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Povzetek
V diplomski nalogi predstavljam celoten postopek izdelave odzivne spletne strani »avtoelektrika.si« od
zahtev stranke do javne objave. Predstavil sem trende oblikovanja odzivnih spletnih strani ter
programske jezike in orodja, uporabljene pri razvoju strani. Na podlagi več kriterijev sem primerjal
sistema upravljanja spletnih vsebin Joomla in MyPortal ter povzel končne ugotovitve. Opisal sem
postopke razvoja z uporabo spletnih orodij in jezikov HTML, CSS3, PHP ter predstavil glavne probleme
in opisal svoje rešitve. Predstavil sem strukturo strani v obliki razreza strani ter izdelavo njenih
posameznih elementov in postavitev s pomočjo predlog strani v sistemu MyPortal. V zadnjem poglavju
sem predstavil postopke objave izdelane strani ter njenega vzdrževanja in upravljanja.
KLJUČNE BESEDE: odzivna spletna stran, sistem za upravljanje s spletnimi vsebinami,
MyPortal, razrez, PHP, HTML, CSS
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Abstract
The diploma thesis presents the entire process of development of a responsive website »avtoelktrika.si«,
starting from client's requirements to the publication. I have presented the actual trends of website
development and the programming languages and tools, which were used in the process. I compared
two content management systems, Joomla and MyPortal, using several criteria and summarized the
findings. I described the development process using web tools and languages HTML, CSS3, PHP and
described the problems and solutions I encountered during development. I explain the structure of the
website and the creation of its individual elements and the relationship of those elements with page
templates in MyPortal framework. In the final chapter I present publishing, management and
maintenance of the web portal.
KEYWORDS: responsive website, content management system, MyPortal, template, Bootstrap,
PHP, HTML, CSS
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1. Uvod
Spletne strani so najlažji in najhitrejši način za posredovanje informacij s strani ponudnikov storitev ter
izdelkov bodočim strankam. Danes so dostopne, ne samo na računalnikih, ampak na vseh napravah s
spletnim brskalnikom in dostopom do interneta. Ljudje preživijo ogromno svojega časa na spletu, čeprav
se tega večkrat ne zavedajo. S tem postanejo spletne strani tudi glavni način trženja in oglaševanja za
mnoga podjetja. Vsako novo ali staro podjetje potrebuje spletno stran, če želi svoj posel bolje razviti oz.
razširiti, kar pripelje do povpraševanja o izdelavi ali prenovi spletne strani.
V Sloveniji in po svetu imamo veliko specializiranih podjetij in posameznikov, ki se ukvarjajo z izdelavo
spletnih strani. V takem podjetju je vsak posameznik zadolžen za določen del postopka izdelave. Sam
sem med praktičnem usposabljanjem delal v podjetju Editor v Solkanu. Tam sem v času treh mesecev
izdelal dve celotni spletni strani in pomagal pri izdelavi ali predelavi ostalih. Spoznal sem njihov sistem
za upravljanje spletnih vsebin (ang. Content Management System, CMS) [1] z imenom MyPortal. Gre
za platformo, ki omogoča postavitev spletnih strani in omogoča uporabnikom enostavno urejanje vsebin
brez znanja programiranja. Uporabnik tako lahko samostojno dodaja, briše, ureja besedila, slike in ostale
multimedijske vsebine, katere vključuje na spletno stran. Vsa vnesena vsebina, pa je shranjena v samem
sistemu in podatkovni bazi spletne strani.

1.1. Pregled vsebine
V diplomski nalogi so obravnavani postopki in metode, potrebne za izdelavo spletne strani v sistemu
MyPortal. Vsa znanja, ki sem jih pridobil med izdelavo, so pripomogla h končnemu izdelku spletne
strani o Avtoelektriki. Najprej sem se seznanil s temo spletne strani; čemu služi, zakaj jo imeti in kaj
lahko pričakujemo v prihodnosti. Našteti so vsi spletni jeziki in orodja, ki sem se jih pri izdelavi moral
naučiti uporabljati. Primerjal sem tudi MyPortal s sistemom Joomla iz različnih vidikov in povzel
bistvene lastnosti in razlike med njima.
Nato sledi glavni del v katerem obravnavam metode postopkov izdelave spletne strani »avtoelektrika.si«
od pristopa stranke, izdelave ter do objave in vzdrževanja spletne strani. Prikazana je uporaba vseh
uporabljanih spletnih jezikov ter programska orodja, ki so mi omogočila izdelavo razreza spletne strani
po navodilih grafičnega oblikovalca. Med postopki izdelave so izpostavljeni problemi na katere sem
naletel, ter moja rešitev samega problema. Po končanem razrezu sledi obravnava postopkov izdelave
predlog, ki so potrebne za delovanje strani s sistemom MyPortal. Na koncu se dotaknem tudi samega
upravljanja sistema MyPortal ter postopkov optimizacije in testiranja pred objavo spletne strani.
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1.2. Pregled literature
Pri izdelavi diplomske naloge in programiranju spletnih strani sem uporabljal različne portale, ki
ponujajo uporabne informacije o spletnih tehnologijah. Ti so lahko namenjeni izobraževanju in iskanju
odgovorov na pogosta vprašanja.
•

w3schools.com [2]

Veliko znanja sem pobral iz spletne strani »w3schools.com«, katera ponuja vse osnovne in napredne
opise, primere in postopke različnih spletnih jezikov ter njihovih elementov. Zelo je uporabna za
začetnike, kot za bolj izkušene programerje.
•

stackoverflow.com [3]

Veliko sem si tudi pomagal s spletnim portalom »stackoverflow.com«, kateri ponuja forum, kjer lahko
vsak registriran uporabnik zastavi vprašanje glede programskega problema na katerega je naletel.
Različni uporabniki nato s časoma odgovorijo na problem s svojo rešitvijo in razlago.
•

quora.com [4]

»Quora.com« je spletno mesto z vprašanji in odgovori z več različnimi temami, kjer vprašanja
uporabniki postavljajo in na njih tudi odgovarjajo. Uporabniki lahko sodelujejo z urejanjem vprašanj in
predlaganjem popravkov na odgovore, ki so jih poslali drugi uporabniki.
•

educba.com [5]

Spletno mesto »educba.com« ponuja uporabniku plačljivo izobraževanje novih spretnosti z video
razlago in vajami. Ponuja tudi brezplačen blog, ki vsebuje kratko spisane razlage na različne teme.
•

joomla.org [6]

Je spletno mesto, ki omogoča prenos, podporo in učenje sistema Joomla. Poleg informacij o sistemu in
njenem delovanju sem v dokumentaciji našel tudi informacije o optimizaciji strani.
•

myPortalcms.com [7]

Pomoči in informacij za delo z MyPortalom na spletu ni veliko. Na uradni strani lahko najdemo funkcije
in rešitve, katere so ”zastarele”, zato sem se za pomoč obrnil na sodelavce, kateri so me naučili delovanja
sistema.
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Slika 1: Vstopna stran naW3schools
Pregled diplomskih nalog na temo izdelave spletnih vsebin:
•

»Postavitev spletne predstavitve podjetja v okolju WordPress«, Kosi Aleš. [34]

Diplomska predstavlja metode in potrebne postopke za izdelavo spletne strani v sistemu WordPress.
•

»Načrtovanje in oblikovanje odzivnega spletnega mesta«, Fejzić Diana. [35]

Temelji na postopkih oblikovanja odzivne spletne strani, kot je grafični dizajn.
•

»Prenova spletne strani podjetja Beenius s poudarkom na uporabniški izkušnji«,
Petra Vovk. [36]

Opisuje prenovo spletne strani, ter postopke izdelave s pomočjo analize stare strani in poslovno
strategijo podjetja.
•

»Izdelava odzivne spletne strani v obliki stripa«, Volk Boštjan. [37]

Predstavljen je koncept odzivne spletne strani ter potrebne tehnologije in metode na primeru spletne
strani v obliki stripa.
•

»Izdelava spletne strani z uporabo ogrodja WordPress in analiza upr. izkušnje«,
Seražin Ana. [38]

Predstavljen je potek izdelave spletne strani v sistemu WordPress.
•

»Oblikovno in funkcionalno prilagajanje sodobne spletne strani«, Žerko Blaž. [39]

Opisuje postopke in metode potrebne za uspešno izdelavo spletne strani.
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•

»Predstavitev manjšega lesnega podjetja na spletu«, Gašparič, Jan. [40]

V diplomski nalogi so opisani načini in postopki, ki so potrebni za predstavitev podjetja na spletu, kot
so spletna stran in socialna omrežja.
•

»Izdelava spletne trgovine«, Vojičić Tim. [41]

Predstavljeni so postopki izdelave spletne trgovine s sistemom WordPress.
•

»Izdelava spletnega mesta s sistemom CMS in uporabo elementov HTML5 in CSS3 za
končnega uporabnika«, Ovnič Mojca. [42]

Predstavljen je proces izdelave in upravljanja spletnih mest s sistemom WordPress.
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2. Načrtovanje spletnih strani
2.1. Namen postavitve spletnih strani
Spletna stran [8] je dokument, ki je sestavljen iz več različnih multimedijskih vsebin in dostopen vsem
uporabnikom na spletu. Do spletnih strani lahko dostopa vsakdo z internetno povezavo in njenim
spletnim naslovom (URL). Spletne strani se lahko uporablja za različne namene, kot so npr. osebne
strani, predstavitvene strani podjetja, spletne trgovine, informacijske strani, forumi, socialna omrežja in
še mnoga druga. Čeprav člani socialnih omrežij kot so facebook, twitter, youtube vedno bolj uporabljajo
mobilne aplikacije in ne neposredno spletne strani.
Ker živimo v digitalnem obdobju, je spletna stran nujnost za poslovanje podjetja ne glede na to ali je
podjetje novo ali staro oz. majhno ali veliko. Posel za večino ljudi enostavno ne obstaja, če podjetje
nima spletne strani. Spletna stran deluje kot digitalna značka (ang. digital brochure) [9] za nove
potencialne stranke. Na njej lahko podjetje svoje storitve in izdelke predstavi širši množici, saj vsaka
potencialna stranka najprej poišče vir in mnenje na spletu, preden stopi v stik s podjetjem. S spletno
stranjo si podjetje zagotavlja poslovno zaupanje, saj s tem pokaže, da je podjetje dobro organizirano in
informirano o ljudeh na tem področju. Dala bo tudi kredibilnost in vtis, da je podjetje večje in bolj
uspešno kot v resnice je.
Več kot dve milijardi ljudi uporablja internet in ogromno ga uporablja za nakupe od doma. Spletna stran
je lahko, zato tudi spletna trgovina ter priložnost za boljši marketing svojih izdelkov. Ko stranka odda
naročilo na strani s podatki in načinom plačila, podjetje pošlje željeni izdelek na naveden naslov. S tem
lahko podjetje doseže nove stranke doma in v tujini. Za nekatera podjetja je spletna stran pomembna,
saj tako lažje komunicirajo in nudijo pomoč strankam štiriindvajset ur na dan, brez fizične interakcije.
Enostavno lahko obrazložimo tako, da če se nekdo ukvarja z različnimi posli ali pa ima podjetje brez
spletne strani, verjetno s tem izgublja veliko priložnost v poslovnem svetu. Nove potencialne stranke s
tem mislijo, da je podjetje majhno in ne vzame svojega posla resno.
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2.2. Odzivna spletna stran
V začetku razvoja spletnih strani je bila bolj pomembna njena informacija, kot njen izgled. Zgrajene so
bile iz čistega HTML-ja, brez dodatnih funkcij in vezane na točno določeno ločljivost monitorjev. S
časoma se je oboje spremenilo. Izgled spletne strani in njeno interaktivnost so spremenili novi in
posodobljeni spletni jeziki ter orodja. Podjetja so tudi prišla do spoznanja, da je splet prihodnost trženja
in širjenja njihovega delovanja, kar je pripomoglo k izdelovanju bolj privlačnih spletnih strani z
namenom pritegniti nove stranke ali vzeti stranke konkurenčnemu podjetju.
S pojavom novih prikazovalnih naprav, kot je mobilni telefon so morali izdelovalci v začetku najprej
izdelati stran za računalniški zaslon ter nato še posebej stran za mobilni zaslon. Rešitev je prinesel
odziven dizajn ali oblikovanje [10], ki vsebino in obliko strani prilagodi velikosti zaslona naprave.
Odzivno oblikovanje spletnega mesta nadomešča tudi potrebo po oblikovanju namenskega mobilnega
spletnega mesta za uporabnike pametnih telefonov. Zdaj namesto, da se oblikuje več spletnih mest za
različne ločljivosti, se oblikuje samo eno, ki se samodejno prilagodi tako, da ustreza napravi na kateri je
prikazano. To pripomore pri zmanjšanju stroškov, saj podjetju ni potrebno plačati izdelave in
vzdrževanja dveh spletnih strani.
Odzivno oblikovana spletna stran omogoča tudi samodejno prilagoditev njene vsebine in elementov, da
se ujemajo z velikostjo zaslona, na katerem so prikazani. S tem vsebino, kot so slike in besedila, omeji
na širino trenutnega okna oz. naprave in s tem pripomore do boljše preglednosti in berljivosti. Vsebino
lahko hitro in preprosto dodamo ali popravimo brez skrbi, da bi oblikovanje slabo vplivalo oz. porušilo
vsebino na drugačni napravi.
Odziven dizajn lahko pomaga rešiti veliko težav na spletnem mestu. Z njim bo spletni strani omogočil
mobilnost, izboljšal videz na napravah z velikimi in majhnimi zasloni, ter povečal čas, ki ga obiskovalci
preživijo na njej. Prav tako lahko pomaga izboljšati uvrstitev spletne strani v spletnih iskalnikih in je do
uporabnika bolj prijazen.
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2.3. Trendi razvoja spletnih strani
Spletne strani so in bodo prva informacijska točka vsakega uporabnika. Čeprav so se strani s časom
spreminjale, je njihov glavni namen še vedno isti. Trendi oz. težave na katere moramo paziti pri izdelavi:
•

Prednost telefonu (ang. Mobile first) [11]

V prihodnosti lahko pričakujemo vedno več mobilnih aplikacij in strani, ki bodo imele prioriteto za
uporabo na mobilnih napravah, saj že danes več kot 70% ljudi najprej preveri stran na mobilnem
telefonu, kot na namiznem računalniku. To pa tudi pomeni, da bo večina spletnih strani bila izdelanih v
stilu ene strani (ang. one page website) in obvezno odzivna, saj so tako bolj prijazna za mobilne
uporabnike.
•

Prenaseljenost spletnih strani (ang. Overpopulation of websites) [11]

Vsako leto nastaja ogromno novih spletnih strani, kar pomeni, da bo v prihodnosti preveč spletnih strani.
Več kot 90% uporabnikov že zdaj klikne samo na zadetke na prvi strani iskanja, kar pomeni, da bo za
vsako podjetje priti na prvo stran zadetkov pravi izziv.
•

Prilagajanje uporabniku (ang. Personalized) [11]

Večina spletnih strani je danes prilagojena uporabniku, saj splet pridobiva vedno več informacij o nas.
Na primer spletna stran Mimovrste nam ponuja izdelke o katerih smo se zanimali na spletu. Socialna
omrežja nam prikazujejo novice, ki naj bi nas po njihovih podatkih zanimale. Navaditi se bomo morali,
da spletne strani vedo kdo smo in kaj nam je všeč.

2.4. Pregled programskih orodij in jezikov
Za izdelavo spletne strani potrebujemo več različnih spletnih jezikov in orodij, ki so potrebni za popolno
delujočo spletno stran.

2.4.1.

HTML in HTML5

HTML (Hyper Text Markup Language)[12] je označevalni jezik za izdelavo spletnih strani in spletnim
brskalnikom daje navodila, kako naj prikažejo njeno vsebino. Z njim sestavimo osnovno strukturo
spletne strani s pomočjo HTML značk, ki so zapisane v kotnih oklepajih. HTML5 je najnovejša različica
HTML-ja, ki je izšla leta 2014 z namenom dodajanja novih funkcij, da bi postal bolj dostopen za vse in
ga podpirajo vsi modernejši brskalniki.
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2.4.2.

CSS in CSS3

CSS (Cascading Style Sheets)[13] je slogovni jezik, ki deluje znotraj kode spletnega mesta v tandemu s
HTML-jem, tako da spletnemu mestu daje statično strukturo in slog. Medtem ko HTML določa, kateri
elementi so na strani, CSS definira, kako se ti elementi prikazujejo. Čeprav delujeta skupaj, sta v dveh
različnih datotekah popolnoma ločena, kar omogoča programerjem, da spremenijo videz spletnega
mesta, brez vpliva na njegovo osnovno strukturo. Danes se uporablja CSS3, ki omogoča hitrejše
nalaganje spletne strani ter naredi njen videz in občutek še boljši.

2.4.3.

JavaScript

JavaScript [14] je odprtokodni programski jezik, ki s pomočjo HTML-ja CSS dopolnjuje trikotnik
jezikov, ki so potrebni za izdelavo lokalne spletne strani. Podpirajo ga vsi večji brskalnik in tudi večina
mobilnih brskalnikov. Uporablja se predvsem za izboljšanje spletnih strani, da bi zagotovili uporabniku
prijaznejšo izkušnjo. Sem spadajo dinamično posodabljanje spletnih strani, izboljšave uporabniškega
vmesnika, kot so meniji in pogovorna okna, animacije, dvodimenzionalna in 3D-grafika, interaktivni
zemljevidi, video predvajalniki in drugo. Njegova koda je lahko neposredno v html kodi ali v dodatnem
dokumentu, do katerega pot moramo nato dodati v glavo dokumenta. Kodo vpišemo med znački
<script></script> katera se izvede na strani odjemalca, takoj ko se sproži njen pogoj.

2.4.4.

PHP

PHP (PHP: Hypertext Preprocessor)[15] je odprtokodni skriptni jezik za ustvarjanje bolj dinamične
spletne strani. Z razliko od ostalih jezikov, se PHP izvaja na strežniku in ne na strani odjemalca. Njegovo
kodo se napiše med <?Php ?> značko, katero nato strežnik izvrši in jo pošlje nazaj odjemalcu v obliki
HTML kode. Za začetnike je zelo preprost jezik, ponuja pa tudi številne napredne funkcije za
profesionalne programerje. Ker se ukazi izvajajo na strežniku, obiskovalec ne more videti PHP kode,
kar je dobro tudi za varnost same spletne strani in posledično podatkov registriranih uporabnikov.

2.4.5.

MySQL podatkovna baza

MySQL [16] je odprtokodni sistem upravljanja relacijskih baz podatkov z modelom odjemalec strežnik.
Podatkovna baza je preprosto shramba podatkov, katera sestavlja vsebino spletne strani. V njej se vsi
podatki in vnesena vsebina shranjujejo in organizirajo v obliki tabele. Podatke zapisujemo, urejamo in
beremo s pomočjo SQL ukazov, ki se nato izvedejo na strežniku v podatkovni bazi.
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2.4.6.

MyPortal

MyPortal [17] je sistem za urejanje spletnih vsebin, ki so ga razvili pri podjetju Editor in je na voljo
vsem brezplačno. Zasnovan je na platformi PHP, ki uporablja MySQL podatkovno bazo in samodejno
zazna lastniški uporabniški vmesnik AJAX. Za delovanje na strežnikih ne potrebuje posebne strojne ali
programske opreme. Deluje na Windows in Linux operacijskih sistemih na zelo priljubljenem spletnemu
strežniku Apache. Spletnemu oblikovalcu sistem omogoča ustvarjenja kakršne koli zasnove brez skrbi
o omejitvah sistema. Programer potrebuje za ustvarjanje predlog čist PHP in se mu ni potrebno učiti
dodatnega jezika ter spletnih urejevalnikov. Do spletnega mesta lahko dostopamo in urejamo kadarkoli
in kjerkoli, s kateregakoli brskalnika. Ker sem obdelal praktično usposabljanje na podjetju Editor, sem
se tudi sam spoznal z njegovim delovanjem in z njegovo pomočjo izdelal spletno stran
»avtoelektrika.si«.

Slika 2: MyPortal logo. (Vir [1])

2.5. Primerjava sistemov upravljanja spletnih vsebin
Sistemi za upravljanje spletnih vsebin se razlikujejo med seboj iz različnih vidikov. Ne glede nato, da
je bistvo sistemov enako, se moramo odločiti kateri nam omogoča boljšo izdelavo. Prvi korak pri
odločitvi je, kakšno vrsto spletne strani bomo izdelali, saj so nekateri sistemi boljši za izdelovanje
določene zvrsti kot drugi. V naslednjih korakih moramo v izbiro všteti tudi, svoje in uporabnikovo
znanje z upravljanjem določenega sistema.
Stran »avtoelektrika.si« je informativna stran o podjetju in njegovih storitvah. Take vrste strani so lahko
narejene v katerem koli znanem in preprostem sistemu. Stran sem izdelal v sistemu MyPortal, katerega
bom primerjal z bolj znanim sistemom Joomla. Sistema bom med sabo primerjal iz treh vidikov:
splošno, vidika programerja in vidika uporabnika.
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2.5.1.

Splošna primerjava

V spodnji tabeli je prikazana primerjava osnovne razlike sistema Joomla s sistemom MyPortal.
SISTEM

JOOMLA

MyPortal

Leto izdaje

2005

2004*

Cena

Brezplačno

Brezplačno

Število prenosov

107 milijonov

neznano

Število predlog

več kot 10000

Predlogo največkrat izdelaš
sam

Težavnost

lahka

težka

Posodobitve

Vsaj enkrat na mesec

redko

Namen

Bolj nezahtevne

vse

informativne strani, blogi
Tabela 1: Splošna primerjava. (Vir [6][7])
Joomla [18] je odprtokodni sistem za upravljanje s spletnimi vsebinami izdana leta 2005 in je poznana
po vsem svetu. Informacije uradnega izida za sistem MyPortal ni, leta 2004 pa je nastalo podjejte Editor,
ki je ta sistem razvilo.
Glede nato, da sta oba sistema brezplačna, je Joomla v veliki prednosti pri številu prenosov. Ena izmed
glavnih razlik je, da pri sistemu Joomla imamo na razpolago ogromno brezplačnih in plačljivih predlog
z razliko pri MyPortalu, kjer moramo predlogo v večini primerov ustvariti sami. Lahko pa dobimo
HTML5 razrez predlogo, katero moramo nato spremeniti za pravilno delovanje na sistemu.
Sistem Joomla je odličen za začetnike, ki bi se radi naučili izdelati preprosto spletno stran, medtem ko
pri Myportalu potrebujemo bolj napredno programersko znanje. Razvijalci vedno znova posodabljajo
Joomlin sistem in s tem skrbijo za večjo varnost in pravilno delovanje. Enako velja za sistem MyPortal,
a so njegove posodobitve na voljo zelo poredko.
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2.5.2.

Primerjava z vidika programerja

V naslednji tabeli je prikazana primerjava med prednostmi in slabostmi obeh sistemov z vidika
programerja.
Sistem

Joomla

MyPortal

Prednosti

Lažji

Več svobode

Hitreje izdelana stran

Čist PHP

Na

razpolago

veliko Pregleden backend vmesnik

različnih modulov
Slabosti

Zelo omejen pri brezplačnih Težje programiranje
predlogah
Manj poseganja v kodo

Stran se lahko objavi samo
na strežniku podjetja

Tabela 2: Primerjava z vidika programerja.
Iz tabele je razvidno, da za začetnike, ki se še učijo in želijo ustvariti preprosto stran je boljši sistem
Joomla. Ta ponuja lažji in hitrejši način izdelave z možnostjo zakupa različnih predlog in modulov.
Posledica tega pa je, manj svobode pri programiranju in odsvetovano poseganje v kodo, katere
programer ni spisal sam.
Za naprednejše programerje, ki želijo več svobode in bolj kompleksno stran je boljši MyPortal. Saj za
razliko od Joomle ima ta več svobode s posledico težjega programiranja, saj mora programer vsak modul
izdelati sam, kot na primer pošiljanje vsebine kontaktnega obrazca. Slabost je le v tem, da je stran
izdelano na sistemu MyPostal mogoče objaviti samo pri podjetju Editor.
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2.5.3.

Primerjava z vidika uporabnika in upravljanja

V zadnji tabeli pa je prikazana primerjava med prednostmi in slabostmi obeh sistemov z uporabnikovega
vidika in upravljanja.
Sistem

Joomla

MyPortal

prednosti

Boljši urejevalnik besedila

Bolj pregleden uporabniški
vmesnik

Napredne možnosti urejanja Dodajanje
besedil

možnosti

dodatnih
k

različnim

elementom
slabosti

Manj pregleden uporabniški Večjezično urejanje
vmesnik
Težje

dodajanje

pravic Na

novemu uporabniku

spletu

ni

veliko

informacij o urejanju.

Tabela 3: Primerjava z vidika uporabnika in upravljanja.
Sistem Joomla ima možnost izbire med različnimi urejevalniki besedil, kar pripomore do naprednih
možnosti za samo oblikovanje. S tem ni potrebno že vnaprej narediti stil besedila zato, ker si ga lahko
stranka sama izbira med pisanjem članka. Uporabniški vmesnik izgleda na Joomli veliko boljše kot, na
MyPortalu, a je zaradi veliko opcij navadnemu uporabniku manj pregleden.
Programer lahko v sistemu MyPortal doda k člankom dodatna polja, katere nato uporabnik uporabi za
prikaz dodatnih vsebin na spletni strani. Sistem Joomla tega ne omogoča in je to za MyPortal velik plus,
saj lahko določen članek in pripadajočo manjšo vsebino ureja iz enega urejevalnika. Uporabnik, ki želi
spremeniti vsebino na strani, ne bo našel veliko informacij o urejanju na spletu, kar je ena izmed večjih
slabosti sistema MyPortal.
Če se stranka odloči za večjezično stran je potrebno vso vsebino vsaj dvakrat vnesti v sistem. V Joomli
lahko naredimo povezavo (ang. associate) dveh enakih člankov z besedilom v različnih jezikih. To
omogoča uporabniku, da ko opravi spremembo na enem jo istočasno lahko ponovi na drugem članku.
Pri MyPortalu je urejanje večjezičnosti lahko prava mora, če ne vemo kaj smo v besedilu popravili, saj
je za vsak naložen jezik potrebno popraviti vsak članek posebej.
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3. Izdelava spletne strani »avtoelektrika.si«
3.1. Predstavitev in cilji projekta
Med praktičnem usposabljanjem sem dobil več nalog za urejanje in popravljanje različnih spletnih
strani, da sem se lahko bolje spoznal z njihovim sistemom MyPortal. Kasneje so me zadolžili za večji
samostojni projekt, kjer sem moral po navodilih grafičnega oblikovalca in stranke ustvariti celotno
spletno stran o podjetju Avtoelektrika. Po vsakem večjem končanem koraku sem moral poročati
nadrejenemu, kateri mi je posredoval nadaljnja navodila. V nadaljevanju bom predstavil vse večje
korake, probleme in rešitve, katere sem uporabil pri izdelavi tega projekta.

3.2. Pristop stranke
Da stran nastane je najprej potrebna stranka, ki se odloči za izdelavo nove ali prenovo stare spletne
strani. V Sloveniji je veliko posameznikov ali podjetij, ki nudijo izdelavo spletnih strani, zato si mora
stranka izbrati najboljšega ponudnika za izdelavo in vzdrževanje strani po objavi. Podjetje in stranka se
dogovorita o izgledu, delovanju in ceni izdelave, kar pripelje do pogodbe. S pogodbo se oba zavezanca
strinjata s pogoji zapisani v njej in izdelava spletne strani se lahko prične. Ti pogoji so lahko čas izdelave,
ki ga ima podjetje na razpolago, kako naj stran izgleda in deluje, zakup domene in gostovanja,… S
podpisom se tudi določi za koliko let pogodba velja. V tem času je podjetje zadolženo odpravljati napake
in vzdrževati strankino spletno stran. Po poteku pogodbe se lahko stranka in podjetje dogovorita za
podaljšanje ali pa prekineta sodelovanje, kar lahko privede do ukinitve spletne strani.

3.3. Pregled postopkov izdelave
Po dogovoru s stranko se lahka začne izdelovanje spletne strani po določenih postopkih. Glavni postopki
so v večini primerov vedno izvedeni v istem vrstnem redu, medtem, ko nekaterim vmesnim manjšim
postopkom vrstni red ni pomemben. Glavni postopki:
•

Grafični Dizajn

Preden lahko programer začne z izdelavo je potrebno, da grafični oblikovalec izdela popis s slikami
izgleda spletne strani.
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•

Izdelava razreza spletne strani

Izgled spletne strani v grafičnem dizajnu je potrebno spremeniti s pomočjo HTML, CSS in JS v
dokument razreza spletne strani.
•

Odzivnost strani na drugih napravah

Stran je treba dodelati tako, da pravilno prikaže vsebino in deluje na vseh napravah.
•

Namestitev in nastavitve podatkovne baze

Preden lahko namestimo sistem za spletne strani je potrebno ustvariti podatkovno bazo.
•

Namestitev in nastavitve sistema za upravljanje s spletnimi vsebinami

Ko je stranka zadovoljna z izdelanim razrezom je potrebno namestiti sistem za upravljanje spletne
vsebine na testni strežnik in mu spremeniti nastavitve.
•

Izdelava predlog

Predloge za sistem izdelamo po izgledu in s pomočjo kode razreza spletne strani z dodatnimi PHP
programskimi stavki in MySQL poizvedbami.

3.4. Grafični Dizajn
Ko ima podjetje približno sliko kako naj bi stran delovala in izgledala, je na vrsti grafično oblikovanje.
Za grafično oblikovanje je zadolžen oblikovalec, ki s pomočjo grafičnih programov npr. Photoshop,
ustvari sliko spletne strani. Ko se stranka strinja z izgledom, mora oblikovalec narediti popis dizajna in
funkcionalnosti spletne strani, ki ga nato preda programerju. Na podjetju sem tudi sam prejel popis
dizajna, katerega prva stran je prikazana na sliki (Slika 3: Prva stran popisa dizajna.).
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Slika 3: Prva stran popisa dizajna.

3.5. Izdelava razreza spletne strani
Za stran »avtoelektrika.si« je bilo potrebno izdelati novo predlogo po strankini želji ter navodilih
grafičnega oblikovalca. Preden se predlogo naloži v sistem je potrebno narediti tako imenovan razrez.
Razrez je lokalno narejena stran s pomočjo HTML-ja, CSS-a in JavaScripta z namenom razporeditve
elementov spletne strani in kasnejšega lažjega programiranja. Na videz je razrez enak končni spletni
strani, a ne vsebuje vseh funkcij in pravih vsebin, ki jih kasneje dodamo s sistemom. Na sliki (Slika 4:
Rezultat razreza po dizajnu za stran »avtoelektrika.si«.) je rezultat kode razreza naslovne strani za
»avtoelektrika.si«.
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Slika 4: Rezultat razreza po dizajnu za stran »avtoelektrika.si«.
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Naslovna spletna stran je sestavljena iz štirih delov vsebine:
•

Glava strani – namenjena vsebine glave kot so logotip, kontaktni podatki in menu.

•

Drsnik – namenjen drsniku in njegovi vsebini.

•

Glavna vsebina – namenjena člankom, galeriji, obrazcem.

•

Noga strani – namenjena vsebini noge.

3.5.1.

HTML Struktura

Pri izdelavi spletne strani je najpomembnejša njena osnovna struktura, ki je spisana s pomočjo HTML
značk:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<!--meta podatki-->
</head>
<body>
<!--vsa vsebina strani-->
</body>
</html>

Z uvedbo HTML5 so v uporabo prišle nove značke, s katerimi lažje in bolj organizirano zgradimo
ogrodje strani. V prejšnjem poglavju sem razdelil vsebino spletne strani na štiri dele: glava strani, drsnik,
glavna vsebina in noga strani. S pomočjo novih značk in razdeljene vsebine izgleda rezultat osnovne
HTML5 strukture spletne strani »avtoelektrika.si« tako:
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<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<!--meta podatki-->
</head>
<body>
<header>
<!—vsebina glave strani-->
</header>
<main>
<section>
<!--drsnik-->
</section>
<article>
<section>
<!—glavna vsebina-->
</section>
</article>
</main>
<footer>
<!—vsebina noge strani-->
</footer>
</body>
</html>

Značka <!DOCTYPE html> pove brskalniku kakšne vrste je dokument (v tem primeru gre za HTML5).
Nato sledi označen začetek HTML dokumenta z značko <html>, ki lahko vsebuje določitev jezika
spletne strani za pomoč iskalnikom in brskalnikom.
Značka <head> določa glavo HTML dokumenta v kateri definiramo elemente, ki so za njo značilni. Ti
elementi so različni meta podatki, ikona v brskalniku in povezave do raznih CSS ter JS datotek. V glavi
lahko najdemo tudi kakšno krajšo JS kodo (skripto).
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Slika 5: HTML struktura glave dokumenta razreza.
Meta podatki [19] so informacije o podatkih HTML dokumenta, katere vsebuje oznaka <meta> in niso
vidni na strani. Te podatke uporabljajo brskalniki in iskalniki, da vedo kako prikazati, naložiti ter
nadzirati vsebino spletne strani. Ena izmed takih značk je meta charset, ki določa nabor znakov oz.
njihovo kodiranje. Druga je meta viewport, ki daje brskalniku navodila, kako nadzirati dimenzije in
velikost strani na različnih napravah. Nato imamo še dodatne meta podatke kot so author (avtor),
keywords (ključne besede) in description (opis strani), ki pomagajo iskalniku pri iskanju strani na spletu.
Pred uvedbo HTML5 je značka <body> ločevala različno vsebino samo s pomočjo HTML okvirjev
(div). Danes poznamo dodatne značke, ki pripomorejo k lažjemu ločevanju in definiranju vsebine, katere
se morajo nahajati znotraj značke <body>:

•

<header> - za definiranje vsebine glave kot so logotip, kontaktni podatki in meni,

•

<main> - za definiranje glavnega dela vsebine,

•

<articel> - za definiranje članka znotraj značke <main>,

•

<section> - za definiranje ostalih elementov strani, ki se lahko nahajajo znotraj ostalih značk,

•

<footer> - za definiranje vsebine noge.
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3.5.2.

Bootstrap struktura

Z osnovno HTML strukturo smo postavili temelje za preprosto spletno stran. Danes je potrebno izdelati
strukturo strani tudi za druge naprave in ne samo za standardne računalniške zaslone, kar nas privede
do odzivnega oblikovanja. Večji del rešitve odzivnega oblikovanja ponuja Bootstrap knjižnica.
Bootstrap [20] je med razvijalci najbolj priljubljeno ogrodje (ang. framework) sestavljeno iz HTML-ja,
CSS-ja ter JavaScripta. Razvila ga je ekipa na Twitterju z namenom bolj preprostejšega ustvarjenja
odzivnih, ter mobilnih strani. Knjižnica vsebuje predloge za oblikovanje, ki temeljijo na HTML in CSS;
za obrazce, gumbe, menuje, drsnike, in ostalo. Poleg vseh dodatkov se Bootstrap najbolj uporablja zaradi
mrežnega sistema (ang. grid system), s katerim programer prihrani ogromno dragocenega časa pri
razporedu in odzivnosti vsebine strani pri različnih velikostih.
Za celotno strukturo vsebine spletne strani sem uporabil Bootstrap mrežni sistem. Mrežo sestavljajo
skupine vrstic (div-row) in stolpcev (div-col) znotraj enega ali več okvirja (div), kateremu določimo
Bootstrapov razred container. Ta razred nam ustvari okvir z omejeno širino (max-width) v katerem nato
lahko kombiniramo mrežo s stolpci in vrsticami. Lahko pa okvirju spremenimo razred v container-fluid,
kateri bo ves čas zasedal celotno širino zaslona. Mrežni sistem Bootstrap je odziven in stolpci se
prilagajajo glede na velikost zaslona ali širino okvirja na vsaki določeni prelomni točki. V Bootstrap 3
poznamo štiri prelomne točke/razrede:
•

xs - namenjen zaslonu s širino manj kot 768px,

•

sm - namenjen zaslonom s širino 768px ali več,

•

md - namenjen zaslonom s širino 992px ali več,

•

Lg - namenjen zaslonom s širino 1200px ali več.

Slika 6: Pomen razredov v okvirju namenjenemu za stolpec.
V enem okvirju z razredom container imamo lahko neomejeno vrstic in v vsaki vrstici ravno tako
neomejeno stolpcev. Za lepše prelome posamezne vrstice, pa smo omejeni na največ dvanajst stolpcev.
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Tako lahko kombiniramo razmerje velikosti stolpcev v isti vrstici. Npr. imamo dva stolpca širine tri
(col-md-3) in enega širine šest (col-md-6), kateri skupaj sestavijo polno vrstico. Slednji (col-md-6) bo
dvakrat večji od col-md-3 na zaslonu s širino 992px ali več. Na manjši širini, pa se bodo spremenili v
posamičen stolpec polne širine in bodo izpisani drug nad drugim.

Slika 7: Bootstrap mreža. (Vir [2])
Za zamik stolpcev lahko uporabimo način nadomestni stolpec ali način z razredom offset. Primer iz moje
prakse: vsebino na strani sem želel prikazati samo v stolpcu širine šest, poravnan na sredino. Če bi
določil v vrstici samo en stolpec s tako širino bi mi ga poravnalo skrajno levo. Tako sem določil odmik
(offset) s širino stolpca tri s spodnjo kodo.
<div class="col-sm-6 col-sm-offset-3" >
Razrede mrežnega sistema lahko med seboj kombiniramo tudi v istem stolpcu. Če želimo na velikih
zaslonih prikazati vrstico razdeljeno na dva dela, nato na srednjih zaslonih na štiri dele in majhnih na
šest delov:
<div class="col-sm-6 col-md-4 col-lg-2">....</div>
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Bootstrap knjižnico vključimo tako, da v glavo napišemo povezavo do CSS in JS datotek. Datoteke
lahko prenesemo in shranimo k datotekam spletne strani in do njih dostopamo lokalno ali pa s povezavo
preko spleta. Na spodnji sliki (Slika 8: HTML koda Bootstrap mreže glavne vsebine.) je del Bootstrap
mreže, ki sem jo izdelal za telo vsebine na razrezu.

Slika 8: HTML koda Bootstrap mreže glavne vsebine.

3.5.3.

Glava vsebine strani

Glava vsebine (ang. header) strani vsebuje elemente, ki se ponovijo na vseh podstraneh, ne glede na
ostalo vsebino. Za spletno stran »avtoelektrika.si« so ti elementi morali biti logotip, telefonska številka,
urnik ter navigacija oz. meni spletnega mesta. Za strukturo glave sem ustvaril okvir (<header>) z
razredom container v katerem sta postavljena dva stolpca. Določil sem jima dolžini štiri in šest ter
slednjega zamaknil za dolžino dveh (offset), kar skupaj zavzame širino celotne vrstice. Prvi stolpec je
namenjen logotipu, ki vsebuje povezavo na domačo stran. V zadnjem stolpcu se nahajata telefonska
številka in urnik podjetja, katera lahko stranka samostojno pozneje spremeni v sistemu. Sliki, ki sta
poleg informacij sem moral s pomočjo Photoshop-a izrezati iz slike grafičnega dizajna.

Slika 9: Logotip in informacije v glavi spletne strani.
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Za izdelavo navigacije sem istemu okvirju (container) dodal novo vrstico z enim stolpcem. Osnovno
zgradbo menija sem si sposodil iz Bootstrapa, saj je že privzeto odziven. S pomočjo CSS-a sem ga moral
spremeniti v tak videz, kot ga je določil oblikovalec. Določil sem mu ustrezno barvo, katero sem dobil
s pomočjo orodja color picker v Photoshop-u ter odstranil nekatere CSS lastnosti z vrednostjo unset.
Menuju sem moral na dno dodati črtkano zeleno črto, ki se prikaže pod imenom trenutno aktivne
podstrani. To sem storil tako, da sem dodal rob in mu določil razred, ki vsebuje lastnost border-bottomstyle: dashed;. Ta lastnost prikaže samo spodnji rob okvirja s črtkanim stilom.

Slika 10: Meni.

3.5.4.

Noga vsebine strani

Vsebina noge (eng. footer) je poleg vsebine glave še zadnji del strani, katerega izgled in elementi
ostanejo isti na vseh podstraneh. V popisu dizajna sem dobil navodila, naj noga vsebuje kratek opis o
podjetju, njihove storitve in kontaktne informacije. Vsak naslov v nogi je moral tudi vsebovati zeleno
črtkano črto, katero sem dodal na enak način kot pri meniju. Za strukturo vsebino noge, pa sem ponovno
ustvaril okvir (<footer>) v katerem je vrstica razdeljena na štiri stolpce širine tri. Na dnu noge so dodani
še podatki avtorskih pravic o lastniku in izdelovalcu spletne strani, katere sem ločil s sivkasto črto od
zgornje vsebine noge.

Slika 11: Rezultat postavitev vsebine noge strani.
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3.5.5.

Drsnik

Drsnik je izraz, ki se ga uporablja v terminologiji spletnega oblikovanja za diaprojekcijo dodano na
spletno stran. Z njim lahko prikažemo diapozitive različne vsebine, največkrat fotografije z dodatkom
besedila, ki ponazarjajo temo spletne strani. To omogoča uporabnikom, da hitro vidijo poudarke in se
nanje odzovejo z nadaljevanjem brskanja po spletni strani. Drsnike se lahko uporablja na vseh vrstah
spletnih mest. Najpogosteje ga najdemo pod glavo vsebine. Drsniki nudijo tudi različne vrste interakcij
z uporabnikom kot so klikanje na smernike in vlečenje slike za ogled prejšnje ali naslednje vsebine na
diapozitivu. Omogoča pa tudi samodejno premikanje diapozitivov brez uporabniškega vnosa.
Bootstrap ni koristen samo za mrežno sestavo, ampak nudi, kot sem že prej omenil, tudi druge funkcije.
Ena izmed njih je drsnik (Bootstrap carousel), katerega osnovno kodo dobimo na uradni strani
Bootstrapa, »w3schools.som« in podobnih straneh. Osnovni kodi drsnika lahko dodamo različne
dodatke kot so indikatorji, kontrole in dodatni napisi. V popisu sem dobil navodila, da naj drsnik zajema
večji del zaslona in naj vsebuje krajši tekst za naslov in gumb, ki pelje s povezavo na drugo podstran.
Osnovno HTML kodo Bootstrap drsnika sem najprej spremenil tako, da sem zamenjal slike s svojimi,
jih povečal in določil lastnost width:100%;, da zasedejo celotno širino okvirja v katerem se nahajajo.
Za prikaz vsebine na drsniku sem imel nekaj težav, saj se vsebina ni želela pravilno postaviti na
diapozitivu. Včasih je bila struktura vsebine v HTML-ju sestavljena iz tabel. V današnjem času, pa si
pomagamo z div elementom, kateri še vedno uporablja osnovni način oblikovanja (okvir, naslov, vrstice,
stolpci ipd.). Tem div-om, pa lahko določimo lastnosti tabele. Spodaj je primerjava med HTML
strukturo tabele in HTML strukturo z div elementom in lastnosti tabele.
HTML struktura tabele:

HTML struktura z div elementom in lastnosti tabele

<table>
<tr>

<div id="table">
<div class="tr">
<div class="td"></div>
<div class="td"></div>
<div class="td"></div>
</div>
<div class="tr">
<div class="td"></div>
<div class="td"></div>
<div class="td"></div>
</div>
</div>

<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</table>
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Prvemu div okvirju sem določil lastnost display: table; [21], ki dovoli elementu, da se obnaša kot tabela.
Ker mora tabela imeti vrstice, sem div-u okvirja vrstice (tr), kateri se nahaja znotraj prejšnjega div
okvirja (table), dodal lastnost display: table-row;. Ta lastnost omogoča elementu, da se obnaša kot <tr>
element v tabeli. Okvir znotraj vrstice pa se mora obnašati kot <td> element tabele oz. kot prostorček v
tabeli, zato sem okvirju elementa (td) dodal lastnost display: table-cell;. Znotraj tega elementa, pa se
nahaja vsebina na diapozitivu drsnika.
Drsnik vsebuje tudi kontrolnike, s katerimi lahko uporabnik na strani premika njegovo vsebino levo ali
desno. Bootstrapov drsnik že vsebuje take kontrolnike, katere sem moral urediti po navodilih popisa
(leva poravnava besedila drsnika in pisava v poševni obliki). Poševno obliko sem rešil s CSS lastnostjo
transform: skew(-20deg); [22], ki transformira element tako, da ga zamakne za določeno število stopinj
oz. pod določenim kotom vodoravno ali navpično. Končni rezultat drsnika je viden na spodnji sliki
(Slika 12: Drsnik.).

Slika 12: Drsnik.

3.5.6.

Pasica

Drsnik se mora prikazati samo na naslovni strani, na ostalih podstraneh ga zamenja pasica (ang. banner).
To je kratek pas slike ali barve, ki mora obsegati celotno širino strani in vsebovati naslov podstrani, na
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kateri se uporabnik nahaja. Namesto drsnika sem naredil nov okvir kateremu sem določil širino 100%
(width:100%;) in mu dodal sliko. Napis sem prikazal na isti način kot pri drsniku.

Slika 13: Pasica na podstraneh.

3.5.7.

Naslovna vsebina

Poleg vsebine drsnika, sem moral vstaviti krajše besedilo z naslovom »Zakaj Avtoelektrika Prima«. V
naslednji vrstici okvirjev, pa si je stranka zamislila, da bi ti okvirji bili okrogli z vneseno ikono storitve
in pod njimi krajši opis. Ikone sem izvozil s pomočjo Photoshopa iz slike grafičnega dizajna spletne
strani in jih dodal v posamičen okvir. Okrogle okvirje pa sem dosegel tako, da sem jim dodal lastnost
border radius: 50%; ki zaokroži njihove vogale.

Slika 14: CSS koda razreda za okrogel okvir.

Slika 15: Rezultat kode za okrogel okvir.
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Naslednja točka na naslovni strani je zahtevala ustvariti seznam storitev s krajšim opisom na levi in
desni strani, katere loči vzorec črtic (Slika 16: Rezultat seznama storitev na naslovni strani.). Z Bootstrap
mrežnimi razredi sem ustvaril okvir, vrstico in tri stolpce. Prvi vsebuje vsebino na levi poravnano na
desno, drugi črtice na sredini in tretji vsebino na desni poravnano na levo. Črtice sem ustvaril s pomočjo
HTML značke <hr> in ji dodal viden rob navpično ali črtkan vodoravno. Osnovna barva robov je
zelena, vsak drugi pa je obarvan v črno.

Slika 16: Rezultat seznama storitev na naslovni strani.
Na dnu vsebine začetne strani sem dodal krajši tekst in gumb, ki pelje na podstran kontakt. Gumb sem
ustvaril s HTML značko <button> in mu dodal Bootstrapov razred btn, ki nudi njegovo odzivnost in
funkcije na strani.
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3.5.8.

Podstran O nas

Za prvo podstran sem dobil navodilo v popisu, da mora stran pod pasico vsebovati članek z naslovom,
sliko in besedilom. Ker pri izdelavi ne potrebujemo še pravega besedila, uporabimo tako imenovano
nadomestno besedilo. Za nadomestno besedilo sem uporabil »lorem ipsum« besedilo [23], ki ga
ustvarimo s pomočjo generatorja na internetu. Z njegovo pomočjo lahko tako testiramo različne vrste
pisav, postavitve in izgled besedila. Naslov je poravnan z besedilom na levi strani in vsebuje enak zeleno
črtkan vzorec, kot v meniju. Levo od besedila pa je naslovna slika, pod katero se nadaljuje tekst v
primeru daljšega članka.
Pod člankom je bilo potrebno ustvariti galerijo, kateri lahko stranka kasneje poljubno spreminja slike in
jo po želji tudi skrije. Ta galerija ni tipična galerija, ampak vsebuje smernike s katerimi lahko uporabnik
premika slike iz leve proti desni ali obratno. Ker na internetu nisem našel primerne rešitve, sem se ga
lotil izdelovati sam, saj sem prišel na idejo, da bi lahko za premikanje slik uporabil Bootstrapov drsnik.
Drsnik na naslovni strani premika okvir na določen časovni interval ali pa z ukazom. Pri galeriji sem
potreboval enako funkcijo samo, da bi skrati premikal štiri slike. Tako sem, ko sem ustvaril drsno
galerijo, dodal štiri stolpce z dolžino tri, za vsako sliko svojega. Smernika sem ravno tako skopiral iz
naslovnega drsnika, katera sem moral samo še urediti po prikazu v popisu in galerija je delovala. Slike
in smernika sem moral na koncu še spremeniti v poševno obliko, na enak način kot pri drsniku na
naslovni strani.
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Slika 17: Članek in galerija na podstrani O nas.

3.5.9.

Podstran Storitve

Popis podstrani storitve je za glavno vsebino zahteval krajši tekst z naslovom in pod njim dva stolpca z
naštetimi storitvami podjetja. Stolpca sem ponovno ustvaril s pomočjo Bootstrapa in jima določil
dolžino šest. Poleg vsakega naštetega naslova storitve je dodan simbol strele, katero sem vstavil s
pomočjo FontAwesome [24] knjižnice. FontAwesome je tipografija, katera namesto črk vsebuje
vektorske simbole in ikone. Ustvarjena je bila za lažjo uporabo simbolov in ikon, saj včasih jih je bilo
težko najti v enakem stilu. Knjižnico prenesemo in v HTML značko <li> dodamo razred simbola.
Izgled, razred simbola, ter knjižnico najdemo na uradni strani.
Ker je simbol neke vrste črka, ji lahko spremenimo enake lastnosti kot besedilu. Povečal sem jo z
lastnostjo font-size in ji spremenil barvo. Ker mora biti postavljena na levi strani naslova sem uporabil
lastnost float: left, ki premakne element na levo stran okvirja v katerem se nahaja.
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Slika 18: Rezultat vsebine na podstrani storitve.

3.5.10. Podstran Sprejem na servis in kontakt
Na zadnji podstrani je bilo potrebno ustvariti kontaktni obrazec s kontaktnimi podatki. Polja obrazca
sem sestavil s pomočjo naslednjih HTML značk:
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Značka:

Pomen:

<form>

Določa začetek in konec obrazca in vsebuje
metodo pošiljanja POST.

<input>

Uporablja se ga za vnos krajših podatkov kot so
ime, naslov in podobno. Vsaki znački moramo
določiti njen tip (type) in ime (name). Uporabi se
jo tudi pri gumbu za pošiljanje obrazca.

<textarea>

Uporablja

se

za

vnos

daljšega

besedila,

največkrat namenjen pisanju glavnega sporočila.
Tabela 4: Seznam značk in njihova uporaba v obrazcu.
Pred vsakim poljem obrazca je potrebno dodati krajši opis ali napis, da uporabnik ve kaj vpisati v
določeno polje. Tak napis označimo s pomočjo HTML značke <label> [25]. Značka poleg prikaza
napisa omogoča, da ko uporabnik klikne nanjo, ga ta samodejno postavi na ustrezno polje za vpis
podatkov. To lahko storimo tako, da značko <input> vstavimo znotraj značke <label> ali pa ji določimo
atribut for z istim imenom (id), kot smo ga določili polju h kateremu spada.

Slika 19: Koda napisa in polja v obrazcu
Kontaktne podatke sem moral ločiti po pomenu vsakega v svoj okvir z robom in simbolom, ki
predstavlja pomen podatka. Simbole sem vstavil s pomočjo prej omenjene FontAwesome knjižnice.
Oblikovalec je v popis dizajna zapisal, da ko gre uporabnik z miško čez enega od teh okvirjev se ta mora
obarvati zeleno, njegova vsebina pa se mora spremeniti v belo barvo. Za ta problem se uporabil CSS
psevdo razred [26], ki se uporablja za določitev posebnega stanja elementa. Z psevdo razredom :hover
[27] oblikujemo elemente, ko je uporabnik postavljen nad njim z miškinim kazalcem. Ko ga odmakne
z elementa, pa se stanje ponastavi na privzeto lastnost.

Slika 20: CSS koda z lastnostjo :hover pri kontaktu.
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Na dno podstrani sem moral dodati zemljevid, ki deluje s pomočjo Google API ključa [28]. Ključ je
edinstveni identifikator, katerega se uporablja za preverjanje zahtevkov pri namenu uporabe in
zaračunavanja pri projektu. Ko sem tak ključ potreboval sem moral zanj zaprositi pri nadrejenemu, da
ga je lahko vezal na podjetje.

Slika 21: Rezultat kontakta in obrazca.

3.5.11. Slike
Med izdelavo spletnih strani sem uporabil veliko tako imenovanih nadomestnih fotografij. Na podjetju
Editor, kjer sem opravljal praktično usposabljanje, so me naučili, kako najlažje dobiti in izbrati pravilne
nadomestne fotografije. Povedali so mi za »adobeStock.com« stran [29], ki je velika zbirka plačljivih
fotografij. Ker slike niso brezplačne, je potrebno ustvariti uporabniški račun in nato s pomočjo iskalnika
na strani poiskati željene fotografije. Brezplačno lahko prenesemo njen predogled v slabši kvaliteti, z
vsebovanim vodnim žigom. V podjetju sem izbral več različnih fotografij na temo spletne strani in jih
poslal v predogled nadrejenemu, kateri jih je nato s strinjanjem stranke zakupil.
Pri izdelavi strani je pomembno, da poleg originalne velikosti slike ustvarimo še manjšo verzijo slike
(ang. thumbnail), katero prikažemo na spletni strani. Veliko oz. original verzijo pa prikličemo s pomočjo
različnih JavaScript knjižnic. S to metodo prihranimo pri času nalaganja spletne strani.

3.5.12. Barva
Poleg fotografij je pomembna tudi pravilna izbira barve, saj je ta ena močnejših orodij pri oblikovanju
spletne strani in ključnega pomena za njen uspeh. Z njimi lahko vzbudimo čustva obiskovalca in
pritegnemo njegovo pozornost. S pravo izbiro barv si stran uporabniki lažje zapomnijo, kar lahko poveča
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prepoznavnost blagovne znamke. Barvo spletne strani določi spletni oblikovalec, katero mora nato
odobriti še stranka.
Za spletno stran »avtoelektrika.si« je bilo potrebno uporabiti odtenke črne, zelene in bele barve. Poleg
dokumenta popisa, programer prejme tudi datoteko slike spletne strani ustvarjeno v Photoshopu. Z njim
lahko to datoteko odpremo in s pomočjo orodja izbira barve (ang. color picker) dobimo točno
šestnajstiško kodo željene barve na strani. Barvno kodo skopiramo v CSS dokument pod želeni razred
k različnim lastnostim, kot sta background-color za barvo ozadja in color za barvo pisavo.

3.5.13. Tipografija
Font ali tipografija [30] je grafični prikaz besedila, ki se med seboj razlikujejo v obliki, debelini in vrsti
črk. Na strani je priporočljivo uporabljati največ dve različni tipografiji. Tipografijo prenesemo s spletne
strani Google fonts [31], kjer lahko izbiramo med več tisoč različnimi vrstami na seznamu. Ko jo
izberemo nam stran odpre dodatno okence, kjer nam pokaže način, kako dodati tipografijo na svojo
spletno stran. V glavo dokumenta (<head>) moramo dodati povezavo in v zaželen razred ali selektor
lastnost font-family z imenom tipografije.
Od oblikovalca sem dobil vrsto tipografije, katero naj uporabim na strani. Za naslove sem moral
uporabiti tipografijo Raleway, za vse ostale vsebine pa tipografijo Lato. Prvo sem določil s selektorji
naslovov v CSS-ju in drugo s selektorjem body{}, ki je namenjen preostali vsebini strani.
h1, h2, h3, h4, h5, h6{
body{

font-family: 'Raleway', sans-serif !important; }

font-family: 'Lato', sans-serif !important; }

Na koncu sem dodal še dodatek !important, ki z njegovo pomočjo prevzame prednost pred katerokoli
drugu že določeno tipografijo ali lastnostjo.

3.6. Programiranje odzivnosti postavitve za druge naprave
Ker vedno več ljudi uporablja mobilne telefone ali druge naprave za brskanje po spletu, je potrebno
izdelati spletno stran tako, da bo njena vsebina pravilno prikazana na vseh napravah. Velik problem
postavitve in prikaza reši že sam Bootstrap, s katerim sem naredil strukturo in določene elemente na
strani. Ostale elemente, kot so velikost besedila, pa je potrebno spremeniti na določenih lomnih točkah.
V popisu dizajna za mojo spletno stran ni bilo nikakršnih navodil, kako naj stran izgleda na ostalih
napravah, zato sem tu imel proste roke za izdelavo.
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Za celotno stran sem moral improvizirati izgled posameznih elementov in kako naj se odzivajo. Za
primer bom izpostavil drsnik, kateri na računalniški verziji zaseda skoraj celotno stran in vsebuje tudi
lep del besedila. Na prelomni točki 454px bi brez odzivnega popravila izgledal kot na spodnji levi sliki
(Slika 22: Drsnik pred urejanjem.). Z dodatnim urejanjem odzivnosti elementov, pa se drsnik sedaj
prikaže kot na spodnji sliki desno (Slika 23: Drsnik po urejanju.).
Prej:

Potem:

Slika 22: Drsnik pred urejanjem.

Slika 23: Drsnik po urejanju.

Problem sem rešil s CSS lastnostjo @media, kateremu se določi največjo oz. najmanjšo širino strani, pri
kateri želimo narediti spremembo. Določimo lahko tudi obe vrednosti. Med zavitima oklepajema
zapišemo vse razrede in njihove lastnosti, katere želimo, da se njihovi atributi spremenijo. Ta
sprememba se izvede, ko je dolžina zaslona enaka pogoju, ki smo ga določili. V mojem primeru sem
zmanjšal velikost obeh naslovov in gumba. Za smernika sem se odločil, da bolje izgledata ločeno na
levi in desni strani, kot pa stisnjena na dnu.
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Slika 24: CSS koda drsnika s funkcijo @media.
Za lažje preverjanje dolžin in delovanja sprememb sem uporabil brskalnikov pregled, ki nam odpre
dodatno okno s celotno HTML in CSS kodo strani. Kodo lahko spreminjamo po želji in si zapisujemo
spremembe. Paziti moramo, da ne osvežimo strani, ker bodo vse spremembe izginile. Poleg
spreminjanja kode, lahko tudi vidimo, kako bo izgledala stran na različnih resolucijah in napravah. Tako
lahko že med samim izdelovanjem razreza rešimo problem odzivnosti strani na različnih napravah in
zaslonih. Na spodnji sliki (Slika 25: Primerjava postavitve elementov in vsebine na različnih napravah.)
je primer izgleda in postavitve elementov na naslovni strani v trenutku odprte naslovne strani na
računalniškem zaslonu (1920x1080), tablici (1024x1366) ter mobilnem telefonu (360x640).
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Slika 25: Primerjava postavitve elementov in vsebine na različnih napravah.
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3.7. Sistem in podatkovna baza
Po končanem in s strankine strani potrjenem razrezu, je potrebno začeti izdelovati predlogo za željen
sistem. Poleg kode razreza potrebujemo za izdelavo predloge še skriptni jezik PHP ter podatkovno bazo
(MySQL). Razrez smo ustvarili lokalno in brez potrebe po funkcijah strežnika, medtem ko ga PHP in
MySQL potrebujeta, saj delujeta na načinu komuniciranja strežnik - odjemalec. Na podjetju smo
uporabljali poseben strežnik imenovanega Atros, na katerem smo namestili sistem MyPortal, testirali in
do končno izdelali spletno stran preden smo jo objavili. Do strani je lahko dostopal vsakdo, ki je imel
njen spletni naslov in je tako lahko tudi stranka spremljala razvoj spletne strani.

3.7.1.

Kreiranje in nastavitve podatkovne baze

Preden lahko namestimo željen sistem je potrebno ustvariti podatkovno bazo, katera hrani vso vneseno
vsebino spletne strani. Na podjetju smo uporabljali PhpMyAdmin [32], ki je brezplačno programsko
orodje napisano v PHP jeziku in je namenjeno upravljanju administracije MySQL baz na spletu. Podpira
široko paleto operacij kot so: upravljanje baznih podatkov, tabel, stolpcev, relacij, indeksov,
uporabnikov, dovoljenja in druge. Vse te operacije lahko izvajamo preko uporabniškega vmesnika, ki
ga ponuja phpMyAdmin. Do njega dostopamo s povezavo localhost/phpymadmin/, kjer lahko
ustvarimo, uvozimo ali pa izvozimo različne podatkovne baze ter neposredno izvajamo SQL poizvedbe.
Podatkovno bazo ustvarimo znotraj uporabniškega vmesnika z izbiro »novo« na levem seznamu že
ustvarjenih podatkovnih baz (Slika 26: PhpMyAdmin ustvarjanje tabele.). S klikom se nam odpre
zavihek »zbirke podatkov« v katerem vpišemo ime baze in določimo pisno kodiranje oz. pravilo
razraščanja znakov vsebine spletne strani. Na koncu samo še kliknemo »ustvari« in podatkovna baza je
nared za uporabo.

Slika 26: PhpMyAdmin ustvarjanje tabele.
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3.8. Namestitev in nastavitve sistema MyPortal
Na podjetju nisem sam nikoli namestil sistema MyPortal, ker so bile na strežniku potrebne dodatne
pravice, katere mi kot praktikantu, niso dodelili. Dovolili so mi opazovati namestitev in med njo
ugotovil, da se nameščanje sistema MyPortal bistveno ne razlikuje z ostalimi sistemi. Na strežnik
prenesemo

datoteke

sistema

v

željeno

mapo

in

v

brskalnik

vpišemo

povezavo

http://localhost/mapa/install. Med namestitvijo sistema na strežnik je potrebno določiti:
•

tip in ime podatkovne baze,

•

uporabniške podatke phpMyAdmina,

•

jezik spletne strani,

•

ustvariti uporabniško ime in geslo za administratorja.

Ko je namestitev končana, se do administrativne strani (ang. backend) dostopa v brskalniku z
naziv_strani/myportal, v mojem primeru avtoelektrika/myportal.
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Slika 27: Glavne nastavitve MyPortala.
V administrativni strani spletne strani se nam najprej prikažejo osnovne nastavitve (Slika 27: Glavne
nastavitve MyPortala.) kot so različica portala, e-mail, avtor, ter razhroščevanje. Razhroščevanje
omogoča prikaz napak na spletni strani, na napravah z IP naslovi, ki so določeni v nastavitvah. V primeru
testiranja obrazcev in pošte določimo lasten elektronski naslov, da se vsebina obrazca in sporočila pošlje
nam in ne stranki. Na levem seznamu nastavitev, pa najdemo posamezne funkcije, ki nam jih ponuja
MyPortal za upravljanje in ustvarjanje spletni strani.
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3.9. Izdelava glavne predloge
Ko namestimo sistem, prejmemo v mapi že preustvarjane predloge, ki jih lahko uporabimo za izdelavo.
Te so zelo preproste in so bolj namenjene učenju delovanja samega sistema, zato je bolje, da uporabimo
že narejeno predlogo na spletu, ki je lahko brezplačna ali plačljiva. Za projekt Avtoelektrika, pa sem
moral predlogo ustvariti sam s pomočjo razreza, ki sem ga predhodno izdelal. Glavna razlika med
predlogo in razrezom je, da glavna predloga vsebuje samo osnovno strukturo, saj vsebino in ostale
elemente dodajamo kasneje preko sistema MyPortal. Na uradni strani MyPortala sem našel postopke in
navodila, ki sem jih potreboval za izdelavo glavne predloge. V veliko pomoč so mi bili tudi sodelavci,
ki so mi bili pripravljeni razložiti osnove dela.

3.9.1.

Template.php

Na strežniku so se nam ob namestitvi sistema ustvarile mape, namenjene različnim datotekam, ki
sestavljajo spletno stran. Med njimi najdemo mapo z imenom template v kateri ustvarimo novo PHP
datoteko, ki jo poimenujemo template.php. Datoteka bo namenjena glavni predlogi strani, na kateri se
bo prikazala različna vsebina spletne strani. Najprej vanjo zapišemo osnovno strukturo HTML
dokumenta in v <head> značko prenesemo meta podatke ter ostale povezave do datotek iz razreza. V
značko <body>, pa s pomočjo PHP-ja ustvarimo spremenljivke pozicij, na katerih bomo kasneje
prikazali vsebino s pomočjo sistema MyPortal.

Slika 28: PHP spremenljivke v predlogi za prikaz vsebine.
Spremenljivke razdelimo na glavne dele strani:
•

$header - vsebina glave (logo, podatki, meni),

•

$slider - drsnik in pasica,

•

$center - glavna vsebina,

•

$footer - vsebina noge.

48

Pod spremenljivke dodamo še spodnji delček kode, ki ob napaki izvede skripto razhroščevanja pod
pogojem, da smo ga omogočili. Skripto so spisali na podjetju in jo uporabljajo prav v ta namen vsi
zaposleni.
<?php

if (debuggable()) { include 'tpl_debug.php';}?>

3.10. Vnos vsebine v MyPortal
Preden lahko prikažemo vsebino na strani, jo moramo najprej vnesti v sam sistem MyPortala v
administrativni strani spletne strani. Za izdelavo pisne vsebine uporabljamo generično besedilo ali
besedilo podobno tistemu, ki se bo po objavi strani nahajalo na istem mestu. Enako velja za slikovno
vsebino. Stranka vnaša in ureja vsebino šele, ko je stran končana oz. tik pred objavo. Vsa vnesena
vsebina se shrani v sistem in podatkovno bazo spletne strani.

3.10.1. Kategorije
Kategorije so pomembne za strukturo vsebine, saj je vsebina tako bolj organizirana in pregledna za lažjo
uporabo. V MyPortalu pri ustvarjanju kategorije določimo različne nastavitve pripadajoče vsebine.
Najbolj pogoste nastavitve:
•

Ime – določimo ime kategorije.

•

Vsebina – določimo polje opisa in dodatna večje polja namenjena za daljša besedila.

•

Slike – določimo kategorijo pripadajoče galerije.

•

Polja – določimo dodatna polja namenjena krajšim stavkom ali informacijam.

•

Checkbox – določimo možnost izbire (true, false), za prikaz dodatne funkcije, besedila, obrazca.

•

Selectbox – s SQL poizvedbo ustvarimo seznam člankov, fotografij, obrazcev… iz katerega
nato med ustvarjanjem članka izberemo.
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Slika 29: Nastavitve pri ustvarjanju kategorije.
To storimo za vsako kategorijo, ki jo imamo namen ustvariti. Pozneje lahko brez problemov spremenimo
ali dodamo katerokoli nastavitev. Enako velja pri ustvarjanju kategorij za slike, katerim lahko dodamo
možnosti izbire različnih vrst velikosti slike in njenih kompresij. Za kategorije je pomembno, da so
poimenovane smiselno. Zaželeno je, da se jih poimenuje enako kot del strani ali naslov vsebine na strani.
To je zelo smiselno z naslednjih vidikov:
•

Stranka se bo veliko lažje znašla, ko bo vnašala vsebino na spletno stran.

•

Programer se bo lažje znašel, ko bo moral pozneje prikazati vsebino na strani.

•

V prihodnosti bo mogoče drug programer moral narediti popravke in mu bo s tem lažje.

•

Imena kategorij in podkategorij se lahko uporabi kot zavihek v meniju in podmeniju.

Slika 31: Kategorije slik

Slika 30: Kategorije vsebine.
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3.10.2. Vsebina
Ustvarjene kategorije z določenimi polji za vnos so trenutno prazne, zato jim moramo dodati začasno
vsebino, da jo lahko pozneje uporabimo za testiranje delovanja. V sistemu MyPortal gremo pod zavihek
»vsebina«, kjer se nam na levi strani prikažejo vse ustvarjene kategorije. S klikom na kategorijo se nam
odpre prazen prostor, kjer dodamo vsebino s stiskom na gumb »nova vsebina«. Odpre se nam
urejevalnik s polji ki, smo jih predhodno določili v nastavitvah kategorije v katere vstavimo vsebino.
Na Slika 32: Vnos vsebine za drsnik. je primer poteka vnosa vsebine v urejevalnik in na Slika 33: Prikaz
vsebine na drsniku. prikaz vnesene vsebine na strani.

Slika 32: Vnos vsebine za drsnik.
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Slika 33: Prikaz vsebine na drsniku.
Vsako izpolnjeno polje zapiše vsebino tudi v podatkovno bazo spletne strani. To vsebino, pa nato na
strani prikažemo z njeno in PHP pomočjo. Ime polja, ki smo ga izbrali ni enak tistemu, ki je zapisan v
bazi. V spodnji tabeli je primerjava imen polj v MyPortalu z imeni polj v podatkovni bazi pri vnosu
vsebine drsnika (Slika 32: Vnos vsebine za drsnik.).

MyPortal ime

furl

besedilo

slike

Naslov

Podnaslov

Napis

Url

Baza

furl

text

image1

field1

field2

field3

url

name

Tabela 5: Prikaz razlike v imenih polj s podatkovno bazo.

3.11. Prikaz vsebine
Spletna stran je pri izdelavi z MyPortal sestavljena iz več različnih predlog spisanih v PHP in HTML
jeziku. Vsaka predloga je namenjena določenemu delu spletne strani. Predloge vsebujejo pripadajoči
delček HTML kode razreza z dodatkom PHP-ja za pravilen prikaz vsebine.
Glavna predloga vsebuje osnovno HTML strukturo z vsemi povezavami v znački <head>, ter PHP
spremenljivke pozicij namenjene prikazu ostalih predlog med značko <body>. Za prikaz vsebine na
strani je potrebno poleg glavne predloge ustvariti, še dodatne manjše predloge oz. kot smo jih na podjetju
imenovali TPL-ji. To so predloge, ki sestavljajo stran s kodo potrebno za prikaz dele vsebin na strani.
Vsak TPL vsebuje samo pripadajoči del HTML kode razreza z dodatnimi PHP funkcijami npr.: celotna
koda drsnika je v svojem dokumentu imenovan tpl_slider.php, medtem ko je koda obrazca shranjena
posebej v dokumentu imenovanem tpl_form.php.
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Za združitev glavne predloge in TPL-jev je potrebno v MyPortalu ustvariti tako imenovani »prikaz«.
V nastavitvah prikaza imamo pri izdelavi nove strani na začetku samo prikaz splošne funkcije, ki je
namenjen prikazu vsebine, katera se ponavlja na vseh podstraneh (npr. vsebina glave in noge). Ko
naredimo nov prikaz, mu izberemo glavno predlogo, ter ga smiselno poimenujemo, saj to ime sistem
uporablja za podstran v spletnem naslovu (npr. www.avtoelektrika.si/onas).

Slika 34: Prikazi spletne strani »avtoelektrika.si«.
Ker je vsaka stran oz. podstran sestavljena iz več različnih delov vsebine ima vsak prikaz, poleg tistih
določenih v splošni funkciji, možnost prikazati več različnih TPL-jev. Pod »nastavitve prikaza« imamo
naslednje nastavitve (Slika 35: Nastavitve prikaza drsnika za domačo stran.):
•

Modul - izberemo med naslednjimi moduli: articles, core in images.

•

Funkcija - omogoča način zapisa vsebine v izhodno funkcijo v obliki samostojnega elementa,
seznama ali vsebine po meri pri modulu core.

•

Pot - ime prikaza.

•

Izhod funkcije - je spremenljivka v katero se shrani zbirka podatkov iz polj, ki smo jih vnesli v
članek. Polje lahko pustimo prazno in vsebino dobimo s pomočjo SQL poizvedbe v kodi.

•

Predloga - kateri določen TPL oz. predlogo želimo prikazati.
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•

Izhod predloge - kje na glavni predlogi oz. spletni strani želimo, da se vsebina prikaže. Tukaj
imamo možnost izbire med spremenljivkami, ki smo jih vpisali v telo glavne predloge.

•

Input - določimo kategorijo vsebine iz katere bo MyPortal dobil podatke pripadajočih člankov
oz. jih bo shranil v izhodno funkcijo.

•

Sql, order by - ponuja možnost izpisa in razporeditve samo določenih člankov ali njihovih delov
s pomočjo SQL stavka.

Slika 35: Nastavitve prikaza drsnika za domačo stran.
Nastavitev modul nam omogoča izbiro med moduli articles, core in images. Articles uporabimo, ko
želimo uporabiti izhodno funkcijo in z njeno pomočjo prikazati vsebino na strani. Pri uporabi modula
core lahko pustimo izhodno funkcijo prazno in prikažemo vsebino s pomočjo lastne SQL poizvedbe v
kodi TPL-ja. Images nam omogoča prikaz ene ali več fotografij shranjenih v MyPortalu in podatkovni
bazi.
Pri izdelavi spletne strani »avtoelektrika.si« sem uporabil vse tri module. Za vsebino drsnika sem
uporabil modul articles, kjer sem v izhodno funkcijo (spremenljivko) $slider shranil njegove podatke.
V dokumentu tpl_slider.php (Slika 37: Koda drsnika v dokumentu tpl_slider.php) moramo vsebino
spremenljivke s pomočjo PHP-ja, zapisati na določeno mesto v HTML kodi. Spremenljivka je tipa array
kar pomeni, da je sestavljana iz vrstic in stolpcev. Vsaka vrstica je svoj članek v kategoriji in vsak
stolpec je polje v članku. V primeru, da moramo izpisati več kot en članek, je potrebno uporabiti zanko
foreach(). Njena konstrukcija omogoča enostaven način klica ponovitve vrstic in deluje samo na
spremenljivkah tipa array (tabela) in objects (objektih). Vsebino polja v zanki izpišemo v obliki
$spremenljivka['ime polja'];.
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Slika 36: Struktura foreach zanke

Slika 37: Koda drsnika v dokumentu tpl_slider.php.

3.11.1. Vsebina glave
Prvi del vsebine, ki jo sistem izpiše v glavo je logotip. V razrezu sem določil polno, lokalno, pot do
slike, na strežniku pa tak klic ne deluje najbolj pravilno. Zato je bilo potrebno začetek poti in povezavo,
na katero vodi slika, spremeniti s PHP-jem in funkcijami MyPortala.
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Slika 38: Koda za prikaz logotipa.
Prvi MP pomeni, da gre za funkcijo namenjeno MyPortalu. $MP je pa spremenljivka, ki vsebuje zbirko
podatkov (ang. array) o spletni strani. Eden izmed takih podatkov je path, ki vsebuje pot spletne strani
oz. njeno domensko ime (www.avtoelektrika.si).
Nekaj poglavij nazaj smo članku dodali dodatna polja, ki so bila namenjena informacijam o kontaktu,
ki so tudi shranjujejo v podatkovni bazi. Te podatke moramo znotraj TPL-ja s pomočjo SQL poizvedbe
in PHP-ja izpisati na spletno stran. V kodo dodamo spodnji poizvedbi, ki nam v določeno spremenljivko
shranijo vsebino vseh polj v članku.
<?$tel=$DB->get_row("SELECT * FROM articles where id='11'");?>
<?$ura=$DB->get_row("SELECT * FROM articles where id='12'");?>

Spremenljivki $tel in $ura sta podatkovnega tipa array, kar pomeni, da sta sestavljeni iz več različnih
polj, vsako polje pa vsebuje vsebino, ki smo jo vpisali v članek. Iz vsakega polja moramo to vsebino
izpisati na enak način, kot smo to storili za logotip.
<span class="fwb"><?=$tel['field1'];?></span>
<span class="fwb"><?=$ura['field1'];?></span>

Meni nam omogoča premikanje iz enega prikaza na drugega oz. prehajati na ostale podstrani in vsebuje
imena kategorij vsebine. Slednje moramo s poizvedbo pridobiti iz podatkovne baze na malo bolj
drugačen način. Pri prejšnjem primeru smo v vsako spremenljivko shranili samo polja enega članka.
Zdaj pa je potrebno v spremenljivko shraniti vse kategorije, katerih imena želimo na meniju. To storimo
s spodnjo poizvedbo.
<?$menu=$DB->get_results("SELECT id, name, furl FROM articles_categories WHERE id not in
(1,5,6,7)order by position asc");?>

Ta poizvedba nam shrani id, name in furl izbranih kategorij v spremenljivko $menu, katera je ponovno
podatkovnega tipa array. Vsebino shranjeno v spremenljivki izpišemo tako, da gremo skozi vsako polje
s pomočjo zanke foreach() in izpišemo ime kategorije kot meni element, ter ji določimo pravilno
povezavo na podstran. Ker imamo zanko za izpisovanje, nam v kodi ni potrebno ročno pisati vsak meni
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element posamično kot v razrezu. Na spodnjih slikah je primerjava rezultata kode menija v razrezu
(Slika 39: Meni koda v razrezu.) in v tpl_head.php dokumentu (Slika 40: Meni koda v tpl_head.php.).

Slika 39: Meni koda v razrezu.

Slika 40: Meni koda v tpl_head.php.

3.11.2. Galerija
Eden iz med večjih problemov, ki sem ga imel je bila vključitev vsebine galerije in njeno delovanje. V
navodilih je bilo zapisano, da mora galerija imeti smernike, ki omogočajo premikanje slik po sklopih.
To sem seveda delno rešil že v razrezu s pomočjo kode drsnika. V navodilih sem pa tudi dobil, da si
galerijo stranka izbere sama in se prikaže samo, če to stranka želi. Tako sem članku dodal polje, ki
stranki omogoča izbiro galerije in v nastavitvah prikaza določiti izhodno funkcijo, v katero se bo poleg
vseh podatkov o članku shranil tudi ta.
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V TPL-ju, kjer se nahaja koda galerije, sem moral najprej s poizvedbo najti galerijo, ki jo je stranka
izbrala in rezultate razporediti padajoče. S pomočjo izhodne funkcije, ki sem jo določil v nastavitvah
prikaza, sem poiskal ustrezno galerijo v podatkovni bazi glede na izbrani id kategorije.
<? $gallery = $DB->get_results("SELECT * FROM images WHERE cid=$cnt[selectbox1] ORDER BY
position ASC");?>

Vse informacije o slikah v galeriji so zdaj shranjene v spremenljivki $gallery, ki deluje kot tabela oz.
array. Vse slike izpišemo s pomočjo foreach() zanke oz. na enak način kot vsebino pri meniju. Problem
nastane, ko ne želimo prikazati vseh fotografij na enkrat, ampak samo štiri. Koda, ki sem jo v ta namen
spisal je prikazana na spodnji sliki (Slika 41: Koda galerije.).

Slika 41: Koda galerije.
Po poizvedbi najprej s funkcijo if() preverimo ali vsebuje spremenljivka $gallery kakšno vsebino. Koda
se ne nadaljuje v dveh primerih, če stranka ne izbere pravilnega prikaza galerije ali pa izbere galerijo
brez vsebine. V obeh primerih galerije na strani ne bo prikazalo. V primeru, da je galerija izbrana se
izvede foreach() zanka in pridobi informacije za vsako sliko, ki jo spotoma prikazuje.
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Kodo je nato potrebno dodelati tako, da bo stran prikazala samo štiri fotografije na enkrat, katere se v
naslednjem sklopu ne smejo ponoviti. Deklariral sem dve dodatni spremenljivki $j in $i. Prva se po
izpisu vsake slike poveča za ena, ko pa pride do pogoja štirih slik v eni vrstici, zaključi sklop slik in se
ponastavi nazaj na nič.
Druga pa je namenjena »odzivnosti« oz. postavitvi slik v posameznem sklopu. V istem if() pogoju, kot
spremenljivka $j, $i šteje izpis slik in preverja, če je število preštetih slik deljivo s štiri. Ta pogoj je zelo
pomemben, saj v primeru, če v galeriji ni deljivega števila slik, ne smemo že pokazane slike še enkrat
ponoviti. Na primer v galeriji imamo štirinajst slik, katere lahko razdelimo v tri sklope. Prva dva sklopa
sta polna, v zadnjem pa se nahajata samo dve sliki. Tu pride v poštev spremenljivka $i, ki v pogoju
določi zaključitev sklopa namesto ponavljajoče se slike. Zadnji if() pogoj pa služi v primeru, da je v
izbrani galeriji manj kot pet slik in tako smernikov galerije niti ne prikaže.

3.11.3. Pošiljanje obrazca
Stran »avtoelektrika.si« vsebuje obrazec, katerega obiskovalec izpolni v primeru, da želi vozilo prijaviti
na servis. Vsebino izpolnjenih polj je potrebno poslati na elektronski naslov stranke ter shraniti v sistem
in podatkovno bazo. Ostali sistemi za upravljanje s spletnimi vsebinami, omogočajo prenos in uporabo
že ustvarjenih vtičnikov za izdelavo in pošiljanje obrazca. Pri MyPortalu je potrebno vse nastavitve
obrazca in PHP skripto za pošiljanje izdelati ročno.
Pod leve nastavitve v administrativni strani imamo možnost z imenom obrazec. Tukaj ustvarimo
kategorijo obrazca in v njej obrazec z ustreznimi polji. V tem obrazcu (Slika 42: Ustvarjen obrazec v
portalu.) se morajo polja in imena polj ujemati s polji, ki smo jih predhodno ustvarili v razrezu in nato
v predlogi tpl_form.php.
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Slika 42: Ustvarjen obrazec v portalu.
Preden zaključimo nastavitve, moramo še omogočiti protokol SMTP, ki bo omogočal pošiljanje vsebine
obrazca na strankin elektronski naslov. Vsebina izpolnjenega obrazca se bo zapisala tudi pod modul
obrazci in v podatkovno bazo.
V TPL-ju obrazca je potrebno dodati še dodatek CAPTCHA, ki preprečuje robotom pošiljanje pošte.
Določiti moramo tudi metodo pošiljanja. Ker želimo, da so podatki skriti uporabimo metodo POST. Ko
uporabnik izpolni vsa obvezna polja in reši CAPTCHO se požene dodatna PHP skripta, ki omogoča
validacijo in samo pošiljanje obrazca. Ta skripta se mora nahajati v mapi system, njeno pot pa določimo
v HTML znački <form>.
<form action="<?=$MP['path'];?>/sys/contact" class="padtopform" method="post">

Na spodnji sliki (Slika 43: Koda validacije obrazca.) je koda validacije obrazca za spletno stran
»avtoelektrika.si«. Koda najprej preveri ali je obrazec izpolnjen ter nato preveri čas, ki ga je uporabnik
porabil za izpolnitev obrazca. Če je čas prehiter se smatra, da ga je izpolnil robot in obrazec vrne napako.
V nadaljevanju s kodo preverimo ali so vsa obvezna polja, vključno s CAPTCHO izpolnjena. Preden se
ustvari sporočilo za pošiljanje, skripta še preveri ali je vpisani e-mail pravilen oz. veljaven.
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Slika 43: Koda validacije obrazca.
Vsi podatki v obrazcu se nato shranijo, kot sem že prej omenil v modul obrazci in podatkovno bazo. S
HTML strukturo zgradimo obliko sporočila in s pomočjo metode POST, pa v njo vključimo podatke
obrazca. Na koncu sistem sporočilo pošlje stranki in vsebino sporočila, ravno tako kot podatke, shrani
v svoj modul in podatkovno bazo. V primeru kakršne koli napake nam sistem vrne obvestilo. Enako
velja za uspešno poslano sporočilo.
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4. Upravljanje sistema
Ko sta izgled in delovanje strani na sistemu enaka razrezu, sledi njegovo upravljanje. Sem spada več
kategorij:
•

Večjezičnost

Večina strani, na katerih sem delal, so imela tudi dodaten jezik. Čeprav je zelo preprosto dodati nov
jezik, se moja stranka zanj ni odločila. Pod nastavitve jeziki imamo možnost dodati nov jezik. Ko jezik
izberemo, se nam v administrativni strani pojavi nov zavihek izbranega jezika, v zgornji vrstici poleg
primarnega jezika. Sedaj moramo samo še skopirati in prevesti vsebino in prikaze. Če v nadaljevanju
naredimo popravek na strani, se moramo spomniti, da ga naredimo na vseh jezikih.
•

Dodajanje uporabnika in pravic

Ko zaključimo z delom, moramo poleg našega uporabnika ustvariti vsaj še enega, ki bo namenjen stranki
za vnos in popravke vsebin.
•

Optimizacija

Da bodo uporabniki našli stran v zadetkih iskalnikov, je potrebna njena optimizacija.
•

Testiranje

Preden se stran objavi, je potrebno testirati njeno delovanje in izgled na vseh napravah in brskalnikih.
•

Objava

Ko stranka poravna stroške in se odloči za objavo ter je testiranje uspešno, zadolžena oseba prenese
stran iz lokalnega na javni strežnik.
•

Vzdrževanje

Po objavi mora programer še vedno preverjati stanje strani in opravljati manjše popravke na željo
stranke.

4.1. Dodajanje uporabnika in pravice
Ena izmed točk izdelave spletnih strani je tudi dodajanje novega uporabnika. Novega uporabnika
potrebujemo, da lahko stranka sama ureja vsebino brez nevarnosti, da spreminja ali izbriše ostale
elemente strani. Obstaja več različnih vrst uporabnikov glede na pravice, ki jih dodeli administrator.
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Poznamo uporabnike, ki imajo dostop do spletne vsebine in pa navadne uporabnike, ki se registrirajo na
stran npr. na forumih, socialnih omrežjih, spletnih trgovinah, ipd.
Vsi uporabniški podatki, ne glede na to kakšen je uporabnik, se zapišejo v podatkovno bazo. Programer
spletne strani ima že privzeto dodeljene vse pravice in se imenuje administrator. Stranki spletne strani
ustvari administrator novo skupino, kateri določi kakšne pravice ima uporabnik v njej in na katerih
elementih veljajo.

Slika 44: Skupine in uporabniki.

Slika 45: Dodeljene pravice moderatorju.
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Na sistemu MyPortal smo v podjetju takemu uporabniku določili samo dodajanje in možnost izbire
prikaza vsebine. Z zgornje slike (Slika 45: Dodeljene pravice moderatorju.) vidimo, da smo skupini
Moderatorji, v kateri bo uporabnik stranke, dovolili samo urejanje vsebine in fotografij, ter spreminjanje
svojih uporabniških podatkov.

4.2. SEO Optimizacija
SEO optimizacija strani (ang. Search engine optimisation) [33] pomeni omogočiti strani, da jo brskalniki
lažje najdejo. Če stran ni pravilno optimizirana, je ljudje, ki jo iščejo mogoče ne bodo našli. Vsak
brskalnik ima drugačno metodo iskanja katerih prav ne poznamo, vemo pa, da se načini iz dneva v dan
spreminjajo. Kljub temu je pametno uporabiti vsaj nekatere izmed naslednjih metod kot so sitemap,
meta description in keywords.
Zadnji dve poleg avtorja (author) in naslova spletne strani (title) vpišemo v značko <head> na glavni
predlogi s pomočjo PHP-ja in MyPortalovih funkcij. Nekatere informacije, kot sta naslov in avtor, lahko
določimo že v osnovnih nastavitvah, medtem ko za druge ustvarimo novo kategorijo, kateri določimo
polja, ki bodo namenjena meta podatkom. V kategoriji ustvarimo novo vsebino in izpolnimo njena polja,
katera izpišemo v glavo HTML dokumenta. Ko izpolnimo in shranimo vsebino, lahko na strani z
bližnjico CTRL+U preverimo, ali jih je zapisalo v glavo spletnega mesta.

Slika 46: Koda meta značk v glavi glavne predloge.
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Slika 47: Rezultat izpisa meta značk v brskalniku.
Na podjetju smo poleg ključnih besed in opisa dodali še sitemap. Sitemap je dokument spisan v XML-ju
in prikazuje zgradbo strani, s katerim brskalnik lažje najde spletno stran med iskanjem. Ta dokument
ustvari sistem sam s pomočjo PHP skripte, ki smo jo uporabljali na podjetju. Skripta vsebuje izpis vseh
kategorij vsebine in njenih lastnosti kot so domena, jezik in datum. Shraniti jo je potrebno v mapo
system, v kateri se nahaja tudi skripta za pošiljanje pošte. V administrativni strani je nato potrebno še
zagnati že vgrajen vtičnik, ki ima mesečni sprožilec za samostojno posodabljanje strukture.

Slika 48: Vsebina generiranega sitemap.xml dokumenta.
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4.3. Testiranje in opravila pred objavo
Da zagotovimo popolno delovanje spletne strani, je potrebno celotno stran testirati pred morebitnimi
napakami ter poskrbeti za pravilno in hitro delovanje. Glavne točke opravil pred objavo:
•

Validacija kode – koda mora biti napisana brez sintaktične in semantične napake.

•

Preveriti kompatibilnost z vsemi brskalniki.

•

Preveriti odzivnost strani na različnih napravah in resolucijah.

•

Testiranje kontaktnega obrazca – vsa polja morajo sprejeti pravilno vsebino, ter jo pravilno
poslati na strankin elektronski naslov.

•

Krajšanje časa, ki ga stran porabi za popolno naložitev. Čas ne sme biti več kot par sekund.
Glavne rešitve so manjše slike in prednost nalaganja vsebine pred JS.

•

Ustvariti stran 404 v primeru napake v URL-ju.

Na podjetju smo pred objavo vedno dobili tako imenovan seznam opravil pred objavo. Na njej je bil,
poleg glavnih opravil, dodan še dolg seznam dodatnih opravil, ki jih je programer moral preveriti,
popraviti ali dodati. Poleg same dodatne nastavitve sistema in preverjanja podatkov je najobsežnejša
točka bila testiranje delovanja in prikaza spletne strani. Testirati je potrebno vse module in vtičnike, ali
se odzivajo na različne dogodke na strani. Na podjetju sta eno stran vedno testirali vsaj dve osebi. Ena
oseba je bila programer strani, druga pa uporabnik oz. nekdo iz podjetja, ki ni vedel kako stran deluje.
Eno izmed opravil je bilo stran pregledati na spletni strani »seositecheckup.com«. Na strani vpišemo
spletni naslov strani iz testnega strežnika, ta pa vrne seznam, ki je potreben za dobro narejeno spletno
stran. Vrnjen seznam je kot nekakšno poročilo, ki nam pove dobre lastnosti naše spletne strani in dodatke
oz. namige, kaj je mogoče izboljšati. Velikokrat poleg napake piše tudi, kje se napaka nahaja in kako jo
odpraviti. Rezultat pa izgleda kot na spodnji sliki (Slika 49: SEO-Chekup rezultat spletne strani
»avtoelektrika.si«.).
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Slika 49: SEO-Chekup rezultat spletne strani »avtoelektrika.si«.
Vse točke sem moral tudi sam obdelati na moji spletni strani in popraviti napake, ki jih je vrnila stran.
Ko sem izpolnil vse točke in naredil vse popravke sem javil nadrejenemu, kateri je nato sporočil stranki
o stanju strani ter da je pripravljena za objavo.

4.4. Objava strani
Na podjetju je za objavo strani bila zadolžena določena oseba, ki je po večkratnem pregledu delovanja,
testiranju in odobritvi direktorja prenesla datoteke spletne strani iz testnega strežnika na javni strežnik.
Na testnem strežniku še vedno najdemo stran, kjer je shranjena v primeru testiranja ali odpovedi javnega
strežnika in možni izgubi podatkov. Seveda pa spletna stran brez podatkovne baze ne deluje, zato jo je
oseba morala najprej iz testnega strežnika izvoziti.
Podatkovno bazo izvozimo s pomočjo phpMyAdmina, kjer na seznamu ustvarjenih baz izberemo bazo,
ki pripada naši spletni strani. Pod zavihkom izvoz lahko nato izberemo hitre nastavitve ali nastavitve po
meri. Če izberemo hitre nastavitve nam izvozi samo strukturo in vsebino tabele. Če želimo, da nam ob
izvozu ustvari tudi tabelo, kliknemo nastavitve po meri in med možnosti ustvarjanja objektov
obkljukamo dodaj izjavo CREATE DATABASE/USE. Nato samo še kliknemo izvedi in brskalnik nam
vrne SQL datoteko podatkovne baze
Ko imamo datoteko izvožene podatkovne baze lahko na javnem strežniku, v phpMyAdminu, izvedemo
uvoz. Pod zavihkom uvoz naložimo datoteko in kliknemo izvedi. Če smo pravilno izvozili in uvozili
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bazo, bi nam moralo vrniti sporočilo uspešno opravljenih * število poizvedb. Stran bi teoretično morala
delovati, a moramo počakati še na nastavitev DNS serverjev. Naslednji dan bi morala stran biti javno
dostopna vsem na zakupljeni domeni.

4.5. Vzdrževanje strani
Ko je stran enkrat objavljena in dostopna vsem, ima programer strani dolžnost to stran vzdrževati. Ena
izmed najpomembnejših stvari pri vzdrževanju so posodobitve sistema in modulov za boljše delovanje
in varnost. Programer mora paziti, da se zaradi posledic posodobitev, stran ne sesuje. Ker vsaka stranka
dobi svoj uporabniški račun, razvijalcu ni potrebno spreminjati vsebin. Stranka pa se lahko odloči za
posodobitev vsebine, kot je recimo odstranitev ali sprememba določenega dela strani. Podjetje ponudi
stranki pogodbo za določen čas v katero spada vzdrževanje strani z možnostjo manjših popravkov. Če
pa se stranka odloči za večjo spremembo, jo mora plačati.
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5. Zaključek
V diplomskem delu sem opisal celoten potek izdelave spletne strani »avtoelektrika.si« v sistemu
MyPortal, katerega sem se naučil med praktičnim usposabljanjem. Primerjal sem tudi dva sistema za
upravljanje s spletnimi vsebinami in ugotovil naslednje. MyPortal je bil narejen z namenom za
programerje, da bi imeli več svobode in popolnega nadzora nad spletno stranjo. Sistem Joomla pa za
bolj hitro in enostavno spletno stran, za začetnike. Z obeh sistemov sem moral stranko naučiti, kako se
dostopa do administrativne strani spletne strani in kako se ureja vsebino. Občutek sem dobil, da je stranki
lažji dostop in urejanje na MyPortalu, ker je uporabniški vmesnik preprostejši.
S tem delom sem sam tudi prvič izdelal celotno odzivno spletno stran kompatibilno za sistem MyPortal.
Naučil sem se postopkov, ki so potrebni za pravilno delovanje in kako ta sistem deluje. Ugotovil sem
tudi, da za uspešno spletno stran je pomemben prvi vtis, preglednost informacij in optimizacija. Zadnja
še posebej, saj brez nje bi spletno stran uporabniki težko našli. Odziven dizajn je pomemben za vse vrste
spletnih strani, saj je na trgu vedno več naprav, ki lahko prikazujejo spletne strani. Vedno več
uporabnikov uporablja tudi mobilne naprave za brskanje po spletu, ker ga imajo vedno pri roki. Med
samim praktičnim usposabljanjem in pisanjem diplome sem se tudi naučil, da si velika večina
programerjev krajša delo z že izdelano kodo, ki jo najdejo na spletu.
Spletna stran »avtoelektrika.si« je bila končana, ko sem opravil s praktičnem usposabljanjem, a še vedno
na testnem strežniku. V času pisanja diplome se je stranka odločila za manjše spremembe v dizajnu in
je dodala svojo vsebino. Stran so kasneje prenesli in objavili v podjetju. Danes bi se dela lotil drugače,
saj imam več izkušenj in znanja, kot sem ga imel na začetku. V prihodnosti si želim še delati na področju
izdelave spletnih strani.
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