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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.

Speciální textová pole pro

WordPress – plugin
Pokud potřebujete ve WordPress zvýraznit
nějaký text v článku máte možnost tento text
různě obarvit, nebo si vytvořit styl pro tento
text a ten pak aplikovat. Jde to i dalším
způsobem a to tak, že použijete WordPress
plugin speciální textová pole. Tento plugin je
vcelku šikovný a umožní nám vložit do textu
speciální textová pole pomocí css, nebo javascriptu. Můžete si
sami definovat jak mají textová pole vypadat a můžete si
definovat textová pole podle svých potřeb. Když pak máte
textová pole definovaná je velmi snadné text označit a díky
těmto textovým polím, různě zvýraznit.
Takto mohou vypadat
příspěvcích.
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ve
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Speciální textová pole pomocí CSS

Pozor, pozor. Toto je speciální textové pole „alert“.

Pozor, pozor. Toto je speciální textové pole „black quote“.

Pozor, pozor. Toto je speciální textové pole „custom style“.

Pozor, pozor. Toto je speciální textové pole „download“.

Pozor, pozor. Toto je speciální textové pole „codes“.

Pozor, pozor. Toto je speciální textové pole „info“.

Pozor, pozor. Toto je speciální textové pole „warning!“.

Speciální textová
javascriptu

pole

pomocí

Warning!
Pozor, toto je zvýrazněný text pomocí speciálního textového
pole „warning!“

Alert!
Pozor, toto je zvýrazněný text pomocí speciálního textového
pole „alert!“

Alert!
Pozor, toto je zvýrazněný text pomocí speciálního textového
pole „alert!“

Ke stažení
Pozor, toto je zvýrazněný text pomocí speciálního textového
pole „download!“

Máte k dispozici spoustu možností, jak nastavit speciální
textové pole a můžete tak dle svých představ oživit články ve
WordPressu. Plugin je přeložen do češtiny i když není
přeloženo celých 100%, ale to vás nemusí odradit. V nastevení
si vše rychle osaháte a vyzkoušite.
Používáte vy nějaký plugin na zvýraznění textu? Podělte se v
komentářích.

Dva obrázky
WordPress

vedle

sebe

ve

Asi jste se setkali s problémem, jak umístit dva obrázky vedle
sebe ve WordPress a lámete si hlavu jak to udělat, přitom to
není nijak složité. Musíme si ale pomoci krátkým kódem, který
vložíme do příspěvku.

Automatická
WordPress 3.8

aktualizace

Automatická aktualizace WordPress na verzi 3.8–cs_CZ, tedy
českou verzi WordPress 3.8 proběhla bez jakéhokoliv problému.
Vše proběhlo zcela automaticky, bez sebemenšího zádrhelu a vše
funguje, zdá se, jak má. Také všechny použité pluginy fungují
dobře, takže snad nenarazíte na nějaké chyby. Pokud jsem
přesto něco přehlédnul a narazíte na nějakou chybu, nebo na
něco nesmyslného na webu, dejte mi prosím vědět.

První spam
WordPressu

v

komentářích

Všichni kdo tvoří weby a umožní čtenářům komentovat příspěvky
to znají. Spam v komentářích. Je to velmi otravné a také
náročné hlídat a mazat příspěvky v komentářích, které se
tématu netýkají. Nevyhne se to žádnému webu vytvořeného pomocí
známých a často používaných CMS, tedy redakčních systémů,
které nám pomáhají usnadnit práci, ale také nám občas pěkně
zamotají hlavu a to nejen kvůli komentářům, nebo spamu.
Nevyhne se tomu ani můj web a spam v komentářích WordPressu
jsem měl jen pár dní po instalaci systému.

Instalace WordPress a první
dojmy
Jak jsem to dělal s WordPressem já. Nechci psát o WordPressu
proto, abych někomu radil, nebo nedej bože nechci psát nějaký
návod. To už je na spoustě webech, blozích, serverech,
portálech a je to snadno k nalezení. Jen chci popsat jak jsem
to provedl já, co jsem musel udělat, co jsem zkazil, a jak
jsem se u toho cítil a jaký byl výsledek. A to, pokud možno,
bych se rád pokusil napsat tak, aby tomu rozuměl každý, tedy i
takový tupoun jako jsem já.
Ano píšu i pro tebe.
Navíc co
psát o instalaci, které je tak nechutně, až trapně jednoduchá.

Ahoj všichni! Začal
používat WordPress

jsem

Vítejte ve WordPressu. Toto je první věta, která mě přivítala
ve WordPressu hned po instalaci, jako každého jiného. A první
příspěvek, vytvořený systémem, já upravuji a tím tvořím první
slovní dílo ve WordPressu. A doufám, že se spolu zkamarádíme,
protože mě WordPress začíná docela bavit.

