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niż gasić pożar 
🔥 🔥 🔥
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Warto śledzić zmiany 

zachodzące w WordPressie



Jak być na bieżąco?



Źródło: https://make.wordpress.org/core/2022/05/03/wordpress-6-0-field-guide/

https://make.wordpress.org/core/2022/05/03/wordpress-6-0-field-guide/


WordPress 4.7



Źródło: https://wordpress.org/news/2016/12/vaughan/

https://wordpress.org/news/2016/12/vaughan/


moj-plik.pdf 

+ 
moj-plik-pdf.jpg

... i parę innych zależnie od konfiguracji strony



A co jeśli chcesz chronić 
dostęp do plików PDF?



add_filter( 
'fallback_intermediate_image_sizes', 
 '__return_empty_array' 

);



A co jeśli zorientowałeś się 
dopiero teraz, że masz problem?



🤷



• Musisz usunąć nadmiarowe pliki ręcznie (lub 
własnym skryptem) 

• Warto wysprzątać pole _wp_attachment_metadata 
dla wpisów gdzie post_mime_type = application/pdf  



• Musisz usunąć nadmiarowe pliki ręcznie (lub 
własnym skryptem) 

• Warto wysprzątać pole _wp_attachment_metadata 
dla wpisów gdzie post_mime_type = application/pdf  
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Co łączy  

REST API, XML-RPC i RSS?



Każde z nich może przypadkowo (😎) 
udostępniać dane, które chcesz ukryć



Przypadek:  
Wtyczka Learndash



/wp-json/wp/v2/sfwd-topic/
Można było podejrzeć treść chronionych wpisów, będąc zalogowanym.



Przyczyna luki?



Podczas rejestracji CPT ktoś ustawił: 

"show_in_rest" => true



Endpointy dot. lekcji  
w API Learndasha były chronione,  

ale te WordPressowe już nie 🕵



Błąd poprawiono w wersji 3.6.0



3
Changelog nie zawsze 

prawdę Ci powie



Źródło: https://learndash.releasenotes.io/release/ykGfC-360

https://learndash.releasenotes.io/release/ykGfC-360


Źródło: https://learndash.releasenotes.io/release/ykGfC-360

🤔

https://learndash.releasenotes.io/release/ykGfC-360


🤷



* Fix - Sanitize payment gateway titles.

WooCommerce 6.6.0



Źródło: https://wpscan.com/vulnerability/0316e5f3-3302-40e3-8ff4-be3423a3be7b

https://wpscan.com/vulnerability/0316e5f3-3302-40e3-8ff4-be3423a3be7b


* Fix - Sanitize payment gateway titles.

WooCommerce 6.6.0
👎

* Security - Address an issue with the  
  PayPal Standard Payment Gateway.

WooCommerce 6.3.1
👍



Źródło: https://github.com/woocommerce/woocommerce/blob/trunk/changelog.txt

https://github.com/woocommerce/woocommerce/blob/trunk/changelog.txt


Źródło: https://wordpress.org/plugins/advanced-custom-fields/#developers

https://wordpress.org/plugins/advanced-custom-fields/#developers


Źródło: https://wordpress.org/plugins/advanced-custom-fields/#developers

https://wordpress.org/plugins/advanced-custom-fields/#developers


Źródło: https://wpscan.com/vulnerability/413576a8-0f20-465e-80cf-7cb0cb22bded

https://wpscan.com/vulnerability/413576a8-0f20-465e-80cf-7cb0cb22bded
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Dziwne rozwiązania 

= 
nieoczekiwane problemy



acumbamail.com/api/1/getSubscriberDetails



{ 
    auth_token: 'XYZ', 
    list_id: 12345, 
    subscriber: 'tomasz@dziuda.com' 

}



{ 
"tomasz@dziuda.com": { 

// dane subskrybenta 
} 

}



{ 
"tomasz@dziuda.com": { 

// dane subskrybenta 
} 

}

🤔



{ 
    auth_token: 'XYZ', 
    list_id: 12345, 
    subscriber: 'Tomasz@dziuda.com' 

}



{ 
    auth_token: 'XYZ', 
    list_id: 12345, 
    subscriber: 'Tomasz@dziuda.com' 

}



{ 
"tomasz@dziuda.com": { 

// dane subskrybenta 
} 

}



{ 
"tomasz@dziuda.com": { 

// dane subskrybenta 
} 

}

😳



{ 
"tomasz@dziuda.com": { 

// ... 
"email": "tomasz@dziuda.com" 
// ... 

} 
}

🤔



5
Co można znaleźć w logach?



debug.log
Back-end:



define( 'WP_DEBUG', true ); 
define( 'WP_DEBUG_DISPLAY', false ); 
define( 'WP_DEBUG_LOG',  '/tmp/debug.log');



Problemy z wtyczkami



[31-Jan-2021 20:00:00 UTC]  
PHP Notice:  id was called <strong>incorrectly</strong>. Order 

properties should not be accessed directly.



Problemy z serwerem



[31-Jan-2021 20:00:00 UTC]  
Błąd Disk full (/tmp/#sql-temptable-XXX.MAI); waiting for someone to 
free some space... (errno: 28 "No space left on device") bazy danych 

WordPressa podczas wykonywania zapytania 



Przestarzałe wywołania funkcji



[31-Jan-2021 20:00:00 UTC]  
The is_ajax function is deprecated since version 6.1.0.  

Replace with wp_doing_ajax.



Błędy w naszym kodzie



[31-Jan-2021 20:00:00 UTC]  
PHP Notice:  Trying to access array offset on value of type bool in /
home/xyz/public_html/wp-content/themes/xyz/file.php on line 128



Problemy z usługami 
zewnętrznymi



[31-Jan-2021 20:00:00 UTC]  
ERROR PostmanWpMail: Exception code=535 message=5.7.8  

Error: authentication failed:



własne logi
Back-end:



Wszelkie integracje  
z zewnętrznymi usługami

🔄



Pamiętajmy  
o anonymizacji danych





Pamiętajmy  
o ochronie dostępu do logów

🔒



Front-end: 
BugSnag



Źródło: https://www.bugsnag.com/

https://www.bugsnag.com/


Źródło: https://www.bugsnag.com/platforms/javascript

https://www.bugsnag.com/platforms/javascript
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Jak odsiać złe wtyczki?



Warto zajrzeć do kodu 🔎



current_user_can()



permission_callback



is_admin()



esc_*() 
sanitize_*()



wp_create_nonce() 
wp_verify_nonce()



wp_ajax_* 
wp_ajax_nopriv_*



$wpdb->prepare()



ALLOW_UNFILTERED_UPLOADS



Patrz na ręce autorom wtyczek



"Te nasze ikonki takie 
brzydkie..."

Myśl jaka prawdopodobnie przyświecała  
autorowi pewnej wtyczki...



Źródło: https://boxyupdates.com/changelog.php?p=booked

https://boxyupdates.com/changelog.php?p=booked
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Automatyczne  

aktualizacje 
dewastacje



Źródło:  
https://wordpress.org/news/2020/08/eckstine/ 

https://wordpress.org/news/2020/08/eckstine/


Źródło:  https://wordpress.org/news/2020/12/simone/

https://wordpress.org/news/2020/12/simone/


Źródło:  https://wordpress.org/news/2020/12/simone/

🕵

https://wordpress.org/news/2020/12/simone/


Co może pójść nie tak? 😏



Źródło: niedziałająca strona 😎



Warto mieć monitoring



  
define('WP_AUTO_UPDATE_CORE', 'minor');

wp-config.php



Ufaj, ale sprawdzaj 😎



Podsumujmy



Bądź na bieżąco  
ze zmianami w WordPressie



Pamiętaj:  
dane mogą być dostępne  
w kilku różnych miejscach



Pamiętaj: 
Changelogi często przechodzą  

przez dział marketingu



Patrz na ręce autorom wtyczek



Regularnie zaglądaj do logów



Ufaj, ale sprawdzaj 😎



dzięki za uwagę
tomasz@dziuda.com                           dziudek.pl

mailto:tomasz@dziuda.com
http://dziudek.pl

