
SYSTEMY I PLATFORMY ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ

Lab 7

Sprawozdanie z laboratoriów (max 1 strona A4 na temat zrealizowanych zadań i odpowiedzi na pytania

i zagadnienia zawarte w treści, oznaczone symbolem       ) należy przesłać najpóźniej do końca niedzieli

na adres tomasz.kasprzak@cdv.pl.

ZADANIE 1

Aktualizacja oprogramowania

1. Zaloguj się do panelu administracyjnego na swojej poddomenie.

2. Jeśli w kokpicie widzisz na górze komunikat o nowej wersji Wordpressa, zainstaluj ją. Jeśli komunikat

nie jest wyświetlany, używasz aktualnej wersji.

3. Przejdź do zakładki Wtyczki. Zaktualizuj zainstalowane wtyczki.

W przypadku wystąpienia błędów podczas aktualizacji wtyczek, przejdź do klienta FTP, połącz

się z serwerem i z katalogu /wp-content/plugins/ usuń katalog odpowiedniej wtyczki, a następnie

zainstaluj ją w panelu administracyjnym ponownie. Wprowadzone dane konfiguracyjne powinny

zostać zachowane w bazie danych i ponownie dostępne po reinstalacji wtyczki.

4. Usuń zbędne, nieużywane wtyczki.

5. Usuń nieużywane motywy, korzystając z klienta FTP. Katalogi odpowiednich motywów znajdziesz

w /wp-content/themes/. Zwróć uwagę, aby nie usunąć aktualnie używanego motywu (jego nazwę

sprawdzisz w Wygląd > Motywy).
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ZADANIE 2

Podpięcie pod finalną domenę i instalacja certyfikatu SSL

1. Zaloguj się do cPanelu. Dane do logowania znajdziesz w instrukcji do pierwszych zajęć. Przejdź do

zakładki Poddomeny. Analogicznie do zadania wykonywanego na pierwszych zajęciach, utwórz

nową poddomenę ze swoim nr indeksu, tym razem jednak wybierając domenę główną davinci2.pl.

Ustawiony katalog powinien być taki sam jak dla Twojej wcześniejszej poddomeny.

2. Przejdź do panelu administracyjnego. Z menu wybierz Ustawienia > Ogólne. Zmień odpowiednio

adres Wordpressa i adres witryny na swoją nową poddomenę.

3. Przejdź do strony https://punchsalad.com/ssl-certificate-generator/. Wygeneruj darmowy

90-dniowy certyfikat SSL dla swojej nowej subdomeny (w ramach domeny davinci2.pl). Zgodnie

z instrukcją pobierz i umieść w odpowiednim katalogu na serwerze wskazany plik weryfikacyjny.

Możesz też skorzystać z innego narzędzia do generowania certyfikatów SSL.

4. Przejdź do cPanelu. Przejdź do zakładki SSL/TLS w sekcji Zabezpieczenia. Wybierz ostatnią opcję:

Zarządzaj witrynami internetowymi chronionymi protokołem SSL.

5. Pod listą dostępnych domen i subdomen znajdziesz sekcję: Zainstaluj witrynę używającą

protokołu SSL. Wklej tam odpowiednio wygenerowany certyfikat, klucz prywatny i pakiet urzędu

certyfikacji.

Pierwszy wygenerowany ciąg znaków w PunchSalad zawiera zarówno CRT, jak i CA BUNDLE. Certyfikat

to ciąg znaków do pierwszego wystąpienia -----END CERTIFICATE-----. Pozostałą zawartość wklej

w cPanelu w miejsce CA BUNDLE.

6. Zainstaluj certyfikat.

7. Zaloguj się ponownie do panelu administracyjnego. Wyszukaj i zainstaluj wtyczkę Really Simple

SSL. Przejdź do Ustawienia > SSL i jeśli wszystko przebiegło poprawnie, kliknij przycisk Aktywuj SSL.
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Zostaniesz wylogowany z panelu administracyjnego, a Twoja domena powinna być już zabezpieczona

certyfikatem SSL.

ZADANIE 3

Zabezpieczenie strony hasłem

1. Zaloguj się ponownie do panelu administracyjnego.

2. Przejdź do edycji jednej ze stron utworzonych na pierwszych zajęciach.

3. W sekcji Opublikuj edytuj zawartość Dostępność: Publiczne. Zmień opcję z Publiczne na

Zabezpieczono hasłem.

4. Wprowadź dowolne hasło i zatwierdź przyciskiem OK, a potem Aktualizuj.

5. Przeanalizuj jak wygląda teraz dostęp do tej strony. W sprawozdaniu zapisz link do tej podstrony

i hasło dostępu.

ZADANIE 4

Niestandardowy adres logowania do panelu administracyjnego

1. Wyszukaj i zainstaluj wtyczkę WPS Hide Login. Po aktywowaniu wtyczki przejdź do Ustawienia >

WPS Hide Login.

2. W celu zwiększenia ochrony strony zmień domyślny adres logowania do panelu administracyjnego.

Po zapisaniu zmian wyloguj się i ponownie zaloguj do panelu administracyjnego.

3. Przeanalizuj możliwości logowania się z dotychczasowego /wp-admin/ i nowego adresu URL.

W sprawozdaniu zapisz link do nowej strony logowania.

ZADANIE 5

Blokada edycji plików

1. Przejdź do zakładki Wygląd > Edytor motywu. Przeanalizuj listę i zawartość plików, które możesz

edytować z poziomu dostępnego wbudowanego edytora.

2. Aby uniemożliwić dostęp do edycji tych plików po włamaniu się hakera do panelu administracyjnego,

przejdź do swojego klienta FTP i połącz się z serwerem, a następnie w swoim katalogu głównym

znajdź i edytuj plik wp-config.php. Dodaj na końcu dwie linijki:
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define('DISALLOW_FILE_EDIT', true);

define('DISALLOW_FILE_MOD', true);

odpowiedzialne za włączenie blokady edytora motywu w panelu administracyjnym. Jeśli wszystko

przebiegło poprawnie, dostęp do edytora powinien zostać wyłączony, a z menu powinna zniknąć

odpowiednia zakładka tam kierująca. Tylko osoby posiadające dostęp do serwera FTP będą mogły

wykonać zmiany na plikach.

ZADANIE 6

Wyłączenie możliwość przeglądania katalogów

1. Wpisz w przeglądarce adres swojej poddomeny i następnie frazę /wp-content/uploads/2021/. Zwróć

uwagę, że aktualnie swobodnie każdy może przeglądać zawartość Twoich folderów z mediami.

2. Wyszukaj w internecie informacji o tym, w jaki sposób zablokować możliwość przeglądania katalogów

za pomocą odpowiednich wpisów w pliku .htaccess, znajdującym się w katalogu głównym na

serwerze. Przetestuj znalezione rozwiązania, aby skutecznie wyłączyć możliwość przeglądania

katalogów.

3. Jeśli wszystko działa poprawnie, przy próbie wejścia na stronę wybranego katalogu powinieneś dostać

komunikat 403 o braku dostępu.

ZADANIE 7

Kopie zapasowe

1. Wyszukaj i zainstaluj 2 dowolne wtyczki do tworzenia backupów. Przeanalizuj dostępne funkcje

i w sprawozdaniu zrób porównanie wybranych wtyczek.
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