM `users` WHERE login='$login'"); 

Спробуємо тепер впровадити ін’єкцію, процес показаний на рис 3.45. 

 

Рис. 3.45. Процес впровадження ін’єкції в дороблений сайт 

 

Тепер, знову натискаємо кнопку «Відправити», і бачимо результат, що 

продемонстрований на рис 3.46. 

 

Рис. 3.46. Невдале впровадження ін’єкції в дороблений сайт 

 

Як бачимо, атака не вдалася, достатньо розуміти, за рахунок чого вона може 

пройти, і шляхи вирішення питання, самі знайдуться. 
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Також розглянемо уразливість, яка може виникнути, лише завдяки 1-му рядку 

коду. 

 

2) PHP-ін’єкція 

Досить часто, початківці, або недоброякісні розробники використовують таку 

команду як ‘eval’ , щоб виконати якусь команду. Але давайте розглянемо, до чого це 

може призвести. Впровадимо цю команду на сторону серверної частини, де її і 

використовують, частіше за все. Тепер введемо команду в поле, яке в свою чергу буду 

оброблятися на сервері, як показано на рис 3.47. 

 

Рис. 3.47. Впровадження php-ін’єкції 

 

І знову натискаємо кнопка «Відправити». Результат наведений на рис 3.48. 

Рис. 

3.48. Результат php-ін’єкції 
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Атака вдалась. В даному випадку, зловмисник, тобто ми, дізналися все що є в 

куках, а це в свою чергу важлива інформація, адже там може зберігатися детальна 

інформація про додаток (сайт) якісь ключі і так далі… Також ніхто не забороняє 

зловмиснику впровадити будь-який інший злоякісний код, в систему. В даному 

розділі, ми розглянули як відбуваються атаки та захиститися від них. Таким самим 

чином, захищена і система керування контентом, Magento, яку ми розглядали раніше. 

 

Висновки до третього розділу 

 

Досліджено принципи побудови інтернет-магазину за допомогою системи 

керування контентом Magento, та побудову веб-сайту з нулю.  

Реалізовано атаки як на інтернет-магазин так і на веб-сайт. В розрізі цих двох 

веб-ресурсів ми побачили, за рахунок чого і як відбуваються веб-атаки, на що слід 

звернути увагу, при побудові сайту з нуля та також проаналізовано як можна уникнути 

веб-атак, покращивши код.  

В результаті визначено, що платформа Magento досить стійка, для атак 

примітивного рівня, але в разі якщо зловмисник буде використовувати більш серйозні 

інструменти то все ж таки він зможе її зламати, а це означає, що він зможе зламати всі 

сайти, котрі були побудовані на CMS Magento. 
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ВИСНОВКИ 

 

В магістерській роботі досягнуто таких науково практичних результатів: 

 дослідженно теоретичні відомості про веб-атаки; 

 проведено аналіз та дослідження вразливостей, які можуть призвести до 

вдалих веб-атак; 

 проаналізовано можливі системи моніторингу вразливостей веб-атак, та 

систем моніторингу забезпечення безпеки веб-додатків, було наведено та 

запропоновано список систем які можуть бути використані; 

 досліджено певні частини злоякісного коду, з яких складаються веб-атаки 

на веб-додатки; 

 побудовано ще один простий сайт, та досліджено як зловмисник може 

впровадити певний злоякісний код, визначено як цей код може нашкодити 

системі, та проаналізовано можливі міри, для усунення вразливостей, які 

були використані, при впровадженні злоякісного коду. 

 

Якщо підсумувати, усі вище проведені атаки та їх результати, можна зробити 

висновок, що CMS Magento, а саме версія 2.2, досить добре захищена від атак. 

Визначено, що вони не були вдалими, тому можна впевнено сказати, що Magento 

версії 2.2 досить захищена система керування контентом. Звичайно, від атаки DDoS 

вона не захищена, так як це залежить не від системи а від налаштувань сервера. 

Підкреслено, що якщо досвідчений хакер буде атакувати сайт, який 

побудований за допомогою систем керувань контентом, зокрема Magento, то звісно 

він знайде лазівки, щоб реалізувати свою ціль. Однак, від примітивних атак Magento 

зможе вистояти. 

Зазначено, що однією з важливих переваг Magento є її легкість в розумінні. Весь 

інтерфейс інтуїтивно зрозумілий. Тож можна сміливо рекомендувати для 

використання систему керування контентом Magento. 
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