Oświadczenie świadomego użytkownika WordPressa

Ja, niżej podpisany właściciel strony postawionej na WordPressie zostałem poinformowany o
następujących faktach i zagrożeniach.1
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Będą pojawiać się nowe wersje WordPressa.
Będą pojawiać się nowe wersje wtyczek zainstalowanych na mojej stronie.
Mogą pojawiać się nowe wersje motywu używanego na mojej stronie.
Niewykonywanie powyższych aktualizacji zmniejsza bezpieczeństwo mojej strony i
naraża ją na ataki.
Ataki na stronę najczęściej robione są na ślepo, przez automaty i nie są inicjowane
pobudkami osobistymi typu zemszczenia się na właścicielu strony. Innymi słowy, mogą
dopaść każdego. Atak na stronę może być przez właściciela niezauważony. Np. osoby
wchodzące na naszą stronę z telefonów komórkowych, będą przekierowywane na strony
pornograficzne lub do stron konkurencji.
Niewykonywanie aktualizacji strony przez dłuższy czas (np. kilku miesięcy czy lat)
zwiększa trudność i koszt jej bezpiecznej aktualizacji w przyszłości.
Wykonywanie aktualizacji WordPressa, motywu lub wtyczki może (choć nie musi) zepsuć
moją stronę:
a. częściowo (przestaną działać tylko niektóre elementy)
b. całkowicie (zobaczymy biały ekran po wejściu na stronę)
Im więcej wtyczek jest na mojej stronie, tym większe ryzyko uszkodzenia strony podczas
wykonywania aktualizacji i/lub narażenie jej na potencjalne ataki.
Brak nowych wersji wtyczek nie oznacza, że wersja wtyczki zainstalowana na stronie
jest bezpieczna. Wtyczka mogła zostać porzucona i może nie być już dalej rozwijana.
Nie ma stuprocentowego sposobu na zabezpieczenie się przed atakiem. Najważniejsze,
co mogę zrobić to zadbać o tworzenie (i bezpieczne przechowywanie) kopii
bezpieczeństwa (tzw. backupów). Gdy strona ulegnie uszkodzeniu lub zostanie
zaatakowana, jest duża szansa na przywróceniu jej starszej wersji przez osobę, która
wie, jak to zrobić.

Podpis właściciela strony na WordPressie

Niniejszy dokument nie ma na celu zniechęcenie kogokolwiek do korzystania z WordPressa, lecz zwiększenie świadomości wśród
jego użytkowników, szczególnie tych, którzy w rzetelnym podejściu do pracy specjalistów doszukują się próby naciągania na
dodatkowe koszty. Utrzymanie strony na WordPressie wymaga wiedzy i doświadczenia. Dbajmy o dobrą opinię WordPressa.
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