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Sammanfattning 
 

Detta arbete ämnar ta reda på hur väl man kan överföra säkerhetsinställningar mellan 

två olika content management systems, förkortat CMS. Tidigare arbeten visar att en 

överföring mellan dessa olika system är möjligt, men utan ett fokus på 

säkerhetsinställningar. En artefakt skapas i PHP vars syfte är att föra över 

säkerhetsinställningar mellan två olika CMS, Joomla och Wordpress. De tester som 

genomförs visar att möjligheten finns där men att det nuvarande programmet inte är 

fulldugligt. I slutändan passar det skapade programmet bäst som en bas för senare 

undersökningar att arbeta vidare på, snarare än som en slutgiltig produkt som bör 

användas i sina nuvarande form. 

Nyckelord: Automatisering, CMS, migration, säkerhetsinställningar 
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1 Introduktion 

 
Det finns många hemsidor som använder content management systems, förkortat CMS, 

idag. Wikipedia, The White House, Ebay, och många mer använder dessa system som en 

grund för sina hemsidor. Utbudet på CMS är stort, de är konstruerade och programmerade 

på olika vis, och de kan ibland lämpa sig bättre för vissa funktioner än för andra. Och när 

man väl installerat ett CMS på en server kan det vara svårt att gå vidare till ett nytt. Även om 

det är möjligt att överföra data mellan olika CMS, och även om det har visats vara möjligt att 

automatisera migrationen till viss det, måste arbetet ofta göras manuellt. 

I och med att allt fler saker kan utföras via internet blir det allt mer viktigt att hålla 

säkerheten på topp. Detta är särskilt sant för många Open Source CMS, eftersom dessa har 

kod som är öppen och tillgänglig för allmänheten, vilket på gott och ont ökar chansen för att 

någon hittar en säkerhetslucka. Säkerhetsinställningar i CMS har alla som mål att hålla 

systemet säkert, att skydda från externa hot och olaga intrång. Rätt konfigurerade kan de 

hjälpa oerhört väl. Fel konfigurerade kan de lämna stora luckor i säkerheten som kan 

exploateras. 

Så vad gör man med säkerhetsinställningarna om man migrerar från ett CMS till ett annat? 

Det är sällan de kan överföras direkt, och istället måste konfigureras för hand. Om man 

automatiserade denna process skulle det underlätta mycket för administratörer. Det finns 

artiklar och litteratur som pekar på att det är fullt möjligt att automatisera 

säkerhetsinställningar och överföringar, men det tycks inte finnas någon undersökning om 

möjligheten att automatisera överföring av säkerhetsinställningar mellan olika CMS för att 

underlätta för användare som vill migrera. 

Det är detta denna undersökning kommer handla om; Hur kan man genomföra överföringar 

av säkerhetsinställningar mellan olika CMS? Hur många av säkerhetsinställningarna kan 

behållas mellan olika CMS, och hur många går förlorade i konfigurationen? 

Den huvudsakliga planeringen är att ett program skall skapas, som kan analysera vilka 

säkerhetsinställningar ett CMS har och därefter applicera dem på ett annat CMS, åt vardera 

håll. Programmet skall därefter undersöka dessa frågor genom ett experiment, en 

forskningsmetod som minimerar risken för att någonting av vikt skall fara illa av att man 

forskar i att automatiskt konfigurera säkerhetsinställningar. 

Programmet som arbetet resulterar i fungerar till stor del, men det finns vissa problem som 

det inte kan komma runt. Till exempel kan det inte överföra krypterade lösenord korrekt 

eftersom de olika CMS:en använder olika former av kryptering. Däremot kan det föra över 

säkerhetsinställningar från ett CMS till det andra utan större problem, och utan att endera 

system helt förstörs. 
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2 Bakgrund 

2.1 CMS 

 

Figur 1 Exempel på användargränssnitt i Drupal 

Content Management System (förkortat CMS) är ett förbyggt system som kan användas som 

mall för att skapa nya hemsidor. Istället för att skapa varje sida, dess utseende, och systemet 

som ligger bakom från noll, så kan man välja att använda ett CMS som grund, utifrån vilket 

man sedan kan bygga vidare på hemsidan. Det finns många olika former av CMS som alla 

fungerar på olika vis och kan utgå från olika programmeringsspråk. Exempel på olika CMS 

är bland annat Mediawiki, Wordpress, Drupal, och Joomla. I Figur 1 och Figur 2 ses 

exempel på användargränssnitten i två olika CMS, Drupal respektive Joomla, vilket visar den 

del av CMS:et som användaren förväntas se. Stora delar av denna undersökning kommer 

fokusera på inställningar och filerna dessa lagras i, med andra ord det som ligger bakom 

användargränssnittet. 

 

Figur 2 Exempel på användargränssnitt i Joomla. 
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2.2 Säkerhetsinställningar i CMS 

Jain, Mirda & Shah (2014) går igenom ett antal olika CMS, och jämför deras funktioner. Man 

finner bland annat att DotNetNuke har flest inbyggda funktioner av de jämförda CMS, att 

Joomla, Drupal och Wordpress har liknande kapacitet när det gäller säkerhet, och att 

Alfresco tycks vara det som är lättast att hantera. 

 De olika CMS som jämförs i Figur 3: 

o 1 - Alfresco 

o 2 - DNN 

o 3 - Drupal 

o 4 - Joomla 

o 5 - Plone 

o 6 - Typo3 

o 7 - Wordpress 

 De olika resultat som finns i figuren nedan: 

o Y - Funktionen finns inbyggt i CMS:et 

o F - Funktionen finns, men kräver en plug-in 

o L - Funktionen finns, men är begränsad 

o N - Funktionen finns ej i CMS:et 

 

Figur 3 Utdrag ur Comparative Analysis of Open Source Management 
Systems (Jain, Mirda & Shah 2014). 

Berceanu et al. (2016) jämför säkerhetsinställningar i tre olika CMS; WordPress, Joomla, 

och Drupal. Deras arbete föreslår att ett sätt att kontra eventuella problem på är att ge 

användare möjligheten att lämna in olika rapporter om buggar och svagheter, i en separat 

applikation som fungerar oberoende av vilket CMS som används. Lee & Zheng (2015) går 

igenom SQL och NoSQL databaser, varför man skulle vilja använda NoSQL framför SQL, och 

hur man skulle kunna föra över data från en SQL-databas till en NoSQL-databas. 

Enligt Jain, Mirda & Shah (2014) tycks Drupal, Wordpress och Joomla ha liknande 

säkerhetsalternativ. Bland annat inkluderar alla tre mail och inloggningshistorik, men ingen 

av dem har inbyggd captcha. Detta stärks av Meike, Sametinger & Wiesauer (2009), som 

jämför säkerhetsinställningar mellan Joomla och Drupal, och finner ett antal likheter i de 

olika alternativen, men även vissa skillnader. Den huvudsakliga skillnaden mellan Drupal, 

Wordpress och Joomla är att deras säkerhetsinställningar hanteras på olika vis. I alla 

CMS:en lagras inställningarna i särskilda PHP-dokument, och databaser används för att 

hålla själva sidorna och deras innehåll. Däremot fungerar inställningarna på olika vis, även 

när de har snarlika funktioner. Dessa likheter och skillnader gör att dessa olika CMS är väl 
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lämpade att genomföra undersökningen med, men det stora valet beror på hur avancerat 

testet skall vara. 

 

Figur 4 Exempel på Drupal-inställningar. 

Att överföra mellan Joomla och Drupal är sannolikt enklare, eftersom båda använder PHP-

filer för att lagra sina inställningar, men risken är att det blir alldeles för enkelt, att de 

använder alltför lika design så att man inte har några svårigheter alls att överföra 

säkerhetsinställningar mellan dem. Som kan ses i Figur 4 och Figur 5 har de vissa likheter, 

men även vissa skillnader, inte minst i det att Drupal deklarerar databasen i form av en 

array, medan Joomla gör det i form av en klass. Att överföra mellan Joomla eller Drupal och 

Wordpress blir sannolikt än mer avancerat eftersom Wordpress använder add-ons och plug-

ins för att få särskilda säkerhetsinställningar, men detta gör samtidigt att det blir relevant för 

denna undersökning, eftersom överföring av säkerhetsinställningar i dessa fall kan vara 

svårare för användarna att utföra på egen hand. I nuläget kommer denna undersökning 

fokusera på att överföra säkerhetsinställningar mellan Joomla och Drupal, men i framtiden 

kan detta komma att expanderas till att överföra säkerhetsinställningar vidare till och från 

Wordpress. 

 

Figur 5 Exempel på Joomla-inställningar. 
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Braendle et al. (2009) tar upp möjligheten att automatisera uppdateringar av 

säkerhetssystem inom industriella kontrollsystem, som baseras på normal kod. I rapporten 

nämns att det är möjligt att automatiskt konfigurera ett system baserat på vilka olika hot 

som anses nödvändiga att skydda sig från. 

2.3 Automatisk konfiguration 

Al-Shaer & Zhang (Al-Shaer, 2010) presenterar möjligheten att automatisera konfiguration 

av säkerhetsinställningar i en brandvägg genom att etablera en användbar systemmodell. 

Rapporten presenterar endast en teori, men visar däremot att det på papperet finns 

möjlighet att automatisera konfiguration av säkerhetsinställningar. Likaså pekar Al-Shaer & 

Rahman (2011) på att det är möjligt att automatisera konfiguration av säkerhetsinställningar 

för att fylla i säkerhetsluckor, och tar även upp den ökade risken för fel som uppstår när man 

konfigurerar säkerheten i större nätverk. Även om dessa rapporter handlar om mer 

avancerade tekniker än denna undersökning har för avsikt att använda, är de relevanta för 

att visa att automatisering av inställningar i teorin är fullt möjligt. Faktum är att Okita, 

Uehara & Yasuda (2016) och Kuo & Yang (2015) visar att automatisering är möjligt, dock 

inom andra format än vad denna undersökning rör. 

Kuo & Yang ger även ett flödesschema, Figur 4, vars konstruktion och flöde skulle kunna 

modifieras för programmet i denna undersökning. I sin artikel skriver Kuo & Yang om en 

tänkt app som kan automatisera säkerhetsinställningar i Android-telefoner, och appen har 

två olika lägen; ett för att reparera den nuvarande konfigurationen, och ett för att söka efter 

felaktigheter i specifika objekt. Programmet för denna undersökning kommer fungera på ett 

liknande vis, i det att det söker igenom ett CMS efter olika inställningar och sedan överför 

dessa till det andra, utan att kräva mycket input från användaren. Shivakumar (2017:293) 

visar att det är möjligt att använda program för att migrera data mellan CMS, dock utan ett 

specifikt fokus på säkerhetsinställningar och endast i mindre skala. Dessutom handlar denna 

undersökning om automatiserad överföring, vilket inte bara innefatta konfiguration av 

inställningar, utan även analys och kravet att det skall fungera åt båda håll. 
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Figur 6 Utdrag ur Security Design for Configuration Management of Android 
Devices (Kuo & Yang, 2015). 
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3 Problemformulering  

Ibland kan det hända att en hemsida använder ett speciellt CMS, men administratören 

bestämmer att man skall migrera till ett annat därför att det passar hemsidans 

användningsområde bättre, till exempel. Denna migration innebär att många data, däribland 

säkerhetsinställningar, måste överföras manuellt. Eftersom olika CMS är konstruerade på 

olika vis kan detta leda till att de inställningar man vill ha inte existerar eller att vissa 

alternativ förbises vid överföringen, vilket kan komma att skapa farliga säkerhetsluckor. Om 

man kan automatisera denna process på ett säkert vis genom en applikation eller ett skript 

skulle det underlätta kraftigt och öka säkerheten, samtidigt som det skulle spara tid vid 

utförandet. 

Enligt Jain, Mirda & Shah (2014) så har många CMS vissa gemensamma säkerhetsåtgärder 

man kan använda, exempelvis captcha eller kryptering av lösenord. Problemet är att olika 

CMS inte följer någon form av standardiserad design, och på grund av deras olika 

grundprogrammering använder de, enligt Berceanu et al. (2016), olika metoder för att 

genomföra dessa säkerhetsåtgärder. De är baserade på olika programmeringsspråk, de 

använder olika system för att lagra data, de sparar sina inställningar i olika filer och mappar. 

Detta gör att om ett företag använder mer än ett CMS måste alla säkerhetsinställningar 

konfigureras manuellt, individuellt för varje CMS. Detta i sin tur skapar onödigt arbete om 

någon senare ändrar på säkerhetsinställningarna i ett CMS, eftersom man då även måste 

ändra i det andra, om det ens är möjligt. Samma sak sker om man förflyttar data från ett 

CMS till ett annat; säkerhetsinställningarna måste konfigureras och appliceras individuellt 

för det nya CMS:et, eftersom de använder olika grundprogrammering. 

Detta gör det svårt att automatiskt föra över säkerhetsinställningar från ett CMS till ett 

annat, eller åtminstone tycks det som att det endast fungerar i mindre skala enligt 

Shivakumar (2017:283). Istället krävs ofta manuell korrigering för att de skall fungera 

korrekt. Men om man på något vis skulle kunna automatisera överföring av 

säkerhetsinställningar från ett CMS till ett annat kan detta sedan modifieras så att det även 

fungerar på andra CMS. Lee & Zheng (2015) visar att själva databaserna i olika CMS kan 

migrera mellan olika format med hjälp av en automatiserad process som handskas av en 

applikation, så att migrera säkerhetsinställningar från ett CMS till ett annat torde vara 

möjligt. Den främsta utmaningen är hur detta skall gå till. 

Förhoppningen med att automatisera överföringen av säkerhetsinställningar mellan olika 

CMS är att detta skall göra det lättare för administratörer att migrera från ett CMS till ett 

annat, eller använda flera inom ett och samma nätverk. I och med att allt fler tjänster och 

information finns tillgängliga på internet så blir det allt mer lukrativt att exploatera detta 

genom virus och dataintrång, och behovet av ordentlig säkerhet ökar därför för vanliga 

användare och administratörer. 

Frågorna denna undersökning skall svara på är: Hur kan man genomföra överföringar av 

säkerhetsinställningar mellan olika CMS? Hur många av säkerhetsinställningarna kan 

behållas mellan olika CMS, och hur många går förlorade i konfigurationen? Mätningen skall 

se hur många av de olika säkerhetsinställningarna som överförs korrekt från det ena CMS till 

det andra, förutsatt att de existerar, åt båda hållen. 
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I detta arbete skall en applikation skapas, som skall kunna föra över säkerhetsinställningar 

från ett CMS till ett annat. Eftersom själva stommen för varje CMS är serverside, samt 

eftersom resultatet av detta arbete är mer intressant för administratörer och webbutvecklare 

och mindre intressant för vanliga användare, kommer applikationen skapas via någon form 

av serversidespråk, eller som en applikation extern från själva webbsidan. Man skulle kunna 

skapa programmet som en plug-in för CMS, men detta kan ha nackdelen att det endast 

fungerar för ett CMS och att man därför måste skapa en separat plug-in för det andra CMS. 

Exakt hur applikationen fungerar är en av saker som måste arbetas ut under arbetets gång.  

3.1 Metodbeskrivning 

Applikationen kommer analyseras genom ett experiment där CMS #1 ställs in med särskilda 

säkerhetsinställningar, och applikationen körs för att överföra dessa inställningar till CMS 

#2. Därefter körs applikationen igen, men denna gång är det CMS #2 vars 

säkerhetsinställningar skall föras över till CMS #1. Efter varje överföring kontrolleras hur 

många av säkerhetsinställningarna i respektive CMS som kunde överföras korrekt, hur 

många som inte kunde överföras eftersom de saknas i det andra CMS, och hur många som 

försvann eftersom applikationen missade dem. Ju fler inställningar som förs över korrekt, 

desto bättre fungerar applikationen. En separat applikation kan komma att behövas för att 

återställa inställningarna till det normala mellan varje överföring, så att man säkrare kan 

mäta vad som fungerar och vad som inte gör det. 

Anledningen till att ett experiment är den primära metoden är eftersom detta problem har 

ett antal konkreta kriterier som skall uppfyllas; programmet skall analysera vilka 

säkerhetsinställningar som finns på CMS #1, applicera dem på CMS #2, och därefter kunna 

göra det motsatta. Enligt Höst et al. (2000:11) är ett experiment en undersökning som utförs 

i en kontrollerad miljö där man förändrar olika variabler för att se vad det blir för skillnader. 

Det finns mycket få subjektiva kriterier som skall uppfyllas av det tilltänkta programmet, och 

därför tycks ett experiment passa väl eftersom ingen input från försökspersoner är 

nödvändig. Däremot kan det även finnas många aspekter av programmet som experimentet 

inte tar i åtanke, till exempel kompabilitet med olika operativsystem och prestanda, eftersom 

dessa inte är delar av problemformuleringen. Därtill kan ett program eventuellt påverkas av 

yttre faktorer, vilket i sin tur påverkar experimentets resultat. 

Programmet hade mycket väl kunnat analyseras genom en fallstudie där man testar dess 

funktion på diverse hemsidor med CMS installerade. Detta har dock nackdelen att man skall 

använda redan existerande hemsidor för att göra det autentiskt. Detta gör att det inte är 

etiskt riktigt att använda för denna analys på grund av det känsliga området som berörs. 

Även om man kan finna hemsidor vars administratörer är villiga att dela med sig av sina 

servrar och data så att en fallstudie kan genomföras, är det förenat med en alltför stor risk 

för att det skall vara bra att genomföra. Om programmet inte fungerar som det skall kan det i 

värsta fall lämna stora säkerhetsluckor, vilket man inte bör utsätta faktiska hemsidor för. 

Detta är ännu en anledning till att ett experiment fungerar bättre för denna analys, eftersom 

det kan utföras i en kontrollerad miljö där inga känsliga data kan läcka ut eller förstöras vid 

säkerhetsluckor. 

Ett alternativ till att mäta på själva mjukvaran skulle vara en användarstudie, där 

programmet testas av olika testpersoner som är insatta i hur säkerhetsinställningarna i olika 

CMS fungerar. I detta fall skulle det vara mer fokus på hur programmet fungerar från ett 
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användarperspektiv snarare än från ett tekniskt perspektiv. Detta har fördelen att individer 

som vet hur säkerhetsinställningar i CMS fungerar kan ge sin åsikt om programmet och dess 

funktion, men däremot kan det göra att det blir svårare att kvantifiera och sammanställa de 

data man får. 

Som nämndes under Bakgrund kommer denna undersökning fokusera på att överföra 

säkerhetsinställningar mellan Joomla och Wordpress, vilket innebär att applikationen som 

skapas måste kunna ändra i PHP-filer. Eftersom överföringen av säkerhetsinställningar kan 

komma att involvera databaser kommer AJAX och XML användas som de huvudsakligt 

använda programmeringsspråken. 

3.2 Forskningsetik 

Eftersom detta examensarbete innefattar datorers säkerhet är det viktigt att ha de etiska 

aspekterna i åtanke. Till exempel, alla tester måste utföras på datorer och servrar som är till 

för detta examensarbete, inte på privata datorer. Detta minskar utfallet om någonting skulle 

gå fel vid experimentet, till exempel om programmet skapar en lucka i säkerheten hos det 

ena CMS eller rent utav kraschar det. De CMS som skall testas måste installeras just för detta 

undersökningssyfte, istället för att använda redan existerande hemsidor med installerade 

CMS, vars innehåll eventuellt kan vara privat och som kan fara illa av att ett experiment 

utförs på säkerhetsinställningarna. Koden till programmet kommer tillhandahållas i ett 

appendix för att göra det lättare att återupprepa experimentet, ge andra forskare möjligheten 

att analysera koden för eventuella förändringar som kan göras, och eventuellt förbättra den i 

senare arbeten. Programmet kommer i första hand testas på Windows, men om möjlighet 

finns att testa på iOS, Mac, Linux, eller andra operativsystem, exempelvis via virtuella 

maskiner, kommer även detta göras. 
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4 Projektbeskrivning 

Programmet skapades i PHP, och använder PDO för att överföra data mellan olika 

databaser, samt vanlig PHP-kod för att kopiera text från en PHP-fil till en annan. 

Programmet skapades i iterationer, där varje iteration tillförde någon form av funktionalitet 

och testades på generiska textfiler och CMS:ens respektive databaser för att kontrollera dess 

funktionalitet. 

Först installerades Drupal, Joomla och Wordpress på skolans server, eftersom Jain, Mirda & 

Shah (2014) sade att dessa hade liknande inställningar och de alla är baserade på PHP. Som 

tidigare nämnt var det från början meningen att arbetet skulle primärt rikta in sig på Drupal 

och Joomla, med Wordpress som ett extra CMS, men efter installationen uppstod problem 

med Drupal. CMS:et kunde inte att hitta filerna som låg bakom installationen, och inga 

länkar på hemsidan som hade skapats pekade vidare till sidor som faktiskt existerade. Efter 

flera ominstallationer kvarstod problemet, och därför beslöts det att istället genomföra 

undersökningen med Joomla och Wordpress, eftersom dessa fungerade efter installation. 

Applikation Version 

Apache 2.4.18 for Ubuntu 

Drupal 8.2.6 

Joomla 3.6.5 

PHP 7.0.15 

Ubuntu 16.04.2 

Wordpress 4.7.3 

Figur 7 Tabell som visar de använda applikationerna och deras respektive 
versioner 

Användaren på servern tillhörde sudo-gruppen, eftersom många kommandon kräver denna 

grupp och dess rättigheter för att utföras. Alla tester och all kodning utfördes på en virtuell 

Unix-maskin som tillhandahölls av Högskolan i Skövde. 

4.1 Litteraturstudie 

För att underlätta arbetet, och för att få svar på de problem som dök upp, användes ett antal 

olika källor. Främst användes hemsidorna w3schools, stackoverflow, och php.net för diverse 

kommandon och kod som återfinns i skriptet. Främst gnarf (2010) gav ett svar på frågan hur 

man ersätter en rad i en textfil med hjälp av PHP, vilket användes som bas för stora delar av 

programmets kod. Koden använder bland annat PHP-funktionerna fgets, stristr och feof, 

vars funktioner alla presenteras i PHP-dokumentationen på php.net (2017a-d). Sagda 

dokumentation förklarade även funktionen explode, som används i koden för att kunna byta 

ut särskilda delar av en rad istället att ersätta allt. Sagda PHP-kommandon har följande 

funktioner; 
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 explode - Skapar en array baserat på en string, där varje element i arrayen kommer 

före eller efter ett specifikt tecken som ges (2017a) 

 fgets - Hämtar en line från en inläst fil (2017b) 

 feof - Kontrollerar om programmet har kommit till slutet av en fil (2017c) 

 stristr - Hämtar all text i en line efter första förekomsten av en given string (2017d) 

jdias (2015) och W3Schools (2017a, 2017b) gav svar när det kom till att använda PDO för att 

kopiera data från en databas till en annan, vilket visade sig vara relevant för programmet. 

Närmare bestämt, programmet använder PDO för att koppla upp sig till båda databaserna, 

varefter det använder SQL-kommandona INSERT INTO (), SELECT () och FROM () för att 

hämta data från en databas och sätta in i den andra. Installationerna av de respektive 

CMS:en gjordes efter de instruktioner som fanns på deras olika hemsidor, docs.joomla.org 

(2017), www.drupal.org (2017), och codex.wordpress.org (2017). 

4.2 Implementation & progression 

När programmet skapades fanns det ett antal kriterier som skulle uppfyllas: 

1. Det skall föra över data från en PHP-fil till en annan 

2. All överförd data skall vara korrekt integrerad i målfilen, utan att förstöra koden som 

finns inuti 

3. Programmet skall, i största möjliga mån, vara säkert 

4. CMS:en skall fungera korrekt även efter att skriptet har körts 

Det första steget som genomfördes var ett PHP-skript som kunde föra över data från ett text-

dokument till ett annat. Den första iterationen modifierade en textfil (härefter kallad 

målfilen) med en förutbestämd text, baserat på gnarfs kod (2010), och den andra iterationen 

importerade data från en andra textfil (härefter kallad grundfilen) vars text skulle överföras 

genom att arbeta vidare från sagda kod. Skriptet fungerade, men problemet var att det var 

alldeles för effektivt. Det ersatte den utvalda raden data i målfilen med all text som fanns i 

grundfilen, och därför behövde skriptet modifieras. Förutom att det krävdes funktionalitet 

för att endast kopiera en specifik rad i grundfilen till en specifik rad i målfilen behövdes det 

även funktionalitet för att behålla de bitar av raden i målfilen som behövdes för att koden 

som fanns däri skulle fungera. 

 $reading = fopen('wp-config.php', 'r'); 

 $writing = fopen('copy.tmp', 'w'); 

 $copying = fopen('configuration.php', 'r'); 

Figur 8 Kodexempel, $reading är målfilen, $writing är den temporära kopian, 
$copying är grundfilen  

Som exempel, säg att grundfilen innehåller följande rad som innehåller data som skall 

överföras. 



- 12 - 
 

 public $password = 'howdoyoudo'; 

Figur 9 Password grundfil 

I detta fall är det ’howdoyoudo’ som skall överföras, eftersom det endast är denna del av 

koden som är en variabel. Samtidigt har vi följande rad i målfilen som skall modifieras. 

define('DB_PASSWORD', 'doyoudoyoudo'); 

Figur 10 Password målfil 

Här är det endast ‘doyoudoyoudo’ som skall modifieras, eftersom detta återigen är en 

variabel. Eftersom allt som kommer innan och efter sagda variabel behövs för att koden skall 

fungera ordentligt, måste det behållas vid eventuella överföringar mellan filerna. Att 

överföra rakt av fungerar inte, eftersom detta endast ersätter raden i målfilen med raden i 

grundfilen. Därför användes kommandot explode för att bryta upp raderna i separata delar 

som därefter sparas i en array. På så vis kunde man behålla de delar som behövdes och 

ignorera de som skulle ersättas. Sedan var det möjligt att lägga till de delar som skulle 

komma därefter. 

 $whatIHave = explode(",", $rline); 

 $whatIWant = explode("'", $cline); 

 $whatINeed = $whatIHave[0]; 

 $whatINeed .= ", '"; 

 $whatINeed .= $whatIWant[1]; 

 $whatINeed .= "');\n"; 

 $rline = $whatINeed; 

Figur 11 Kodexempel, explode delar upp de angivna raderna i olika delar och 
därefter sätts de ihop på så vis att det inte förstör koden 

En insikt som kom fram när programmet skapades var att det behövde någon form av extra 

säkerhet så att inte vem som helst skulle kunna använda det. Det lämpligaste för detta var ett 

lösenord som behövde matas in korrekt för att kunna köra resten av skriptet. Nackdelen med 

detta skript var att programmet inte längre kunde köras direkt från servern, istället krävdes 

det att man körde det via någon form av webbläsare. Med detta uppstod även ett annat 

problem; programmet kunde modifiera kod och filer fritt om det kördes via servern av en 

sudo-användare, men om det kördes via en webbläsare saknade användaren rättigheter att 

modifiera och skapa filer, vilket i sin tur helt hindrade skriptet från att fungera. För att rätta 

till detta krävdes det att man manuellt ändrade rättigheterna i servern så att externa 

användare hade möjlighet att ändra filer. Detta skapar en säkerhetslucka som i sin tur kan 

tänkas underminera säkerheten som skapas med ett lösenordssystem. 

if(isset($_POST['PW'])){ 

                if($_POST['PW']=="PASSWO") 
$_SESSION["isloggedin"]="PASSWO";    

} 
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if(isset($_POST['LO'])){ 

                if($_POST['LO']=="LO") $_SESSION["isloggedin"]="LO"; 

} 

if(isset($_SESSION["isloggedin"])){ 

 if($_SESSION["isloggedin"]=="PASSWO"){ 

Figur 12 Första delen av lösenordskoden 

Det finns visserligen möjlighet att aktivera kommandot chmod via PHP för att på så vis 

återställa rättigheterna till lämpliga inställningar efter att skriptet har körts, men detta 

innebar ytterligare problem. Om skriptet anropas via en webbläsare är det användaren på 

datorn som webbläsaren ligger på som räknas som användare även av skriptet, vilket gör att 

chmod-kommandot ställer om ägaren av filen till användaren av webbläsaren, snarare än 

någon användare som finns på själva servern. Detta kan eventuellt korrigeras med 

kommandot chown, men risken finns att detta inte fungerar korrekt eftersom användaren av 

webbläsaren saknar rättigheten att ändra ägandet av filen. 

Ett liknande problem uppstår i hur programmet ersätter den gamla filen. Eftersom 

programmet först skapar en temporär kopia som innehåller all data från målfilen som 

därefter modifieras och ersätts, så tillhör filen den som aktiverar skriptet. Därtill tycks 

rättigheterna på filen automatiskt sättas till 644, vilket gör att man inte kan ändra på filen 

efter att den har skapats, ens med skriptet. 

 

Figur 13 Exempel på ändringar i rättigheter, configuration.php har modifierats 
av programmet 

Ett annat problem som uppstod under programmeringen var att det fanns vissa nödvändiga 

inställningar lagrade inom de olika CMS:ens respektive databaser, och därför behövde 

programmet även överföra dessa. Till detta användes PDO för att logga in på de olika 

databaserna och komma åt deras data. Det fungerade att kopiera data från en databas till en 

annan, till exempel en användare och deras lösenord och dylikt, genom att använda INSERT 

INTO () SELECT () FROM (), men det uppstod vissa problem i vilka data som krävdes för att 

de respektive inläggen skulle fungera. Wordpress krävde att varje användare hade ett ID, ett 

användarnamn, ett lösenord, och en tidpunkt då de registrerades. Joomla, å andra sidan, 

krävde att varje användare hade ett ID, ett användarnamn, ett lösenord, en tidpunkt då de 

registrerades, en tidpunkt för när de senast loggade in, en tidpunkt för när de senast 

modifierades, och en variabel kallad ”param”. Eftersom de sista tre parametrarna inte 

existerade för användare i Wordpress, användes istället placeholder-data. Senaste 

inloggning och modifiering sattes till ”1000-01-01 00:00:00”, medan ”param” sattes till ”” 

sedan den var tom även på den användare som skapades när CMS:et installerades, och ett 

värde på NULL accepterades inte. 
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 $sql = "INSERT INTO ghso5_users (id, username, password, 
registerDate, lastvisitDate, lastResetTime, params) 

 SELECT ID, user_login, user_pass, user_registered, '1000-01-01 
00:00:00', '1000-01-01 00:00:00', '' 

 FROM d11karjo_wordpress.wp_users"; 

Figur 14 Kodexempel på SQL-kommandon, notera placeholder-data 

Ett problem som upptäcktes sent i skapandet av programmet var att det endast fungerade 

om de två raderna som skulle modifieras låg på samma radnummer i sina respektive filer. 

Detta visade sig bero på en felaktigt konstruerad if-sats, och löstes genom att göra om den till 

en dubbel if-sats. Denna dubbla if-sats behövde även en extra while-loop som använder !feof 

för att se till att programmet läser igenom hela filen innan den går vidare. Ett annat problem 

som upptäcktes var att programmet endast kan överföra en PHP-inställning åt gången, 

närmare bestämt den första som den hittar i målfilen. Detta fel kvarstår eftersom dess 

lösning inte är nödvändig för att programmets funktion skall testas, men kan vara värt att 

ändra på i framtiden. 

while (!feof($reading)) { 

 $rline = fgets($reading); 

 $cline = fgets($copying); 

 if (stristr($rline,'DB_PASSWORD') && stristr($cline, '$password')) { 

(...) 

while (!feof($reading)) { 

 $rline = fgets($reading); 

 if (stristr($rline,'DB_PASSWORD')) { 

  while (!feof($copying)) { 

   $cline = fgets($copying); 

   if (stristr($cline, '$password')){ 

Figur 15 Kodexempel, inkorrekt if-sats, följd av fungerande dubbel if-sats 

4.3 Pilotstudie 

För denna undersökning gick pilotstudien till på följande vis: skriptet kördes tillsammans 

med de två skript som tidigare installerats, det vill säga Joomla och Wordpress, varefter man 

såg om de data som skulle föras över fördes över korrekt. Därefter gick man in direkt i 

respektive CMS och såg om de fungerade som de skulle, eller om någonting hade blivit fel i 

överföringen. För att hålla det simpelt, var det endast tre saker som skulle överföras: 

1. Alla användare i det ena CMS:ets databas skall föras över till det andra CMS:ets 

databas 

2. Variabeln för namnet på databasen (i Joomla kallad $database och i Wordpress 

kallad DB_NAME) skall föras över från de respektive PHP-filerna 
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3. Om kriterium #2 resulterar i att CMS:et inte fungerar, återställ det 

Om båda CMS fungerade efter dessa kriterier skulle man gå in mer i detalj för att se om det 

var någonting relaterat till vad som hade förts över som inte fungerade. 

Skriptet kördes, kopierade alla användare från Joomla till Wordpress, förde över namnet på 

databasen i Joomla till Wordpress, och överlag fungerade det som förväntat. Eftersom 

Joomlas databas inte hade data från Wordpress ansåg Wordpress att detta var en helt ny 

installation, och bad om att få installera precis som den hade gjort när själva CMS:et 

installerades korrekt på servern. Den gamla konfigurationen återfördes, och Wordpress 

återgick till att fungera korrekt. När det kom till Joomla med databasnamnet från Wordpress 

fungerade det sämre. CMS:et vägrade fungera över huvudtaget, men det fungerade återigen 

när databasnamnet återställdes. 

Vad gäller användarna fungerade det att föra över dem, med undantag för en mycket viktig 

del: lösenorden fungerade inte. Användarna som förts över kändes igen av CMS:et när man 

försökte att logga in, men lösenorden accepterades inte. Detta visade sig bero på att de var 

krypterade på olika vis beroende på vilket CMS som användes. Därtill var det osäkert exakt 

hur de var krypterade, vilket gör det svårare att komma runt krypteringen och omöjligt för 

skriptet. Man måste alltså finna en annan lösning för att kunna föra över krypterade 

lösenord, och med största sannolikhet annan krypterad data, korrekt mellan olika CMS, eller 

åtminstone mellan olika databaser skapade av olika CMS. 

Experimentet visar att det är möjligt att föra över data mellan olika CMS, och eventuellt få 

det att fungera korrekt, men det finns fortfarande många detaljer som måste förfinas och 

förbättras innan allting fungerar korrekt. Lösenorden måste föras över på ett annat vis, 

Joomla tycker inte om att man byter databasnamn när ett gammalt redan existerar, och 

programmet i sin nuvarande form kan endast föra över en variabel från respektive PHP-fil. 

Det sistnämnda kan modifieras så att fler variabler överförs och fler PHP-filer läses in, men i 

programmets nuvarande form är detta inte närvarande. 



- 16 - 
 

5 Utvärdering 

5.1 Resultat 

I den slutliga undersökningen användes programmet som skapats tidigare i arbetet, i 

kombination med de två CMS:en Joomla och Wordpress. Man gick in i detalj på hur många 

inställningar som fanns i respektive dokument och databas, vilka av inställningarna som 

kunde överföras med hjälp av programmet utan, och hur många som inte kunde överföras. 

Till detta kommer även eventuella inställningar som är unika för det ena CMS:et, och som 

därmed inte har någon motpart att överföras till i det andra. Inställningarna och 

databaserna skall kunna föras över utan att modifiera programmet nämnvärt mot sin 

nuvarande form. 

Efter den huvudsakliga analysen och överföringen kontrollerades inställningarnas funktion i 

det nya CMS:et. De som kunde föras över tycktes överlag fungera, men deras exakta 

inverkan på CMS:ens funktion varierade kraftigt. Som exempel; att ändra databas-prefixet 

för Wordpress fungerade, även om CMS:et såg det som att en helt ny installation av 

Wordpress hade genomförts. Joomla, å andra sidan, fungerade inte alls om prefixet 

ändrades, även om själva överföringen lyckades. 

 Joomla Wordpress 

Inställningar i PHP-fil 60 16 

 Kan överföras 6 6 

 Kan inte överföras 54 10 

Tabeller i databas 68 12 

 Inställningar 10 7 

 Kan överföras 1 1 

 Kan inte överföras 67 11 

Figur 16 Tabell över hur många inställningar och tabeller som kunde överföras 

Som kan ses från Figur 16 var det relativt få inställningar som kunde överföras korrekt. Detta 

tycks främst ha två specifika orsaker: dels programmets nuvarande begränsningar, dels de 

olika CMS:ens uppbyggnad. Inom PHP-filerna var det sistnämnda den ständigt 

återkommande faktorn; en inställning som fanns i den ena PHP-filen återfanns inte i den 

andra, och kunde därmed inte överföras av programmet. 

Det finns ett antal inställningar som programmet inte kan överföra från ett CMS till ett annat 

eftersom det inte finns någon direkt ekvivalent i det andra CMS:et. Detta är inte bara ett 

problem med hur de olika CMS:en är uppbyggda, utan även hur programmet fungerar. 

Programmet kan i sin nuvarande form inte utföra mer avancerade handlingar än att föra 

över inställningar som de är från ett CMS till ett annat, vilket gör att inställningar som 
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mycket väl kan återfinnas i båda CMS men som inte lagras på liknande vis inte kan överföras 

av programmet. 

Ett exempel på inställningar som finns inom båda CMS men som programmet inte klarar av 

att överföra är de olika tabellerna för att lagra användare och information om dessa. I 

Joomla finns denna data inom tabellen users, och tabellen innehåller bland annat 

användarens namn, lösenord, och när de registrerades på hemsidan, varefter det finns 

user_keys, user_notes, user_profiles, user_usergroup_map och usergoups som innehåller 

ytterligare data om inställningar runt användarna. Wordpress, å andra sidan, delar upp 

användarna i två olika tabeller, users och usermetadata. Den förstnämnda innehåller namn, 

lösenord, och email, den sistnämnda innehåller bland annat vilken auktoritet användaren 

har att ändra på hemsidan. De två systemen genomför samma sak, men de utförs på olika 

vis, vilket gör att programmet i sin nuvarande form inte kan överföra direkt mellan dem utan 

att problem uppstår. Med detta sagt, användare tycks fortfarande vara en av de få saker som 

programmet klarar av att överföra, även om deras fulla funktionalitet inte finns med, främst 

eftersom, som tidigare nämnt, lösenorden inte fungerar. Det tycks som att tabellerna users, 

oavsett CMS, innehåller de huvudsakliga inställningarna som krävs för att få användare att 

fungera. 

I andra fall finns det inställningar som vore användbara att föra över, men som behandlas på 

såpass olika vis av CMS:en att det inte går i uläget. content_types i Joomla är ett exempel på 

sådana inställningar. Sagda tabell innehåller formateringen av diverse innehåll för 

hemsidan, något som Wordpress inte lagrar inom sin databas. Att föra över dessa 

inställningar till Wordpress skulle kräva att man letade upp de filer inom Wordpress som tar 

hand om formateringen, konverterar inställningarna i databasen till ett format som passar 

för Wordpress, och därefter för över dem till dessa filer. 

5.2 Analys 

Det främsta problemet som uppstod var att merparten av alla tabeller i databaserna saknade 

en direkt ekvivalent i det andra CMS:et, oavsett om det gällde om Joomla eller Wordpress. 

Detta innebär att tabellerna inte kan föras över direkt, vilket leder till den stora skillnaden i 

hur många tabeller som finns och hur många som kan överföras. I Wordpress kommer 

därtill att många tabeller har en annan tabell som är kopplad till dess funktion, till exempel 

wp_posts och wp_postmeta; den förstnämnda innehåller den grundläggande informationen 

om en post på hemsidan, den sistnämnda innehåller extra inställningar som är knutna till de 

olika posterna. 

Det ovannämnda problemet uppstod även när programmet skulle överföra data mellan de 

olika CMS:ens PHP-filer. Även om wp-config.php för Wordpress inte innehåller alltför 

många inställningar, så finns det ett antal av dem som inte kan överföras till 

configuration.php för Joomla, helt enkelt eftersom det inte finns någon motsvarighet i det 

andra dokumentet. Det är värre om man går från Joomla till Wordpress, då finns det över 

fem gånger så många inställningar som inte kan överföras av programmet av samma 

anledning. I Wordpress fall så är det möjligt att dessa inställningar finns inuti ett annat 

dokument, men programmet i sitt nuvarande läge är endast konfigurerat för att kunna föra 

över mellan wp-config.php och configuration.php, varvid det inte skulle fungera lika väl med 

andra dokument. 

Överlag tycks det existera tre olika grupper av inställningar, utifrån ett migrationsperspektiv; 
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 Inställningar som finns inom båda CMS och som kan föras över direkt 

 Inställningar som finns inom båda CMS men som inte kan föras över direkt 

 Inställningar som endast finns inom det ena CMS och därför inte kan föras över 

Exakt vilken av dessa grupper varje inställning tillhör kan vara svårt att bedöma och kräver 

att man utför en detaljerad analys av de olika inställningarna som finns inom respektive 

CMS och hur de fungerar. Det tidigare nämnda fallet med användarna som sparas inom 

respektive CMS är ett exempel på alla tre grupper av inställningar; själva användarna kan 

föras över, men det finns många inställningar kring dessa som antingen inte kan föras över 

direkt, eller som inte kan föras över alls. Det är även möjligt att det finns en fjärde form av 

inställning, inställningar som finns inom båda CMS men som inte kan föras över. Denna 

fjärde form kom inte upp under denna undersökning, men det är fortfarande värt att notera 

att den kan existera. 

Resultatet på undersökningen är till synes i linje med den forskning som redan existerar, 

men på en mycket mindre skala och nivå. Shivakumar (2017), Okita, Uehara & Yasuda 

(2016), och Kuo & Yang (2015) pekade alla på att migration av säkerhetsinställningar mellan 

CMS var möjligt, och denna undersökning visar att så är fallet, även om resultatet visar att 

det finns mer att göra innan man utför en full automatiserad migration av 

säkerhetsinställningar mellan Joomla och Wordpress. Tidigare forskning har annars visat att 

migrering mellan CMS går att utföra och denna undersökning understryker detta med den 

extra detaljen att man kan överföra säkerhetsinställningar mellan olika CMS. Men i 

jämförelse med sagda tidigare forskning så är denna undersökning varken lika omfattande 

eller lika detaljerad, och det finns mycket som kan förbättras i framtiden, både vad gäller 

resultatet och programmet som används i undersökningen. 

5.3 Slutsatser 

Till sist kommer vi fram till om undersökningen har gett något svar på frågeställningen som 

gavs tidigare i undersökningen. Hur kan man genomföra överföringar av 

säkerhetsinställningar mellan olika CMS? Hur många av säkerhetsinställningarna kan 

behållas mellan olika CMS, och hur många går förlorade i konfigurationen? 

Programmet och undersökningen som den användes för visar på ett sätt man kan utföra 

migration mellan CMS på, men dessvärre är programmet för grundläggande i sin 

uppbyggnad för att kunna utföra merparten av dessa migrationer. I PHP-filer klarar det 

endast av att migrera en rad åt gången, och även om det kan modifieras för att innefatta 

andra rader än de som står i den nuvarande koden kan det inte mer än att kopiera ett ord 

direkt till den andra PHP-filen. Vad gäller databaser uppstår många problem i hur de olika 

CMS:en är uppbyggda, och många funktioner som finns inom båda CMS lagras på helt olika 

vis. Återigen kan programmet i sin nuvarande form inte migrera dessa om det är mer 

avancerat än att migrera data direkt från en tabell till en annan. Detta leder till det resultat 

som synes i kapitel 5.1, där endast 6 inställningar i PHP-filerna, respektive 1 inställning i 

databaserna, kan föras över av programmet. 

Däremot påvisar programmet och undersökningen att det är möjligt att utföra migration av 

säkerhetsinställningar mellan Joomla och Wordpress med hjälp av ett PHP-skript. Många 

problem som finns i programmet kan med största sannolikhet elimineras om ett mer 
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omfattande arbete utförs, vilket gör att man kan migrera fler säkerhetsinställningar mellan 

Joomla och Wordpress. Det finns fortfarande mycket att lösa, men programmet visar att 

möjligheten finns och fungerar som en bas för senare arbete. 

Undersökningen pekar även på att Wordpress är mer accepterande av ändringar i det 

bakomliggande systemet än vad Joomla är, som kunde ses när prefixet för respektive 

CMS:ens databaser överfördes. Joomla upphörde att fungera när prefixet för databasen 

ändrades, medan Wordpress tolkade det som att det skett en ny installation av CMS:et. Detta 

visades även i att Wordpress kunde uppfatta att en användare existerade även när sagda 

användare inte hade några rader inom tabellen usermetadata, endast inom tabellen users. 

Joomla tycktes ha problem att känna igen nya användare i systemet, även om de slutligen 

fungerade. Detta i sig har inte absolut relevant för själva frågeställningen, men är å andra 

sidan någonting man bör ta i åtanke vid senare arbeten. 
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6 Avslutande diskussion 

6.1 Sammanfattning 

Undersökningen visar att det är möjligt att överföra säkerhetsinställningar mellan olika 

CMS, och även andra inställningar därtill. Däremot är det nuvarande programmet inte 

tillräckligt avancerat för att kunna utföra mer än grundläggande och direkta migrationer, 

varvid det finns mycket som kan förbättras i framtiden. 

6.2 Diskussion 

6.2.1 Artefakt och undersökning 

Hur väl representerar undersökningens resultat den faktiska artefakten, hur trovärdigt är 

detta resultat, och vad säger det om frågeställningen? Artefakten i sig är inte av högsta 

kvalité, och undersökningen visar tydligt att den har många begränsningar som kan 

förbättras i senare skeden. Dock visar undersökningen något mycket viktigt; att överföra 

säkerhetsinställningar mellan olika CMS är möjligt, och i vissa fall kräver det inte mer än en 

direkt transferering. Trovärdigheten för undersökningen bör vara god, men utförandet skulle 

kunna förbättras. Till exempel skulle man kunna sätta upp hemsidor vars CMS innehåller 

större mängder data, för att på så sätt testa hur väl programmet fungerar när det finns 

många fler variabler att leta igenom och ta i åtanke. 

6.2.2 Samhällsnytta och framtida konsekvenser 

Förhoppningen med detta arbete är att man skall kunna använda teknologin för att 

underlätta vid migration mellan olika CMS för exempelvis företag och skolor, så att 

säkerhetsinställningar automatiskt förs över. Om man kan få detta att fungera väl är det 

mycket användbart, men om det inte fungerar som det skall är det en stor säkerhetsrisk. 

Därför är programmet i sin nuvarande form inte användbart för faktiska hemsidor, utan 

fungerar snarare som en bas som kommande arbeten kan bygga vidare på. 

6.2.3 Etiska aspekter 

Detta är ett mycket känsligt ämne att arbeta med, och säkerheten måste vara den bästa 

möjliga innan man använder denna form av program på riktigt. Som nämndes i kapitel 3.1 

hade det kunnat vara användbart att utföra testerna i en fallstudie, med faktiska hemsidor, 

men att detta inte vore etiskt riktigt eftersom det sätter alltför stor risk hos de hemsidor 

programmet testas på. På samma vis bör man inte använda ett program som detta innan det 

är helt fullgott utan säkerhetsrisker, och i dess nuvarande form är det alldeles för osäkert att 

använda. Därför bör man även vara försiktigt i senare forskning inom detta ämne, eftersom 

ett felaktigt skapat program eller stort misstag i undersökningen kan ha stora konsekvenser. 

Detta är en stor anledning till att det nuvarande programmet inte är fulldugligt att använda, 

utöver dess funktionallitet; det är inte säkert nog. Det optimala vore att endast 

administratören för en hemsida kan migrera data mellan olika CMS med detta program, 

men i nuläget kan vem som helst aktivera det eftersom lösenordet är inbyggt i själva 

programmet. 
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6.3 Framtida arbete 

Det finns fortfarande mycket arbete att utföra på programmet för att det skall ha full 

funktionalitet. Bland annat måste man komma på ett sätt att föra över lösenord mellan CMS 

även när de är hashade, eller återställa lösenorden så att användaren kan skriva in ett nytt. 

Ett alternativ skulle vara att skicka ett återställningsmail till alla användare, eller åtminstone 

ett mail som säger att de måste ändra sitt lösenord eftersom en migration har skett. Att 

programmet ändrar på ägaren av PHP-filen som modifieras måste även det rättas till, och 

därtill måste själva lösenordet för programmet kunna lagras någon annanstans än inuti 

själva programmet. 

Många av förbättringarna man kan göra på programmet är för att lösa problem som 

existerar i dess nuvarande funktionalitet, men det finns även saker man kan lägga till endast 

för att öka användarvänligheten. Ett finare interface än det som programmet har i nuläget, 

till exempel. Man borde lägga till funktionen att överföra mer än en inställning åt gången 

från PHP-filerna, att överföra en åt gången fungerar för ett experiment men inte i 

kommersiellt syfte. Man kan även lägga till möjligheten att välja vad som skall föras över av 

programmet och vad som skall lämnas som det är. I samma veva skulle man kunna 

vidareutveckla programmet så att det är lättare att modifiera för nya CMS genom att införa 

ett mellansteg i överföringen. I nuläget överförs all data direkt från CMS #1 till CMS #2, men 

om man inför ett mellansteg, så att data överförs mellan CMS #1 till Programmet till CMS 

#2, så skulle man kunna se till att detta mellansteg är mer generiskt och fungerar enklare för 

många olika CMS, eller till och med kan lagras till senare. Programmets funktionalitet kan 

expanderas kraftigt, till exempel genom att innefatta mer än två olika CMS som det kan 

migrera mellan. Man skulle därtill kunna expandera programmet så att det migrerar mer än 

bara inställningar, till exempel de sidor som finns i själva CMS:en. 

Kort sagt, det finns mycket med och runt programmet som skulle kunna förbättras gravt i 

senare arbeten. Detta arbete fungerar bäst som en grund för dessa kommande arbeten, och 

visar att migration av säkerhetsinställningar mellan olika CMS är möjligt, men kommer 

kräva mer arbete innan det slutligen kan genomföras fullt ut per automatik. 
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Appendix A -  Källkod 

 

<?php 

if(isset($_POST['PW'])){ 

                if($_POST['PW']=="PASSWO") 
$_SESSION["isloggedin"]="PASSWO";    

} 

if(isset($_POST['LO'])){ 

                if($_POST['LO']=="LO") $_SESSION["isloggedin"]="LO"; 

} 

if(isset($_SESSION["isloggedin"])){ 

 if($_SESSION["isloggedin"]=="PASSWO"){ 

 

$servername = "localhost"; 

$username = "root"; 

$password = "galvaniseradapa"; 

 

try { 

 $conn1 = new PDO("mysql:host=$servername;dbname=d11karjo_joomla", 
$username, $password); 

 // set the PDO error mode to exception 

 $conn1->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION); 

 

 $conn2 = new PDO("mysql:host=$servername;dbname=d11karjo_wordpress", 
$username, $password); 

 // set the PDO error mode to exception 

 $conn2->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION); 

 echo "Connected successfully\n"; 

 

 $sql = "INSERT INTO ghso5_users (id, username, password, 
registerDate, lastvisitDate, lastResetTime, params) 

 SELECT ID, user_login, user_pass, user_registered, '1000-01-01 
00:00:00', '1000-01-01 00:00:00', '' 

 FROM d11karjo_wordpress.wp_users"; 
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 // use exec() because no results are returned 

 $conn1->exec($sql); 

 

/* Commented out because it interferes with the above code, but is needed 
for the reverse. 

 

 $sql = "INSERT INTO wp_users (ID, user_login, user_pass, 
user_registered) 

 SELECT id, username, password, registerDate 

 FROM d11karjo_joomla.ghso5_users"; 

 // use exec() because no results are returned 

 $conn2->exec($sql); 

*/ 

 

 echo "New record created successfully\n"; 

 

 $reading = fopen('wp-config.php', 'r'); 

 $writing = fopen('copy.tmp', 'w'); 

 $copying = fopen('configuration.php', 'r'); 

 

 $replaced = false; 

 

 while (!feof($reading)) { 

  $rline = fgets($reading); 

  if (stristr($rline,'DB_PASSWORD')) { 

   while (!feof($copying)) { 

    $cline = fgets($copying); 

    if (stristr($cline, '$password')){ 

     $whatIHave = explode(",", $rline); 

     $whatIWant = explode("'", $cline); 

     $whatINeed = $whatIHave[0]; 

     $whatINeed .= ", '"; 

     $whatINeed .= $whatIWant[1]; 
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     $whatINeed .= "');\n"; 

     $rline = $whatINeed; 

     $replaced = true; 

    } 

   } 

  } 

  fputs($writing, $rline); 

 } 

 fclose($reading); fclose($writing); fclose($copying); 

 // might as well not overwrite the file if we didn't replace 
anything 

 if ($replaced)  

 { 

  rename('copy.tmp', 'wp-config.php'); 

  echo "wp-config.php changed\n"; 

 } else { 

  unlink('copy.tmp'); 

 } 

 

 $reading = fopen('configuration.php', 'r'); 

 $writing = fopen('copy.tmp', 'w'); 

 $copying = fopen('wp-config.php', 'r'); 

 

 $replaced = false; 

 

 while (!feof($reading)) { 

  $rline = fgets($reading); 

  if (stristr($rline,'$db ')) { 

   while (!feof($copying)) { 

    $cline = fgets($copying); 

    if (stristr($cline, 'DB_NAME')){ 

     $whatIHave = explode("'", $rline); 

     $whatIWant = explode("'", $cline); 
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     $whatINeed = $whatIHave[0]; 

     $whatINeed .= "'"; 

     $whatINeed .= $whatIWant[3]; 

     $whatINeed .= "';\n"; 

     $rline = $whatINeed; 

     $replaced = true; 

    } 

   } 

  } 

  fputs($writing, $rline); 

 } 

 fclose($reading); fclose($writing); fclose($copying); 

 // might as well not overwrite the file if we didn't replace 
anything 

 if ($replaced)  

 { 

  rename('copy.tmp', 'configuration.php'); 

  echo "configuration.php changed\n"; 

 } else { 

  unlink('copy.tmp'); 

 } 

} 

 

catch(PDOException $e) { 

 echo "Connection failed: " . $e->getMessage(); 

} 

 

// The other end of the password-system. 

 

}else{ 

 

 // Remember to change the source of all actions to the current 
document. 
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  echo "<form method='post' action='transfer.php'>PW:<input 
name='PW' type='text' value='PW'><input type='submit' 
value='GO!'></form>"; 

 } 

}else{ 

 echo "<form method='post' action='transfer.php'>PW:<input name='PW' 
type='text' value='PW'><input type='submit' value='GO!'></form>"; 

} 

echo "<form method='post' action='transfer.php'><input name='LO' 
type='hidden' value='LO'><input type='submit' value='NO GO!'></form>"; 

 

 

 

 

?> 


