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Expozice



Vstupní scéna a kulisy

– Seznam má 26 samostatných blogů na systému Tumblr a WordPress. 

– Závislost na externí službě. 

– Nejednotnost a nízká reprezentativnost. 

– Nemožnost zálohování. 

– Nemožnost doplnění vlastních funkcí na míru.

Problém

 
Očekávaný cíl

– Důstojný a representativní blog na jedné adrese: blog.seznam.cz. 

– Veškerá komunikace firmy k veřejnosti probíhá přes tento blog. 

– Blog řeší komunikační potřeby celé firmy. 

– Blog nechává možnost dalšího vývoje. 

– Nezávislost na uzavřené platformě – „vendor unlock“.



Ansámbl I.

1. Hlavní hrdina: 
Marketingové oddělení Seznamu

– Potřebuje pravidelně komunikovat směrem k veřejnosti. 

– Zajišťuje pro celou firmu možnost této komunikace. 

– Dohlíží na dostatečnou reprezentativnost firmy.  

– Nemá vlastní techniky a vývojáře. 

– Zpravidla má naspěch.

2. Šedá eminence: 
Vývojové oddělení Seznamu

– Vyvíjí velké služby: vyhledávač, katalog firem, mapová applikace, … 

– Umí postavit velké obsahové weby: seznamzpravy.cz, novinky.cz 

– Je zaneprázdněná, má vyšší priority než marketignové weby.   

– Má požadavky na spolehlivost a bezpečnost – nedůvěřuje WordPressu.



Ansámbl II.

– Řada lidí z různých oddělení Seznamu. 

– Stálí i příležitostní.  

– Potřebují mluvit ke světu. 

– Cca kolem stovky.

3. Autoři

5. Redakční systém: WordPress

4. Realizátor: Jan Bien

6. Vypravěč: Jan Bien

Vývojář na volné noze. 

HTML + CSS + PHP + JS + WordPress. 

Má rád věci pod kontrolou.



Ouvertura: 

Poptávka



Marketignové oddělení Seznamu odesílá poptávku  
na technickou realizaci nového Seznam Blogu

Seznam si uvědomuje, co potřebuje vyřešit, poptává tedy:

– nasazení redakčního systému 

– nakódování šablony podle grafických návrhů 

– migraci a základní učesání článků z původních 26 blogů 

– zajištění přesměrování (funkčnosti) původních odkazů (články, tagy a feedy) 

– naprogramování (resp. vyřešení) několika funkcí na míru  

– zajištění webhostingu a průběžné správy 

– zajištění malého in-house zaškolení šéfredaktorů do RS

Seznam má stručné zadání:

– koncept grafických návrhů 

– představu o funkčnosti 

– znalost svých „potřeb“



Jan Bien vytváří nabídku 
sestávající ze 4 částí

1. Technická specifikace           – fixní cena 

2. Technická realizace webu       – odhad ceny 

3. Analýza možností migrace dat   – fixní cena 

4. Migrace dat                    – odhad ceny 

… 

… 

…

 
→ Dohodnuto!



Dějství první: 

Technická specifikace



 
Technická specifikace

– Formální náležitosti + odpovědné osoby k jednání. 

– Podrobný popis a chování všech funkcí. 

— Soupis typových stránek. 

– Soupis uživatelských rolí a jejich pravomocí. 

– Požadavky na technické parametry – bezpečnost, rychlost a SEO vlastnosti.  

– Konkrétní metriky a nástroje pro vyhodnocení parametrů. 

- Výběr webhostingu.

 
Obsah technické specifikace: 
 

 
→ Smlouva na realizaci s přílohami (specifikace + grafické návrhy).

Dokument v rozsahu 10 stran. 

Sepisuje a moderuje Jan Bien, vyjadřují se všichni hrdinové. 

Seznam v průběhu dokončuje grafické návrhy.



Dějství druhé: 

Vývoj



Vývoj

 
Alfaverze

Betaverze

Marketingové oddělení je vtaženo do vývoje.  

Čilý komunikační ruch Jan Bien ←→ Marketingové oddělení. 

Zhruba další 2 týdny. 

Doplněné některé „nice to have“ funkce. 

Dokončená funkčnost a uzavřený rozsah webu. 

2 hodinové školení in-house pro cca 20 šéfredaktorů.

Aby Marketingové oddělení co nejdříve něco vidělo.  

Validuje záměr, představy a vzájemné porozumění.  

Zhruba 2 týdny.  
Obsahuje hrubě navržené „must to have“ funkce. 

Funkční administrace. 



Intermezzo: 

Technické detaily



Jedna rubrika obsahuje anglické články: 

   – Při procházení webu se chová jako samostatná sekce.  

   – Anglická sekce je miniaturní, nepoměrná k české,  

     obsahuje mírně jinak uspořádané informace. 

Řešíme vlastním pluginem.  

   - Hotové pluginy (WPML, Polylang) jsou zbytečně komplexní. 

Co plugin dělá: 

   – V akci wp detekuje jazyk podle kontextu – anglická rubrika / článek v ní.  

   – Nastaví jazyk webu: filtry locale a language_attributes. 

   – Vytvoří globální funkci vracející aktuální jazyk.  

       → Funkce pak slouží k „podmínkování“ v šabloně.

Anglická verze



Ochrana proti vytapetování HP 
jedním tématem

Modifikace WP Query  

→ akce pre_get_posts

Custom taxonomy



Našeptávač

Plugin Relevanssi → vytvoření indexu. 

Kousek vlastního JavaScriptu a CSS.



a) remove_shortcode('gallery') 

b) add_shortcode('gallery', 'sblog_gallery'); 

c) Vlastní HTML a CSS. 

d) JS knihovna Fancybox: 

   fancyapps.com/fancybox/3/ 

Přestylování výchozí WordPress 
galerie → shortocde [gallery]



Pojmy slovníčku 

   → vlastní Custom Post Type 

Abeceda 

   → vlastní Custom Taxonomy 

   - funkce přivázaná na akci  

     save_post automaticky přiřadí  

     písmeno 

Kategorie pojmů: 

   → vlastní Custom Taxonomy 

Výpis: 

    Vlastní HTML + CSS + JS. 

Slovníček



Push notifikace  

do prohlížeče

Napojení na službu onesignal.com. 

Plugin OneSignal Push Notifications.

http://onesignal.com


Jen jeden „životně důležitý“ plugin

 1) Advanced Custom Fields PRO 

 2) Clean Image Filenames 

 3) Disable Emojis (GDPR friendly) 

 4) Disqus for WordPress 

 5) Enlighter – Customizable Syntax Highlighter 

 6) Favicon by RealFaviconGenerator 

 7) iThemes Security Pro 

 8) OneSignal Push Notifications 

 9) Password bcrypt 10) Redirection 

11) Relevanssi 

12) Shortcake (Shortcode UI) 

13) Smush 

14) WP Super Cache 

15) Yoast SEO



Dějství třetí: 

Migrace dat



Co je třeba vyřešit

Import článků a jejich učesání. 

Import vložených souborů (obrázky a soubory ke stažení) do WP mediální knihovny. 

Revize štítků. 

Přesměrování všech původních adres pomocí HTTP 301 Moved Permanently: 

   → Jednotlivé články, štítky, RSS feedy.

 
V číslech

26 blogů = 26 domén 

2× WordPress 

24× Tumblr 

Cca 2 tisíce článků.

 
Funkčně



Před spuštěním akce

 
Import nanečisto a podrobná analýza

Průzkum – co lze vyřešit dostupnými pluginy a co je nutné naprogramovat? 

Zvědomění – co vše bude přesun obnášet? 

 
Nalezená úskalí:

– Tumblr poskytuje přístup k API pouze pro blogy v subdoménách *.tumblr.com 

   → My potřebujeme migrovat *.seznamblog.cz 

– Tumblr neposkytuje možnost zálohy – co když se něco pokazí? 

– Nedokážeme jednoduše importovat uživatelské / autorské účty. 

– Celková migrace zabere několik dnů. 

– Seznam si nemůže dovolit výpadek v publikování. 

– Na schválení finálního blogu (včetně obsahu) potřebuje Seznam 1-2 týdny.     

– Seznam potřebuje provést revizi štítků přiřazených k článkům přes Excel tabulku. 

http://tumblr.com


WordPress Importer  

   wordpress.org/plugins/wordpress-importer/ 

Tumblr Importer  

   wordpress.org/plugins/tumblr-importer/ 

Import External Images  

   wordpress.org/plugins/import-external-images/  

Set All First Images As Featured  
   wordpress.org/plugins/set-all-first-images-as-featured/  

 
Import external attachments  

    wordpress.org/plugins/import-external-attachments/ 

WP pluginy k jednorázovému použití



Výstup analýzy

 
Metodické pokyny:

 
Naspecifikované pluginy na míru:

Přesně v pořadí popsané postupy / checklisty: 

   1) Co provést před migrací. 

   2) Postup samotné migrace jednoho blogu. 

   3) Úkony po migraci jednoho blogu. 

   4) Specifické ruční zásahy pro každý blog. 

   5) Spuštění do provozu. 

Plugin pro vygenerování redirect .htaccess pro každou jednotlivou doménu. 

Plugin pro export / import CSV seznamu článků s přiřazenými štítky.





Dějství čtvrté 

a poslední 



Finále

Release Candidate

Cca 2 týdny na poslední detaily a drobnosti. 

Závěrečné testy + kontrola v prohlížečích. 

Finální schválení Marketingovým oddělením.

Spuštění

Servis

Pravidelné aktualizace, zálohování, dohled nad provozem. 

Monitoring dostupnosti, sledování logů a Google Search Console. 

Průběžný vývoj a podpora.

Jan Bien: Nastavení webu pro provoz na ostré doméně. 

Vývojové oddělení Szn: Nasměrování DNS. 

Marketingové oddělení Szn: Tisková zpráva.



the_end();
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Děkuji za pozornost

 
Jan Bien

 
Vývoj webů na zakázku:

Školení pro budoucí WordPress vývojáře:

www.webmistr.wtf 

webmistr.wtf/vyvoj/ 

webmistr.wtf/skoleni/ 

Tato přednáška ke stažení:

href.wtf/wc2019  

http://www.webmistr.wtf
https://www.webmistr.wtf/vyvoj/
https://www.webmistr.wtf/skoleni/
https://href.wtf/wc2019

