Copak se tu změnilo?

1/3

Copak se tu změnilo?
Autor: Qark
Datum: 12. 11. 2006 15:26
URL: http://www.qark.net/clanek/copak-se-tu-zmenilo
Jak jsem avizoval už začátkem týdne, rozhodl jsem se provést na tomto webu pár změn. V době,
kdy čtete tento článek, jsou již veškeré změny v ostré verzi, takže je zkusím shrnout a vysvětlit i
jejich klady či zápory.

Záložky
Často se mi stává, že si čtu nějaký článek na jiném webu, a když se k němu chci třeba za nějakou
dobu zase vrátit a někomu ho doporučit, tak ho nemohu najít, protože je už někde v archivu a já si
ani nepamatuji, jak se přesně jmenoval. Běžně sice pro takové případy používám v prohlížeči
přidání článku do záložek, ale ani to není ideální řešení, protože při větším množství záložek v
prohlížeči se cokoliv hledá velmi obtížně.
Z toho důvodu jsem se rozhodl vytvořit záložky na důležité články jako součást tohoto webu.
Funguje to tak (tedy pokud máte zapnutý javascript a cookies!), že chytnete myší nadpis článku a
přetáhnete jej do okýnka vpravo. Tím se vám vytvoří záložka na konkrétní článek, a když se sem
někdy vrátíte, máte oblíbené články hned na dosah. Přetahovat článek do záložek lze jak na hlavní
stránce, tak ve vyhledávání, ale i v rozbaleném článku. Záložky lze pochopitelně i smazat.
Funkce byla testována v IE6, IE7, Mozilla 1.5+, FireFox, Opera 9.
přetáhnutí nadpisu do okénka se záložkami
vytvořená záložka
Přidání záložek je realizováno technologií AJAX. Stejná technologie v náhledu komentáře řeší i
výpis předchozích komentářů.
Poznámka: Pokud chcete přesunout položku ze spodní části stránky, držte ji tlačítkem myši a
současně použijte na myši kolečko k odrolování nahoru.

Kódování webu
Kódování bylo změněno z „windows-1250“ na mezinárodní „utf-8“. Pro vás z toho plyne jen to, že
pokud jste si dříve zaškrtli ve formuláři pro přidání komentáře „Pamatovat si mě“ a použili jste pro
své jméno diakritiku, může být místo ní nyní zobrazen „rozsypaný čaj“ či nějaké podivné znaky.
Zkontrolujte si tedy, prosím, před přidáním komentáře, jestli vše sedí a případně si to opravte.

Komentáře
Asi nejvíce a nejznatelněji byly změněny komentáře. Byl upraven jejich výpis, přidáni byli gravataři a
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přidán náhled komentáře.

původní komentář
nový komentář

Gravataři
Gravatar je obrázek, který se zobrazuje u vašeho příspěvku, pokud si tento obrázek zaregistrujete
ke svému mailu na adrese www.gravatar.com. Tím se můžete odlišit od ostatních komentujících. Na
rychlosti zobrazení diskuze to moc nemění, protože Gravataři jsou kešovaní, takže nevytěžují server
gravatar.com s obrázky, ale stahují se odtud.
Z tohoto kešování však plyne i drobná nevýhoda: Pokud si nyní nově zaregistrujete svůj obrázek a
on se vám tu nezobrazí, je potřeba mi napsat do kontaktu, k jaké emailové adrese jste si jej
registrovali, a já v systému povolím jeho znovunačtení.

Náhled komentáře
Každý komentář si můžete před uložením prohlédnout a opravit. Tento (pro někoho děsně otravný a
zbytečný) krok navíc jsem zvolil jednak kvůli spamujícím robotům, kteří na mě s chutí útočí více jak
3000 spamy za den, ale také kvůli lidem, kteří se překlepávají či třeba jen z legrace testují, co se
stane, když přidají to a ono.
Pokud vás tento další krůček obtěžuje, zkuste to brát například jako „malý otravný krok pro
komentující, ale velký skok pro celý web.“, jenž mi ušetří plno drahého času, který budu moci využít
mnohem lépe. Například pro sestavení nového článku.

Hnusná CAPTCHA
Captcha pro uživatele znamená zdržující opisování nějakého kódu z obrázku, na který se váže
odeslání formuláře. Osobně, jako uživatel, tohle opisování moc rád nemám. Jenže jako člověk,
kterého obtěžují spamy, chodící mu neustále z kontaktu a z dalších míst po stovkách, jsem byl
nucen CAPTCHA přidat na méně důležité části tohoto serveru. Opisovat kód z obrázku tedy nově
budete, pokud mi chcete napsat něco do kontaktu, do návštěvní knihy či k návodu jak na ženský.
Touto nepříjemnou restrikcí prostě odstraním všechny spamy a budou mi konečně docházet jen
maily od normálních lidí.
Všem čtenářům se tímto velmi omlouvám! Bohužel je to, stejně jako náhled komentáře, daň za čistý
web. Ach jo... :-(

Další změny
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Nemá cenu vykládat tu další změny, na ty jistě dojdete časem sami. Každopádně, pokud byste se s
něčím tak úplně nesžili, pište mi do komentářů či do kontaktu. Zásadní věci zkusím upravit, případně
je spolu prodiskutujeme. Každopádně věřím, že s veškerým změnami se rychle sžijete a budete je
brát jako pozitivní.
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