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5.4-es verzió újdonságai:
 

» Elsősorban Gutenberg szerkesztőt érintik, jön a 7.6-os Gutenberg
» Jön az admin felületen az üdvözlő ablak, Gutenberg szerkesztő használatában segít
» Gutenberg blokk szerkesztő változásai:

› Social Icons / Közösségi oldal ikonok, ahol a saját oldalaink, profiljaink linkelhetjük
› Gombok (teli, körvonalas, egymás alatti, egymás melletti, stb.)
› Sor és oszlop elemek: háttérszín részletes beállítás került hozzáadásra
(gyerekjáték lesz a színátmenetes háttér)
› Címeknél (Heading) színválasztó került hozzáadásra
› Blokk galéria szerkesztő funkcionalitásának bővítése
› Legutolsó bejegyzések listázó blokk a kiemelt képet is tartalmazza
› Szerkesztő felületén kisebb változtatások 
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További újdonságai/változásai:
 

» 14%-al gyorsul az alaprendszer (Gutenberg szerkesztővel)
» Telefonról történő képfeltöltés folyamatán optimalizáltak
»  Automatikus képforgatás került hozzáadása
»  Jobb webhely egészség (Site health) ellenőrzés
»  Rendszeres admin e-mail ellenőrzés
 

Március 03.-tól elérhető RC kiadás, amin lehet tesztelni, de éles oldalra csak a végleges verzió 
ajánlott.



Pletykálják:
 

» Az 5.4-el érkezhet a beépített Lazy load (képekkésleltetett betöltése) megoldás, ami azon 
oldalak betöltési idején fog segíteni, ahol nincs plugin vagy theme általi ilyen vagy hasonló 
megoldás alkalmazva. Az RC-be még nem volt aktívan benne.

Első körben csak a képekre lesz automatikusan alkalmazva.

Ez hivatalosan még nincs megerősítve, de már egy ideje elérhető (tesztelhető) önnáló plugin 
formájában, így szinte biztosan a következő verziókban várható.

Plugin verzió elérhetősége: https://wordpress.org/plugins/wp-lazy-loading/
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Bővítmény sebezhetőségek

Elmúlt időszak fontosabb sebezhetőségei:
 

» Duplicator migráló, klónozó
» GDPR Cookie Consent, süti elfogadó/megadó
» WP Database reset, adatbázis nullázó
» Minimal Coming Soon & Maintenance, informáló oldal
» ThemeGrill Demo Importer, minta tartalom importáló

Mind megelőzhető lett volna:
Ha a nem használt bővítményeket kikapcsoljuk és töröljük!
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A nagyvilágból

» A februárra tervezett WordPress Camp Asia rendezvényt a szervezők lemondták, a 
Bangkokban akkor tapasztalt egészségügyi veszély okán.
https://wordpress.org/news/2020/02/wordcamp-asia-cancelled-due-to-covid-19/

» A WordPress kódrészletei folyamatosan kerülnek fel (immáron hivatalosan) a GitHub-ra. Így 
még könnyebb lesz egyes kódrészleteket megtekinteni, akár online.
https://github.com/WordPress

» A WordPress 5.5-ös verziójával jön az automatikus plugin és theme frissítés. 
» Megjelent a 2.2.1-es WordPress kód szabványa.
» Lesz gyári XML sitemap a WordPress-ben. Egyenlőre még tervezés első fázisában van.




