Jak
maskovat
WordPress
–
HumansNotBots

email
ve
plugin

Píšete na webu a používáte pro tuto svou
„úchylku“ WordPress. To je moc dobře, protože
i sám WordPress je tak trochu úchylka, nebo
alespoň mě to tak připadá. Jak jsem WordPress
okusil, tak jsem ho už neopustil a baví mě
pořád víc. WordPress je zkrátka dobrej. Potěší
mě také, když objevím nějaký užitečný plugin
pro WordPress a rád vám ho popíšu a podělím se o dojmy.

Potřebuji
maskovat
email
WordPress proti robotům

ve

Potřebujete do příspěvku uvézt email, ale chcete email
zamaskovat, aby ho neviděl robot, který skenuje webové stránky
a hledá emailové adresy. Jednoduše maskovat email ve WordPress
proti robotům můžete pomocí pluginu HumansNotBots. Roboti
hledající emailové adresy pak adresu nevidí, člověk ano.

Plugin
HumansNotBots
–
Accessible Email Cloaker

Easy,

Tento plugin nám umožní velmi jednoduše maskovat email ve
WordPress proti robotům. Pokud tedy potřebujete v příspěvku
uvézt emailovou adresu a chcete jí zamaskovat tak, aby byla
nečitelná pro robota a přesto aby zůstala čitelná pro člověka,
podívejte se jak umí zamaskovat emailové adresy plugin
HumansNotBots – Easy, Accessible Email Cloaker.
Po instalaci a aktivaci pluginu můžeme v příspěvku zapsat mail

takto:

a čtenář v příspěvku uvidí toto:
jmeno.prijmeni AT mail DOT cz

Tento způsob maskování emailové adresy:
je přístupný pro lidi procházející web čtečkami
obrazovky (například nevidomí);
je použitelný i pro prohlížeče bez JavaScriptu;
funguje stejně jako normální klikací e-mailová adresa
pro prohlížeče s povoleným JavaScriptem;
nevyžaduje žádný shortcodes.
E-mailové adresy zapsané ve formátu email „AT“ addresa „DOT“
com (bez uvozovek) jsou převedeny na klikací verzi email AT
addresa DOT com, pokud je povolen JavaScript. Pokud JavaScript
není povolen (jako jsou čtečky obrazovky), pak je e-mailová
adresa ve tvaru e-mailu tak, jak jej zapíšete, tedy s „AT“ a
„DOT“ a to je stále čitelné pro člověka.

Obrázky vám napoví jak nejlépe si představit, jak vše funguje.

Takto zapíšeme emailovou adresu.

Takto pak vypadá emailová adresa v příspěvku.

A takto to vypadá v HTML kódu stránky.

Pamatujte si, že e-mailové adresy by měly být ve formátu email
„AT“ odmena „DOT“ com (bez uvozovek) a značky „AT“ a „DOT“
musí být napsány velkými písmeny.
Máte vy sami nějaký oblíbený plugin, nebo jiný způsob jak
maskovat email ve WordPress? Podělte se a napište do
komentářů.

