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Seznam uporabljenih simbolov
WWW (World Wide Web) – svetovni splet ali krajše splet
HTML (HyperText Markup Language) – jezik za označevanje nadbesedila, ki predstavlaj
osnovno spletnega dokmenta
SVG (angl. Scalar Vector Graphics) – skalarna vektorska grafika je standardiziran slikovni
format za 2D vektorske slike
CSS (Cascading Styles Sheets) – kaskadne stilske podloge namenjene oblikovanju spletnih
strani
JavaScript – objektni skriptni jezik
PHP (angl. PHP Hypertext Preprocessor) – odprtokodni programski jezik, ki se izvaja na
strežniku
API (angl. application programming interface) – aplikacijski programski vmesnik
GPS (angl. Global Positioning System) – sistem globalnega pozicioniranja
NFC (angl. Near Field Communication) – visokofrekvenčna komunikacijska tehnologija
kratkega dosega
IDE (angl. integrated development environment) – integrirano razvojno okolje
CMS (angl. Content Management System) – sistem za nadzor vsebine
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Povzetek
Z naraščanjem zmogljivih mobilnih naprav in z njimi tudi razvoja mobilnega spleta je
pomembno, da so spletne strani prilagojene mobilnim napravam. Pri izdelavi mobilnih strani
moramo upoštevati način uporabe, zmogljivosti mobilnih naprav in uporabnikovo obnašanje
na mobilnem spletu. Izdelava mobilnih strani je pomembna zato, da obiskovalcu ponudimo
dobro uporabniško izkušnjo. Pri izdelavi mobilnih strani si lahko pomagamo z orodji za hiter
razvoj mobilnega spleta. Ta orodja so namenjena predvsem tistim, ki potrebujejo hitro, poceni
in učinkovito rešitev za izdelavo mobilne strani.
Cilji in namen diplomske naloge je izdelati šest mobilnih strani in predstaviti delovanje ter
postopek izdelave strani na posameznem orodju.
Izmed preizkušenih orodij bi sama izbrala Wordpress. Orodje je zelo razširjeno, z dobrim
uporabniškim vmesnikom in z veliko možnostmi nadgradnje. Vendar se moramo zavedati, da
s takšnim orodjem brez znanja programiranja ne moremo izdelati unikatne spletne strani.

Ključne besede: svetovni splet, mobilni splet, orodja za izdelavo mobilnega spleta, Wix,
Weebly, Bmobilized, Dudamobile, Wordpress, Drupal 7
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Abstract
With the increasing number of powerful mobile devices and consequently the mobile web, it
is crucial that web pages are adjusted to mobile devices. When creating mobile websites we
need to take into consideration the way devices are used as well as the device capacity. Thus,
we can see the website and the user’s behaviour on the mobile web. The mobile website
creation is vital to facilitate the user’s experience. When creating a mobile website we can use
the tools for the rapid development of the mobile website. The tools are designed for users
who need a fast, inexpensive and effective solution with their mobile website.
The purpose and objective of this bachelor thesis is to create six mobile web pages and
present the functioning of the tools.
Among the tested tools, I would pick Wordpress. It is very popular, with a good user interface
and plenty of upgrade options. We have to be aware that unique websites cannot be created
with such a tool without programming knowledge and skills.

Key words: worldwide web, mobile web, mobile website creation tools, Wix, Weebly,
Wordpress, Drupal, Bmobilized, Dudamobile
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1 Uvod
Svetovni splet (angl. World Wide Web, WWW) predstavljajo dokumenti oz. spletne strani
(angl. web pages), ki se nahajajo na velikem številu različnih računalnikov in so med seboj
povezani s pomočjo internetnih povezav (angl. Links) [1,2]. Za prikaz spletnih strani
potrebujemo programsko opremo, ki se imenuje brskalnik (angl. browser) [8,9]. Trenutno sta
na tržišču najbolj razširjena brskalnika Mozilla Firefox ter Googlov brskalnik Chrome.
Svetovni splet ali krajše splet je nastal leta 1989 v CERN-u (European Center for Nuclear
Research). Oče svetovnega spleta je britanski fizik Tim Berners–Lee, ki je kot prvi predstavil
idejo med seboj povezanih dokumentov. Na podlagi njegove predstavitve je Marc Andreessen
iz University of Illinois februarja leta 1993 izdelal prvi grafični brskalnik Mosaic. Kasneje je
Andreessen ustanovil podjetje Netscape Communications Corporation, katerega cilj je bil
izdelati spletne odjemalce in strežnike. Njihov edini produkt je bil spletni brskalnik Netscape
Navigator, ki je nasledil Mosaic. V 90. letih je bil le-ta (vodilni brskalnik) na tržišču, kasneje
je njegov tržni delež zelo upadel zaradi pomanjkanja nadgradenj in vse bolj konkurenčnega
Internet Explorerja družbe Microsoft.
Leta 1994 sta CERN in MIT podpisala dogovor o ustanovitvi organizacije World Wide Web
Consortium (kratica W3C), ki je igrala pomembno vlogo pri nadaljnjem razvoju svetovnega
spleta, kot ga poznamo danes. Organizacija je standardizirala vse pomembnejše protokole in
jezike, ki so potrebni za delovanje spleta. Direktor organizacije je postal Tim Berners–Lee,
predseduje pa ji še danes [8].
Splet, ki je aprila letos praznoval 25 let, je nedvomno eden največjih tehnoloških dosežkov v
zgodovini.

1.1 Tehnologije
6. avgusta leta 1991 je Tim Berners-Lee objavil prvo spletno stran (http://info.cern.ch/), ki je
vsebovala le naslov, nekaj vsebine in hiperpovezave [3]. Razvoj prvih spletnih strani je
temeljil predvsem na oblikovanju vsebine, oblika strani ni bila pomembna. Z razvojem
spletnih tehnologij in standardizacijo CSS tehnologije leta 1998 so tudi spletne strani postale
bolj privlačne. Pomembno je, da so te tehnologije odprtokodne in standardizirane, saj
omogočajo razvoj večjega števila brskalnikov in sistem konkurence na tem področju. Kljub
standardizaciji posameznih tehnologij še vedno prihaja do različnih interpretacij in
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nedoslednih implementacij tehnologij ter posledično različnih prikazov istih strani v
posameznih brskalnikih. Danes so spletne strani interaktivne in zagotavljajo obiskovalcem
boljšo uporabniško izkušnjo.
1.1.1 HTML
Označevalni jezik HTML (angl. Hipertext markup language) je osnova za izdelavo spletnega
dokumenta [4]. HTML ima določeno sintakso, ki določa osnovno strukturo spletne strani. Je
tekstovna datoteka, ki jo lahko urejamo s katerim koli tekstovnim dokumentom. Od svojih
začetkov v 90. letih pa vse do danes je HTML doživel veliko sprememb. HTML je danes
standardiziran, čeprav pri izdelavi spletne strani še vedno prihaja do različnih interpretacij
sintaks pri različnih brskalnikih. S semantiko posameznih značk (angl. tags) določamo
posamezne elemente, kot so poglavja, naslovi, tabele, slike, obrazci, ostavki itd. Osnovni
elementi vsake spletne strani so html, glava (angl. head) in telo (angl. body). V glavi
dokumenta določimo naslov svoje spletne strani, dodatne informacije o strani, kot so kodne
tabele, ključne besede namenjene iskalnikom, povezave z zunanjimi dokumenti (npr. CSS),
programske skripte itd. Glavna vsebina spletne strani, ki se bo kasneje prikazala v brskalniku,
je definirana v telesu dokumenta.
Danes uveljavljena različica je HTML5, ki je prinesla mnoge novosti [5,6]. Ker je ta še vedno
v razvoju in posledično še vedno ni v celoti podprta s strani vseh brskalnikov, moramo biti pri
izdelavi spletnih strani pozorni na prikazovanje na različnih brskalnikih.
Nova različica uvaja nove elemente ter nova pravila uporabe le-teh. Tako je koda lepše
strukturirana in lažje berljiva. Oblika se strogo ločuje v zunanji datoteki CSS. S tem je prišlo
tudi do ukinitve določenih značk (npr. center, font…). Nove funkcionalnosti tako zmanjšajo
uporabo Javascript kode in lastniških vtičnikov. Bolj napredne možnosti HTML5 so
nedvomno umestitev avdio in video vsebin v spletno stran. Prikazovanje grafike na podlagi
canvas in SVG (angl. Scalar Vector Graphics).
HTML5 prinaša aplikacijske vmesnike (angl. application programming interface -API), kot so
shranjevanje v brskalniku, risanje 2D slik v realnem času, povleci in spusti (angl. drag and
drop), delo z omrežjem itd.
HTML5 in nova različica jezika CSS (tj. CSS3) skušata zagotoviti enakopravno uporabniško
izkušnjo na različnih napravah. Zaradi naraščanja naprav z različnimi dimenzijami zaslonov
je pomembno izdelati odzivni dizajn. Izdelava ločenega stila za vsako napravo posebej bi bila
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praktično nemogoča. CSS3 medijske knjižnice omogočajo lažje prilagajanje oblike za
različne velikosti in ločljivosti naprav. Razvijalci tako razdelijo obliko na štiri osnovne
skupine: široki namizni zasloni (več kot 1280pik), prenosnik ali namizni računalnik z
manjšim zaslonom (med 570 in 1280 pik), tablični računalnik (med 800 in 1280 pik) ter
pametni telefoni (manj kot 570 pik) in tako določijo videz oz. postavitev posameznih
elementov na določeni napravi [7].
HTML5 ponuja mnogo novih možnosti pri razvoju spletnih vsebin. Med drugim omogoča
razvoj spletnih aplikacij oz. tako imenovanih HTML5 aplikacij, ki so bile v preteklosti za
prikaz takšne vsebine odvisne od vtičnikov. To pa je pomembno tudi za mobilne telefone, saj
določeni telefoni nimajo možnosti nalaganja vtičnikov.
Zanimivo je, da je HTML5 še vedno v fazi razvoja, vendar je že sedaj vidno, da bo ta
standard prinesel korenite spremembe pri razvoju spletnih vsebin.
1.1.2 CSS
CSS (angl. Cascading Style Sheets) je stilska podloga, ki določa obliko posameznim
elementom v našem HTML dokumentu [7]. CSS lahko ustvarimo kot posamično datoteko in
jo povežemo s HTML dokumentom ali pa sintakso zapišemo neposredno v HTML dokument.
Prednost takšnih dokumentov je, da je koda bolj pregledna, preprečimo ponavljanje kode in
ločimo stil spletne strani od vsebine. Z uporabo CSS jezika lahko elementom določimo vrsto
oblikovnih lastnosti, kot so ozadje, robovi, pisava, odmiki, razmiki, barva, poravnava,
postavitev elementov itd. Organizacija W3C, ki skrbi za spletne standarde, je leta 1996 izdala
prvo različico CSS-ja. Zaradi napredka v spletnih tehnologijah je prišlo do potrebe po
novejših različicah CCS podlog.
1.1.3 Javascript
Javascript je objektni skriptni jezik, ki omogoča razvoj interaktivnih spletnih strani [8]. Java
in Javascript sta med seboj neodvisna programska jezika, ki si delita številne lastnosti in
strukture. Javascript lahko implementiramo v HTML dokument in s tem razširimo njegovo
funkcionalnost. Najpogostejše naloge, ki jih lahko izvajamo s tem programskim jezikom, so:
delo s piškotki (angl. cookies), verifikacija podatkov, preden te pošljemo na strežnik,
spreminjanje vsebine HTML elementov, dinamična vsebina spletnih strani, odziv na akcije
uporabnika itd.
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1.1.4 PHP
PHP (angl. Hypertext Preprocessor) je odprtokodni skriptni jezik, ki ga uporabljamo za
strežniške namene in za razvoj dinamično spletnih vsebin [9]. Program je napisal dansko
kanadski programer Rasmus Lerdorf leta 1994. Segmenti PHP jezika (ti. php skripte) so lahko
zapisani v datoteki HTML, praviloma shranjeni pod končnico .php. Tako lahko našo statično
spletno stran, ki ne zmore drugega kot prikazovanje besedila, naredimo dinamično. PHP jezik
teče na spletnem strežniku, kjer PHP interpreter na vhodu jemlje PHP kodo, na izhodu pa
posreduje interpretirano spletno stran.

1.2 Trendi uporabe spleta in obnašanje uporabnikov na spletu
Spletni trendi se hitro spreminjajo, zato morajo biti izdelovalci ves čas pripravljeni na
spremembe in tako obiskovalcu zagotavljati čim bolj prijetno uporabniško izkušnjo [10].
Trenutni trend pri oblikovanju spletnih strani so minimalističen dizajn, preprosta tipografija,
malo barv, velike in jasne slike ter malo teksta. Sicer pa je dizajn subjektiven in je težko
zadovoljiti vse okuse, zato pri izdelavi spletne strani dizajn postavimo na stranski tir. Zelo
pomemben pri izdelavi spletne strani je odzivni dizajn (angl. responsive design) ali mobilni
dizajn. Zaradi napredka v mobilni tehnologiji in hitrega razvoja mobilnih naprav je odzivni
dizajn pomemben, saj zagotavlja uporabnikom mobilnih naprav veliko bolj prijetno
uporabniško izkušnjo. Med novejšimi trendi pri razvoju spletnih strani so strani, ki s
pomikanjem pripovedujejo zgodbo (primer takšne strani je https://onlycoin.com/ [10]).
Takšne strani so s strani uporabnika veliko bolj zanimive, saj lahko uporabnik s pomočjo
animacije, ki se odvija, dobi predstavo o tem, kaj stran ponuja. Kar je veliko bolj zanimivo
kot branje suhoparnih sestavkov, zakaj je vaše podjetje najboljše in zakaj izbrati ravno vaš
izdelek.
Svetovni splet še vedno raste, prav tako iz dneva v dan narašča število njegovih uporabnikov.
V prvi polovici leta 2013 je imelo dostop do interneta kar 74% slovenskih gospodinjstev [11].
Povprečni uporabnik interneta se na strani zadrži 2 minuti in 30 sekund. V tem času v
povprečju pogleda 3,79 podstrani. Ta statistika pa ne velja za strani informacijskega značaja
(npr. 24ur.com, računalniške-novice.com, siol.net itn.). Uporabniki namiznih računalnikov so
pripravljeni čakati 3,12 sekund, da se stran naloži, medtem ko so uporabniki mobilnih naprav
bolj potrpežljivi in je ta čas daljši. Vendar pa so uporabniki mobilnih naprav po drugi strani
manj potrpežljivi pri iskanju informacij na spletni strani [12,13].
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Trenutno najbolj razširjen trend na svetovnem spletu so nedvomno socialna omrežja, kot so
Facebook, Twitter, Tumblr, Instagram ipd. [14]. Facebook ima približno 1,11 milijarde
uporabnikov, kar predstavlja kar 46% vseh ljudi, ki imajo dostop do interneta [15]. Med
najbolj priljubljene spletne strani uvrščamo tudi YouTube, ki je vodilna spletna stran z video
vsebinami in tretja najbolj obiskana spletna stran. Google je nedvomno prvak med spletnimi
brskalniki. Poleg brskalnika pa Google ponuja še druga priročna orodja in ne preseneča, da je
med uporabniki tako priljubljen. Njegov zadnji večji projekt je Street View, ki je začel nov
trend uporabe spletnih zemljevidov. Stret View je neke vrste virtualna resničnost okolice, ki
uporabniku omogoča lažjo orientacijo in ogled okolice.
Veliko vlogo na svetovnem spletu imajo tudi oblačni sistemi, ki so zelo razširjeni in
priljubljeni. Predvsem zagotavljalo enostavno shranjevanje dokumentov na oddaljenem
strežniku. Najbolj razširjena oblačna storitev, ki jo uporablja vsak uporabnik interneta, je epošta (angl e-mail). Če hranimo dokumente na oddaljenem spletnem strežniku, se moramo
zavedati, da so ti dokumenti izpostavljeni spletnim napadalcem.
Zanimiv podatek je, da se na spletu pojavljajo sezonski trendi [16]. Strani s turističnimi
vsebinami so na primer najbolje obiskane meseca aprila. Spletne trgovine pa so najbolje
obiskane v zadnjih mesecih leta, ko se ljudje pripravljajo na božična nakupovanja.

1.3 Struktura dela
V diplomskem delu podajamo kratek pregled orodij, ki pripomorejo k hitremu razvoju
mobilnih strani.
Na začetku je razložen pojem mobilnega spleta in kakšne so navade uporabnikov mobilnih
naprav, kako poteka razvoj mobilnih aplikacij in težave, s katerimi se soočamo pri razvoju leteh.
V glavnem delu diplomske naloge opisujemo šest orodij za hiter razvoj mobilnih strani. Ta
orodja smo razdelili v tri kategorije po dve orodji. Prva je izdelava mobilne strani z orodji za
nadzor vsebine na strežniku. V tem poglavju sta opisani orodji Wix.com in Weebly.com.
Spletni strani sta oblačni sistem z uporabniku zelo prijaznim CMS sistemom. Druga
kategorija je izdelava spletnih strani z orodji za nadzor vsebine lokalno na računalniku. Tu
smo sprva izdelali dve spletni strani z izjemno priljubljenima orodjema Wordpress in Drupal.
Ker pa si želimo mobilne različice, smo pogledali, kakšne možnosti imajo uporabniki enega
in drugega orodja brez poseganja v kodo spletne strani. To smo storili tako, da smo
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funkcionalnost orodij razširili z vtičniki. Zadnja kategorija so pretvorniki spletnih strani v
mobilne strani. Kot primer sta opisani orodji Dudamobile in Bmobilized, ki omogočata, da že
izdelano spletno stran pretvorimo v mobilno stran. Na koncu je podana primerjava vseh
orodij, predstavljene pa so tudi njihove glavne prednosti in slabosti.
Rezultat praktičnega dela diplomske naloge je torej šest funkcionalnih mobilnih strani, ki sem
jih izdelala z omenjenimi orodji. Ugotovitve sem podala na podlagi osebne izkušnje s
posameznim orodjem in s pomočjo spletnega orodja, ki poda validacijo naše mobilne strani.
Za primerjavo sem validacjo izvedla na dveh različnih orodjih. Prvo orodje je
Validator.w3.org/mobile ter drugo Ready.mobi.
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2 Mobilni splet
Izraz »mobilni splet« (angl. mobile web) se nanaša na dostop do spleta preko brskalnika na
mobilnem telefonu ali drugi mobilni napravi, ki je v internet najpogosteje povezana preko
brezžičnega dostopovnega omrežja [6]. Mobilni splet je doživel prelomnico leta 2007, ko je
podjetje Apple izdalo prvi pametni telefon iPhone. Ta tehnološki in zgodovinski dogodek je
bil odskočna deska za razvoj mobilnega spleta, ki se je potem razvijal s svetlobno hitrostjo.

2.1 Uporaba
Sodobne mobilne naprave, ki bi jim težko rekli le »telefoni«, imajo vgrajene spletne
brskalnike, zato ni presenetljivo, da jih vedno bolj pogosto uporabljamo tudi za pregledovanje
svetovnega spleta. V zadnjih letih se je obisk svetovnega spleta iz mobilnih aparatov močno
povečal, kar so opazili tudi pri Googlu. Uporaba njihove različice spletnega brskalnika za
mobilne telefone se je v zadnjih dveh letih povečala za petkrat.
35% uporabnikov pametnih telefonov (angl. smartphone) brska po mobilnem spletu vsak dan,
v primerjavi s 4% uporabnikov »funkcijskih« mobilnih telefonov (angl. feature phone). Od
tega 31% uporabnikov pametnih telefonov dostopa do socialnih omrežij preko mobilnega
brskalnika v primerjavi z le 7% uporabnikov »funkcijskih« mobilnih telefonov. 70%
uporabnikov pametnih telefonov ima dostop do elektronske pošte, medtem ko jih do
elektronske pošte na »funkcijskem« mobilnem telefonu dostopa le 12%. Te raziskave so bile
opravljene leta 2009, kar pomeni, da so danes številke in razpon med njimi po vsej verjetnosti
večje [17].
Raziskave, ki so jih naredili pri Adobu leta 2013, so pokazale, da tablice predstavljajo več
spletnih obiskov kot pametni telefoni. Delež obiskov spleta s tabličnim računalnikom je 8%,
medtem ko je delež obiskov s pametnih telefonov 7%. Ostalih 85% obiskov pa so zabeležili z
namiznih oz. prenosnih računalnikov, število le-teh pa sicer strmo pada. Povprečni uporabnik
tabličnega računalnika si ogleda 70% več spletnih strani kot uporabnik pametnega telefona
[18].
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Slika 1 Porast uporabe pametnih telefonov in tabličnih računalnikov Vir: Adobe.com

Pri načinu uporabe sta pomembna dejavnika kraj in čas. Uporabniki namiznih računalnikov so
vezani na statično lokacijo za mizo (doma ali na delovnem mestu). Namizni računalniki sicer
zagotavljajo konstantno povezavo z napajanjem in omrežjem. Mobilne naprave so bolj
praktične in vedno pri roki, zato lokacija in čas igrata glavno vlogo pri načinu uporabe.
Ustvarjalec mora pri izdelavi dizajna za mobilne aplikacije upoštevati, da se le-ta lahko
uporablja kjerkoli in kadarkoli.
V spodnjih grafih lahko jasno vidimo, kako se uporaba posameznih naprav spreminja glede na
čas in lokacijo [19]. Uporaba posamezne naprave je odvisna od cilja, ki ga želi uporabnik
doseči. Uporabnik stremi po hitrosti, dostopnosti in učinkovitosti, da doseže zastavljeni cilj.

Slika 2 Branje člankov na računalniku Vir: Pocket
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Časovnica uporabe namiznih računalnikov ima dva glavna vrhova. Prvi je med osmo uro
zjutraj in četrto uro popoldne. Ta vrh predstavlja uporabo interneta na delovnem mestu,
medtem ko drugi vrh predstavlja uporabo doma. Ta vrh se pojavi med šesto in deseto uro
zvečer.

Slika 3 Branje člankov na iPhonu Vir: Pocket

Zaradi enostavnosti uporabe in v želji po hitrih rezultatih se pri grafu, ki prikazuje uporabo
mobilnih naprav med dnevom, pojavlja več strmih vrhov. Ti vrhovi lepo prikazujejo, da
uporabniki mobilnih telefonov v želji po hitrih informacijah do interneta dostopajo v kratkih
periodah.

Slika 4 Branje člankov na iPadu Vir: Pocket

Tablični računalnik uporabniki uporabljajo v jutranjih urah, in sicer v času zajtrka za krajši
prelet dogajanja. Čez dan je uporaba sorazmerno konstantna. Največji vrh uporabe pa je
zvečer pred spanjem.
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2.2 Domorodne in spletne mobilne aplikacije
Zaradi velikega števila medsebojno nezdružljivih platform se pojavljajo težave pri izdelavi
aplikacij. Danes na tržišču prevladujejo trije operacijski sistemi; zgoraj omenjeni iPhone,
Android ter Windows Phone. Vsak operacijski sistem predpisuje svoje razvojno okolje z
določenim programskim jezikom. Za razvoj Windows Phone aplikacij se uporablja C# ali
Silverlite, za Android se uporablja Javo, za Applov iOS pa Objective-C [6]. V primeru, da
želimo izdelati aplikacijo, ki deluje na vseh treh platformah, moramo razviti tri aplikacije v
treh različnih programskih jezikih. Poznamo torej tri načine izdelave mobilnih aplikacij:
domorodne aplikacije, mobilne spletne strani (imenovane tudi HTML5 aplikacije) ter hibridne
aplikacije [20].
2.2.1 Domorodne (Native) mobilne aplikacije
Domorodne aplikacije so napisane za vsak operacijski sistem posebej. Takšne aplikacije se po
navadi razvijajo v specializiranih integriranih razvojnih okoljih (IDE), ki vsebujejo orodja za
izdelavo, razhroščevalnik in druga profesionalna orodja za kvaliteten razvoj mobilnih
aplikacij. Ker se za vsak mobilni operacijski sistem uporabljajo različna razvojna okolja in
jeziki, je razvoj takšne aplikacije zelo zahteven.
Uporaba domorodne aplikacije zahteva poznavanje razvojnega okolja, v katerem bomo
aplikacijo izdelali. Uporabnik mora vedeti, kje lahko poišče želeno aplikacijo za svoj telefon.
Le-te najde v trgovini za aplikacije (App store, Windows Phone Marketplace in Google Play).
Ob zagonu se ta prikaže nemudoma, dela hitro in je standardizirana, ko potrebuje
posodobitev, uporabnik dobi obvestilo. Aplikacija skrbi sama zase in uporabniku omogoča
nemoteno uporabo.
2.2.2 Spletne mobilne strani ali HTML 5 aplikacije
To so v osnovi klasične spletne strani, ki so prilagojene za manjše zaslone. Mobilne strani so
izdelane večinoma s HTML5 in so neodvisne od naprave, na kateri tečejo. Takšne spletne
strani lahko prikažemo na katerem koli brskalniku na tablici ali telefonu.
Zaradi poplave mobilnih naprav z različnimi velikostmi zaslona in resolucije je testiranje
precej dolgotrajen in drag postopek razvoja spletne strani. Velik problem predstavljajo tudi
nezdružljivost z različnimi brskalniki ali verzijami brskalnikov, še posebej pri Android
napravah.
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Prednosti mobilne spletne strani so predvsem v stroških in hitrosti razvoja. Koncept
tehnologije HTML5 je »napiši enkrat, poganjaj povsod«. Prednost tega koncepta je, da je
izdelava nove verzije in distribucija veliko enostavnejša. V primeru nadgradnje ali odprave
napak je za to treba le nadgraditi kodo in jo lahko poganjamo na vseh napravah. Pri
domorodnih aplikacijah je razvojno obdobje in testiranje precej daljše. Po nadgradnji pa mora
uporabnik v večini primerov nadgraditi novo verzijo programa, če si želi naprednejše
aplikacije.
2.2.3 Hibridne mobilne aplikacije
Za razvoj takšne aplikacije združimo tehnologije iz domorodnih in spletnih HTML5 aplikacij.
Razvijamo jih z orodji, kot je PhoneGap, ki je trenutno najbolj priljubljeno za razvoj hibridnih
aplikacij.
Domorodne aplikacije naložimo neposredno na napravo, spletne HTML5 strani gostujejo na
spletnem strežniku, medtem ko imamo za hibridne naprave dva načina implementacije
aplikacije:


lokalno na napravi – HTML in Javascript kodo »zapakiramo« v binarno mobilno
aplikacijo, podobno kot pri domorodnih aplikacijah;



na strežniku – v tem primeru se aplikacija lahko izvaja preko spletnega stražnika.

2.3 Značilnosti mobilnih naprav
Kljub temu, da imajo mobilne naprave precej pomanjkljivosti v primerjavi z namiznimi
računalniki, pa imajo tudi nekaj prednosti. Prva večja prednost je nedvomno mobilnost
naprav. Kar smo ugotovili že v prejšnjem odstavku. Prav tako se mobilna tehnologija še
vedno razvija in terminali so čedalje bolj zmogljivi in lahko opravijo skoraj vse naloge, ki jih
lahko opravi namizni računalnik [6]. Poleg tega pa imajo te še določene tehnologije, ki jih
namizni računalnik ne premore oz. bi bile neizkoriščene. Pametni telefoni so sposobni določiti
svojo lokacijo, smer gibanja in orientacijo, poleg tega pa so opremljeni vsaj z visoko ločljivo
kamero in mikrofonom, če ne celo s senzorjem bližine ali tehnologijo NFC (angl. Near Field
Communication). S temi tehnologijami pridobimo nove načine interakcije med uporabnikom
in napravo.
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Ena najbolj popularnih tehnologij je določanje položaja mobilne naprave. Položaj lahko
določamo s pomočjo modula GPS (angl. Global Positioning System), katerega natančnost je
nekaj metrov. Položaj lahko določimo tudi s pomočjo baznih postaj mobilnega omrežja,
brezžičnega Wi-Fi omrežja ali v najslabšem primeru preko IP-naslova naprave. Na ta način
natančnost pade na le nekaj kilometrov ali pa le na določitev države, v kateri je naprava. S
pridobljenim položajem lahko pridobimo informacije o okolici ali pa nam na zemljevidu
začrta pot do želenega cilja. Informacije o trenutnem položaju in gibanju naprave lahko
pridobimo s pomočjo vgrajenih pospeškometrov, žiroskopov in digitalnega kompasa. S temi
tehnologijami lahko zaznamo vertikalno ali horizontalno orientacijo naprave, ki ju lahko
uporabimo kot vhodni podatek naprave. Mobilne naprave nam olajšajo marsikatero
vsakodnevno opravilo, predvsem zato, ker so majhne in mobilne.

2.4 Splošne značilnosti razvoja mobilnih spletnih strani
Kljub temu, da so operacijski sistemi v svojem jedru zelo različni, med aplikacijami vsi
vsebujejo spletni brskalnik, ki upošteva in implementira spletne standarde in protokole. Tako
je brskalnik nekakšno skupno orodje, ki omogoča delovanje poenotenih aplikacij. Spletno
okolje in spletne aplikacije so zato idealna izbira za razvijalce, ki temeljijo na poenotenem
razvoju mobilnih aplikacij in manjših stroških.
Največji problem mobilnih naprav so majhne dimenzije zaslona, kar vodi v omejevanje
prikaza vsebine in načina interakcije uporabnika z mobilno napravo. Zasloni mobilnih naprav
so približno 20% manjši od računalniških zaslonov.
Zaradi velikega števila mobilnih naprav z različnimi dimenzijami zaslonov je prilagajanje
mobilne strani vsaki napravi posebej precej nepraktično. Najbolj enostavna in učinkovita
možnost je uporaba medijskih knjižnic v CSS-ju.
Vsebina mobilne strani naj bo povzetek naše spletne strani, ki vsebuje le najpomembnejše
informacije. Namen strani naj bo jasen, pomembne podatke postavimo na vrh oz. jih primerno
označimo. Velike slike, nezaželena vsebina in drugi nepotrebni elementi so na takšni strani
moteči. Pri izdelavi naše strani naj bo vodilo: manj je več.
Struktura mobilne strani je vertikalna. Razporeditev vsebine si najpogosteje sledi v
naslednjem zaporedju: glava, enostavna navigacija, vsebina, ponovno navigacija in noga
(avtor strani, avtorske pravice itn.).
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Slika 5 Levo struktura spletne strani, desno struktura mobilne strani. Vir: Gradivo za vaje pri predmetu Terminali in
aplikacije

Zaradi načina uporabe pametnih telefonov (mobilno napravo po navadi držimo pokončno,
medtem ko za pritiskanje uporabljamo palec) je zelo pomembna razporeditev in velikost
elementov. Med elementi naj bo dovolj belega prostora (angl. white space), ki zagotavlja
enostavno izbiro elementa. Pri razporeditvi moramo biti pozorni, da so elementi, ki so
pomembni, lahko dosegljivi. Po navadi so ti elementi postavljeni na dnu zaslona. Najbolj
neprimerno mesto pa je na vrhu zaslona.
Mobilni splet navadno uporabljamo, ko potrebujemo hitro informacijo, zato je čas uporabe
kratek. Začetno nalaganje spletne strani naj ne presega 5 sekund. Na nalaganje naše strani
vplivajo interakcije in prenosi med odjemalcem in strežnikom z združevanjem zunanjih virov.
Multimedijske datoteke je v tem primeru priporočljivo shraniti lokalno pri odjemalcu, če je to
le mogoče, da bi tako lahko preprečili ponovno nalaganje. Če to ni mogoče, naj se
multimedijska vsebina prenaša le takrat, ko je ta dejansko zahtevana.
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Slika 6 Spletna stran Southwest letalske družbe zapolni vsak piksel zaslona in kliče po pozornosti [11] Vir: Mobile
First

Slika 7 Southwest letalska družba in njihova iPhone aplikacija Vir: Mobile First
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3 Orodja za izdelavo mobilnih spletnih strani
Število orodij za razvoj mobilnih aplikacij ekspresno narašča, z njimi pa tudi nova generacija
orodij, ki omogočajo razvoj mobilnih aplikacij preko spletnega brskalnika. Ta orodja, ki
omogočajo brezkodni ali malokodni razvoj aplikacij, predstavljajo izkušenim razvijalcem
način za hitro izdelavo prototipov, medtem ko neizkušenemu razvijalcu olajšajo vstop v svet
razvoja mobilnih aplikacij.
V primeru, da želimo izdelati mobilno spletno stran in nimamo nobenega programerskega
znanja, so najboljša rešitev spletna orodja, ki od nas ne zahtevajo nič več kot le nekaj klikov,
da dobimo vnaprej pripravljeno vizijo spletne strani. Za uspešno izdelavo mora orodje
vsebovati dober, kvaliteten in razumljiv sistem za nadzor vsebine (angl. Content Management
System – CMS) [23, 24]. CMS so namenjeni vzdrževanju in urejanju spletnih strani. Podobni
so urejevalnikom besedil, kar omogoča uporabniku lažje razumevanje in vnašanje in
spreminjanje besedila, slik in drugih elementov. Med spletne CMS sisteme uvrščamo tudi
zelo razširjeno spletno enciklopedijo Wikipedija.
S pomočjo enostavnega in prijaznega CMS-ja lahko celotno spletno stran izdelamo in
urejamo sami. Uporabniški vmesnik pri CMS sistemih in posledično uporabniška izkušnja je
odvisna od načina izdelave. Prednost izdelave s pomočjo CMS-ja je, da ima uporabnik popoln
nadzor nad postavitvijo elementov ter vsebino. Poleg tega lahko stran nadgrajuje in
dopolnjuje takrat, ko to potrebuje. Pri tem pa ne potrebuje nobene tretje osebe. Delo poteka
enostavneje, kar pa je še bolj pomembno, tudi hitreje.

3.1 Izdelava mobilne strani z orodji za nadzor vsebine na strežniku
Takšne storitve, ki delujejo na spletnih strežnikih, so po navadi ponujene v računalniškem
oblaku (angl. cloud computing). Ta oblak je javen, kar pomeni, da je namenjen širši množici
uporabnikov. Najbolj razširjenje oblačne storitve so Google Drive, Dropbox…
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Slika 8 Pojmovni diagram računalništva v oblaku Vir: Wikipedia

Spletne strani, namenjene izdelavi mobilnih spletnih strani s CMS-jem, delujejo po principu
registracije na spletno stran. Z avtentikacijo uporabnik dobi dostop do svojega spletnega
mesta, kjer lahko ustvari in objavi spletno stran. Takšni sistemi so namenjeni predvsem
preprostim predstavitvenim spletnim stranem (npr. osebna vizitka, predstavitev izdelka itd.).
Vsa vsebina je shranjena na spletnem strežniku, zato jih tudi imenujemo oblačni sistemi.

3.1.1 Wix.com
Orodje Wix.com ponuja hiter in enostaven razvoj unikatnih in personaliziranih spletnih strani
ter hkrati izdelavo mobilne strani [26, 27]. Vmesnik »povleci« in »spusti« (ang. drag and
drop) je zelo enostaven in uporabniku prijazen.

Slika 9 Wix.com Logo Vir: wpmatter.com

Uporabnik se najprej odloči, zakaj potrebuje spletno stran. Orodje namreč ponuja več
tematsko različnih tipov spletnih strani: poslovne, osebne, portfelj, spletne trgovine itd.
Uporabnik mora pred izdelavo vedeti tudi to, ali jo bo izdelal povsem sam ali pa želi predelati
že pripravljen osnutek spletne strani, ki ga bo nato spreminjal in prilagajal svojim potrebam.
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Slika 10 Wix.com uporabniški vmesnik Vir: teachertechguy.edublogs.org

Stran ponuja kar precejšen nabor že izdelanih dizajnerskih osnutkov. Najdemo lahko tudi
izdelke drugih uporabnikov, ki nam lahko služijo kot inspiracija. Ob kreiranju prvotne spletne
strani se vzporedno izdeluje tudi mobilna stran. Obe spletni strani delujeta na istem URL
naslovu. Na mobilni različici lahko odstranimo, dodamo, popravimo in prilagajamo elemente,
ne da bi to vplivalo na prvotno spletno stran. Stran temelji na jeziku HTML5, ki je trenutno
najnovejša različica HTML. HTML5 se velikokrat uporablja tudi kot nadomestek za
tehnologijo Flash, ki je mnogi telefoni ne podpirajo.
Orodje vsebuje funkcije, ki jih najdemo v vsakem urejevalniku besedil (izniči zadnji korak,
ponovi prejšnji korak, kopiraj, izreži, prilepi, shrani, predogled …). Preklop na mobilno stran
je enostaven. Če naletimo na težavo, si lahko pomagamo z video vodiči in članki, povezanimi
z našo težavo.
Na levi strani se nahaja meni, ki nam omogoča lažje spreminjanje in prilagajanje oblike in
vsebine. V prvem zavihku se bomo osredotočili na videz (angl. design). Ozadje lahko
izberemo med »vzorci« (ang. patterns), izberemo sliko iz galerije ali pa naložimo svojo sliko.
Barvne palete določajo barve naslovov, podnaslovov, paragrafov, ozadja… Če nam barve, ki
so v izbrani paleti, ne ustrezajo, jih lahko zamenjamo z drugo paleto barv ali pa enostavno
izdelamo svojo. V zavihku »pisave« (angl. Fonsts) najdemo nabor pisav, ki jih ponuja spletna
stran. Tu ne moremo dodati svojih pisav, ker uporabnik nima vpogleda v kodo spletne strani.
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Naslednji zavihek v meniju je »dodaj« (angl. add). Tu lahko svoji spletni strani dodamo slike,
tekst, različne medije (npr. video, avdio), izdelamo galerije, dodamo povezave do socialnih
medijev, dodamo aplikacije, izdelamo sezname, gumbe po meri, blog…
V zavihku »app Market« najdemo aplikacije, ki nam pomagajo, da naša spletna stran deluje
bolj napredno. Ker je aplikacij zelo veliko, jih bomo omenili le nekaj. Ena od aplikacij so
komentarji (angl. comments). Komentarji so primerni takrat, ko si ustvarjalec želi odziva
uporabnikov. Aplikacija je zelo enostavna in se avtomatsko prilagaja videzu naše strani.
Potem je tu aplikacija za iskanje. Če smo izdelali spletno stran, kot je na primer blog ali pa
novičarska spletna stran, je priporočljivo, da takšna stran vsebuje iskalnik. Če smo malce
podjetni in si želimo na račun svoje strani še zaslužiti, lahko to storimo z aplikacijo Google
AdSense. Program omogoča, da na spletni strani prikazujemo relevantne oglase in na ta način
tržimo svoje vsebine [28].
Aplikacije, ki so prilagojene za mobilne strani, imajo v zgornjem levem kotu narisan telefon.
Zadnji zavihek so »nastavitve« naše spletne strani. Tu dodamo ime svoje strani, opis in
ključne besede.
Sama sem izbrala že obstoječo predlogo Online CV. Začela sem s predelavo spletne strani in
ji najprej spremenila nekaj osnovnih nastavitev (npr. barva, pisava…). Osnutek ima v
originalu le domačo stran. Svoji strani sem dodala še podstrani »O meni« in »CV«. Pri
kreiranju podstrani nam ponudi možnost postavitve strani, kar nam še dodatno olajša delo.
Tisti bolj napredni uporabniki lahko svoji strani dodajo svojo programsko kodo in prispevajo
k nadgradnji njihovega končnega izdelka. Uporabnik ne more posegati v kodo, lahko jo le
dodaja s posebnimi urejevalniki HTML in Flash.
Pred objavo lahko prijatelje, ki jim zaupamo, povabimo in jih prosimo za njihovo mnenje o
svojem končnem izdelku. Ti lahko spletno stran vidijo in nam na posameznih mestih pustijo
komentarje. Izdelamo lahko več različnih strani. Spletno stran lahko čisto enostavno
prenesemo na drug uporabniški račun.
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Slika 11 Končni izdelek spletne strani z orodjem Wix.com

Slika 12 Končni izdelek mobilne strani z orodjem Wix.com

Izdelava spletne strani na ta način je zelo preprosta in hitra. Istočasno ustvarjamo spletno
stran za računalnik in mobilno stran. Dodajanje in urejanje vsebine je enostavno in tudi
narejene spremembe so takoj vidne na spletu. Pri oblikovanju smo bolj omejeni na
funkcionalnosti orodja, vendar je še vedno zadovoljivo število možnosti. Če nismo
pripravljeni našega uporabniškega računa nadgraditi v licenčno različico, bo naša stran dobila
oglasne pasice, ki oglašujejo Wix.com. V primeru, da želimo izdelati spletno stran, ki daje
vtis profesionalnosti, bomo morali razmisliti o nakupu licence.
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Prednosti:
 vmesnik je enostaven in ga razume vsak povprečen uporabnik računalnika,
 pri kreiranju nismo omejeni na videz predloge (predlogo lahko spremenimo do
nerazpoznavnosti),
 barva menija elementa (ob kliku na element se prikaže meni le-tega) nam sporoča, ali je
element globalen ali lokalen (modra predstavlja lokalen, oranžna pa globalen element),
 enostavna izdelava spletne trgovine,
 enostavno deljenje mnenj z drugimi uporabniki, pri težavah nam na pomoč priskočijo z
video vodiči.
Slabosti:
 uporabnik nima vpogleda v kodo spletne strani,
 pregledovanje podstrani med izdelavo ni možno z direktnim klikom na izdelani strani,


pri oblikovanju slik smo omejeni, slike so prevelike za mobilno stran, kar povzroči
počasno nalaganje mobilne strani,

 pri izdelavi mobilne strani nabor orodij ni tako pester,


na mobilni strani lahko vsebino le skrijemo oz. izbrišemo, dodajamo lahko le funkcije
npr. »gumb nazaj na vrh«.

3.1.2 Weebly.com
Weebly.com je spletni ponudnik izdelave spletnih strani s povleci in spusti vmesnikom [29,
30]. Poleg izdelave ponuja še spletno gostovanje na svojem strežniku. Izdelava spletne strani
je praktično identična, kot je z orodjem na Wix.com. Razlikuje se le v nekaj funkcionalnostih.
Na začetku izdelave določimo, v kakšne namene bomo stran uporabljali (osebna, službena,
spletna trgovina itn.). Nato iz nabora pripravljenih osnutkov izberemo takšnega, ki se
vizualno najbolj približa naši ideji, kajti oblika naše spletne strani je vezana na predlogo in jo
je na določenih delih težko spremeniti (npr. če je na prvi strani predvidena okrogla slika, je ne
moremo odstraniti ali spremeniti njene oblike). Pri preklopu na mobilno stran, kjer lahko
določimo vsebino na mobilni strani, lahko med drugim tudi spremenimo predlogo od prvotne
spletne strani. V primerjavi z Wix.com Weebly.com ne izdela celotne spletne strani, ampak
samo osnovni dizajn in glavo ter meni. Telesu moramo sami določiti, katere elemente bo
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vseboval ter jih po želji razporediti po naši spletni strani. Postavitev elementov je precej
enostavna. V levem stranskem meniju poiščemo želen element, ga z miškinim klikom
»zgrabimo« in prenesemo na poljubno mesto. Ljudje med delovno vnemo večkrat pozabimo
svoj projekt shraniti, zato se nam večkrat zgodi, da izgubimo informacije. Weebly je poskrbel
tudi za takšne nevšečnosti in izdelal funkcijo avtomatskega shranjevanja.

Slika 13 Weebly logo Vir: Wikipedia

Slika 14 Weebly.com CMS vmesnik

Orodje poskrbi, da se izdelave strani lotimo postopoma in napredujemo počasi, vendar z
vidnimi rezultati. Site planer omogoča postavitev ciljev in postopno napredovanje, da bi
izdelali takšno stran, kot si jo želimo. Tukaj najdemo tudi kreativne ideje, vodnike, ki nam
pomagajo razumeti delovanje tega orodja, predstavitve drugih strani itd.
Navigacije ne moremo spreminjati, odvisna je od predloge, ki smo jo namestili. Če jo želimo
zamenjati, moramo zamenjati celotno predlogo ali določiti nov sil v CSS datoteki.
Orodje ponuja tudi zelo omejen urejevalnik slik. Sliko lahko obrežemo, zavrtimo, ji dodamo
osnovne efekte, kot so prosojnost, črno belo fotografijo, antično fotografijo, dodamo okvir. V
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mojem primeru je bila okrogla slika določena že v predlogi. V primeru, da bi želela to
spremeniti, bi morala spremeniti CSS, kjer je ta stil določen, ali zamenjati celotno predlogo.
Weebly.com je bolj naklonjen tudi tistim bolj naprednim programerjem, ker ponuja možnost
vpogleda v CSS in HTML kodo in vso potrebno dokumentacijo. Na koncu lahko naš končni
izdelek izvozimo. Sam vpogled v CSS in HTML je zelo zaželen, saj lahko kodo, ki ni povsem
izdelana po naših merilih, prilagodimo. Če želimo npr. spremeniti pisavo, ki je že uvožena,
nam pa ne zadostuje, lahko v CSS dokumentu uvozimo in določimo nove pisave.

Slika 15 Končni izdelek spletne strani z orodjem Weebly.com.

Slika 16 Končni izdelek na mobilni napravi z orodjem Weebly.com.

V poplavi elementov in vtičnikov, ki jih najdemo v levem meniju, med temi najdemo tudi
zemljevid in kontaktni obrazec, ki se na mobilni napravi lepo prilagodita zaslonu.
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Ima tudi nekaj naprednih možnosti, ki so namenjene uporabnikom, ki so kupili enega izmed
njihovih paketov. Paketi se med seboj razlikujejo predvsem po ceni in po tem, za kakšen
namen se bo spletna stran uporabljala (Business paketa ne bo kupila oseba, ki si želi blog ali
osebni profil). Ena izmed takšnih možnosti je npr. iskalno okno, HD video in avdio
predvajalnik, naprednejša izdelava noge, z geslom zaščitene strani, SSL varovanje (HTTPS)
itd. Pri brezplačnem gostovanju nam na spletno stran dodajo oglasne pasice.
Orodje je po načinu izdelave spletne strani precej podobno orodju Wix.com. Glavna razlika
med omenjenima orodjema je, da Weebly.com dopušča poseganje in spreminjanje kode, celo
možnost izvoza kode, Wix.com pa dovoljuje le dodajanje kode, ne pa spreminjanja in
izvažanja. Wix.com ponuja več razširitvenih možnosti z Market app funkcijo, medtem ko smo
pri orodju Weebly.com omejeni na njihov izbor, poleg tega pa so napredne možnosti
plačljive. Po mojem mnenju je največja slabost orodja Weebly.com ta, da oblike predloge
uporabnik, ki ni vešč programiranja, ne more prilagajati po svoje (npr. domača stran ima
predpostavljeno, da je slika okrogla ter poleg slike gumb. Teh dveh elementov ni mogoče
odstraniti ali ju spremeniti).
Prednosti:
 izvoz kode ter posledično možnost poseganja v kodo in tako razširiti npr. nabor pisav ali
funkcionalnosti (seveda pod pogojem, da znamo vsaj osnove HTML in CSS jezika),
 stran lahko povsem enostavno objavimo na spletu, spremembe pa so vidne takoj,
 spletna stran in mobilna stran delujeta na istem URL naslovu,
 pri mobilni strani ima uporabnik možnost preklopa na spletno stran,
 pri mobilni strani imamo na razpolago enaka orodja kot pri spletni strani.
Slabosti:
 uporabnik je oblikovno vezan na predlogo, mobilna stran ni vezana na osnovno predlogo,
le-to lahko zamenjamo z drugo predlogo,
 veliko naprednih možnosti je rezerviranih za plačljivo različico,
 slikam ne moremo spreminjati oblike, ampak le nekaj osnovnih popravkov,
 vse spremembe, ki jih naredimo na mobilni strani, vplivajo na prvotno stran,
 pri preklopu z mobilne na spletno stran ni možnosti prehoda nazaj na mobilno stran.
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3.2 Izdelava mobilni spletnih strani z orodji za nadzor vsebine lokalno na
računalniku
Enako kot pri orodjih, ki delujejo na strežniku, tudi ta orodja delujejo na principu CMS.
Razlika je le v tem, da CMS v tem primeru teče lokalno na našem računalniku, za kar
potrebujemo lokalni strežnik. To pomeni, da spletno stran in njeno bazo podatkov hranimo na
svojem računalniku. Za izdelavo takšne strani ne potrebujemo povezave do svetovnega spleta.

Slika 17 CMS pretok podatkov Vir: oblikovanje.com

S takšnim sistemom imamo popoln nadzor nad vsebino svoje spletne strani. Najbolj razširjen
CMS je sistem za bloge Wordpress, poznamo pa še druge odprtokodne sisteme, kot so
Joomla, Drupal, Plone [25]. Med licenčnimi storitvami pa je najbolj razširjeno orodje
Microsoft Sharepoin.
Če želimo spletno stran prenesti na internet, potrebujemo spletni strežnik oz. domeno in nekaj
osnovnega znanja o strežnikih. Če nismo pripravljeni kupovati domene, imamo na razpolago
brezplačne spletne strežnike. Eden takšnih strežnikov je 000webhost.com. Na omenjenem
strežniku sem objavila spletni strani, ki sem ju izdelala z orodji Wordpress in Drupal.

3.2.1 Wordpress
Wordpress še zdaleč ni tako močan in sposoben, kot sta Drupal ali Joomla, vendar je dovolj
enostavna rešitev za običajnega uporabnika [31, 32]. Wordpress je odprtokodno računalniško
okolje, s katerim lahko ustvarjamo spletne strani in bloge. Wordpress vsebuje orodje za
nadzor vsebine, ki uporabniku omogoča lažje dostopanje in spreminjanje vsebine spletne
strani.
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Slika 18 Wordpress logo Vir: Wikipedia

Slika 19 Nadzorna plošča in uporabniški vmesnik Wordpress Vir: Wikipedia

Okolje je prijazno tako za programerje kot za tiste, ki o programiranju ne vedo prav nič. Z
nekaj programerskega znanja lahko ustvarimo čisto novo stran in imamo tako lažji pregled in
nadzor nad svojo spletno stranjo. Če nimamo programerskega znanja, se bomo morali
zadovoljiti z eno izmed mnogih vnaprej pripravljenih brezplačnih predlog (angl. template).
Bolj zahtevni uporabniki lahko predlogo tudi kupijo, vendar to ne pomeni, da je stran
unikatna. Funkcionalnost svoje strani lahko razširimo z vtičniki (angl. plug-in), ki nam
prikrajšajo dodatno delo in hkrati omogočijo lažji nadzor nad vsebino. V svojem primeru sem
izdelala osebni portfelj in ustvarila nove strani »Domov«, »O meni« in »CV«. Za temo sem
izbrala eno od brezplačnih predlog, ki jih ponuja Wordpress, in tako je bila z nekaj
preprostimi koraki moja spletna stran izdelana. Ker pa smo v času, ko so mobilne strani
čedalje bolj zaželene, je treba našo spletno stran prilagoditi tudi mobilnim napravam. Ena od
hitrih rešitev je odzivni dizajn naše predloge, kar je nedvomno najboljša rešitev. Vendar pa
obstajajo tudi druge alternative, ki nam omogočijo mobilno različico strani.
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Kot sem že omenila, nam vtičniki velikokrat olajšajo naše življenje. Vtičnik Duda Mobile
Website Builder je pretvornik spletnih strani v mobilne strani. Prednost tega vtičnika je, da
ima ustvarjalec nadzor nad videzom strani. V primeru, da zahteva pride iz mobilne naprave,
nas vtičnik avtomatsko preusmeri na dudamobile.com strežnik in nam prikaže mobilno
verzijo naše strani. Vsebina mobilne strani ne vpliva na Wordpress. Deluje popolnoma
ločeno.

Slika 20 Nastavitveni meni vtičnika DudaMobile v Wordpress-u.

Slika 21 Preusmeritev vtičnika na spletni pretvornik Dudamobile.com
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Pretvornik dudamobile.com si bomo podrobneje ogledali v enem od naslednjih poglavij.
Vtičnik je sinhroniziran z mobilno stranjo, zato so vse spremembe vsebine vidne tudi na
mobilni strani. S preprostim CMS vmesnikom je zelo enostavno spreminjati vsebino in videz
mobilne strani. Uporabnik ima veliko več možnosti, kot jih ima pri drugih vtičnikih, ki imajo
v osnovi eno predlogo in zelo omejene možnosti.

Slika 22 Končna spletna stran izdelana v orodju Wordpress

Slika 23 Končni izdelek za mobilne naprave izdelan z vtičnikom Dudamobile.com.
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Prednosti:
 zelo razširjen, priljubljen in enostaven za uporabo,
 urejanje vsebine je zelo podobno urejanju besedila v Wordu,
 zaradi njegove priljubljenosti je veliko možnosti za nadgradnjo funkcionalnosti orodja in
istočasno velika skupnost, ki nam lahko pomaga pri razvijanju,
 vtičnik je zelo enostaven za uporabo in ponuja precej razširjene možnosti oblikovanja
strani v primerjavi z drugimi vtičniki, ki ponujajo vnaprej pripravljene predloge, ki se ne
ujemajo z videzom spletne strani.
Slabosti:
 oblika naše spletne strani ni izvirna in smo omejeni na predloge (npr. ni možnosti nabora
pisav), to lahko spreminjamo le neposredno v kodi,
 za spreminjanje kode moramo poleg HTML in CSS tehnologije poznati še PHP jezik,
 objava na spletu je bolj zapletena in zahteva vsaj osnovno znanje o strežnikih in bazah,
 slabosti mobilnega vtičnika so, da se moramo registrirati na spletni strani
dudamobiel.com,
 mobilna spletna stran se nahaja na ločenem URL naslovu, kar ni nujno slabo, glede na to,
da je preusmeritev avtomatska in uporabnik tega ne zazna.

3.2.2 Drupal 7
Drupal je prav tako kot Wordpress odprtokodni sistem za upravljanje vsebine in temelji na
PHP in MySQL [33, 34]. Sistem je uporabljen na mnogih straneh na svetovnem spletu. Z
njegovo pomočjo so izdelane številne osebne spletne strani in blogi, med drugim tudi državne
institucije. Drupal je popolna izbira za velika podjetja in velike projekte, kjer so stabilnost,
prilagodljivost in moč pomembnejše od enostavnosti uporabe in estetike [6].

Slika 24 Drupal logo Vir: Wikipedia
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Pri tem sistemu se bom osredotočila predvsem na njegove module. Moduli so skupki datotek,
ki vsebujejo več funkcij, napisanih v PHP programskem jeziku, ki jih lahko po potrebi
vklapljamo in izklapljamo. Te nam razširijo funkcionalnosti Drupal sistema. Module lahko
enačimo z Wordpressovimi vtičniki.
Najprej sem z nekaj preprostimi koraki izdelala svoj portfelj, ki zajema domačo stran in dve
podstrani: »O meni« in »CV«. Na koncu sem na svoji strani dodala in aktivirala dve
brezplačni predlogi, ki jih ponuja Drupal. V želji po mobilni spletni strani je prav tako kot pri
Wordpressu tudi pri Drupalu najboljša možna rešitev odzivni dizajn. Če naš dizajn ni odziven,
pa nam na pomoč priskočijo moduli. Pri iskanju ustreznega modula moramo biti pozorni, za
katero verzijo je modul izdelan. Moduli so lahko med seboj tudi povezani, kar pomeni, da
moramo ob naložitvi enega modula naložiti še dodaten modul, ki omogoča pravilno delovanje
prvega.
Mobile Switch (Varnish version) je modul s preprostim avtomatskim preklopom med
predlogami. Poleg glavne predloge, ki v mojem primeru ni prilagojena za mobilne naprave,
omogočimo še eno predlogo, ki je prilagojena mobilnim napravam. To je najbolj enostavna in
učinkovita rešitev za mobilne strani. Modul zazna, s katere naprave je prišla zahteva, nato pa
na podlagi rezultatov prilagodi prikaz strani. Modul dodaja ključ naprave na začetek
zgoščevalnika Varnish. Ta zagotavlja, da vsaka skupina naprav vzdržuje ločeno
predpomnilniško stran, kar pomeni, da se predloge lahko uporabljajo za vsako skupino naprav
posebej.
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Slika 25 Mobile Switch (Varnish version) nastavitve

Poleg avtomatskega preklopa med temami sem omogočila še ročni preklop. Switch Theme je
modul, ki uporabniku omogoča, da se sam odloči, ali želi ostati na prvotni strani ali prilagoditi
spletno stran mobilni napravi. Modul je enostaven za instalacijo. Po instalaciji mora lastnik
spletne strani določiti nastavitve predlog, dodati blok (angl. block) na svojo spletno stran in
določiti pravice preklopa med predlogami. Sama sem določila, da imajo pravice preklopa vsi
obiskovalci strani.

Slika 26 Nastavitve modula Switchtheme

Slika 27 Dodeljevanje pravic modula Switchtheme

Modul Switchtheme je prvotno namenjen temu, da obiskovalec naše spletne strani lahko sam
izbira videz strani. Moja interpretacija tega modula je, da ima uporabnik v primeru, da modul
Mobile switch ne prikaže mobilne verzije spletne strani, možnost ročnega preklopa in s tem še
vedno možnost prijetne uporabniške izkušnje. Seveda pa ta možnost ni najboljša.
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Slika 28 Končni izdelek izdelan z orodjem Drupal

Slika 29 Končni izdelek izdelan z Drupal moduli

Orodje Drupal je sicer zelo zmogljivo, vendar je njegov uporabniški vmesnik v primerjavi z
Wordpressom dokaj nepregleden. V osnovi ima Wordpress več možnosti in lepše ter
preglednejše orodje s številnimi možnostmi, ki jih ponuja. Na drugi strani pa je pri Drupalu
boljši pregled nad izdelano spletno stranjo. Dodajanje tekstovne vsebine je enostavno, vendar
za to potrebujemo znanje osnovnega HTML-ja ali razširitveni modul. Prav tako potrebujemo
modul, če želimo svoje besedilo obogatiti s slikami. Od predloge je odvisna tudi pisava, ki jo
sicer uporabnik lahko spremeni s posegom v kodo predloge.
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Prednosti:


je bolj zmogljiv od Wordpressa,



možnost večjega števila aktivnih tem, na podlagi te lastnosti in možnosti določanja pravic
uporabnikom je temeljila naša mobilna stran,



vtičniki nam ponujajo zelo veliko razširitvenih možnosti,



pri izdelavi nismo omejeni na internetno povezavo, ker delamo lokalno na računalniku,



v nastavitvah spletne strani lahko povsem enostavno zamenjamo logotip in ikono.

Slabosti:


oblikovno smo omejeni na predloge, zato je lahko končni videz strani neizviren,



namestitev nekaterih modulov je zapletena. Za pravilno delovanje želenega modula
moramo naložiti druge module in popravljati izvorno kodo, kar je za povprečnega
uporabnika nepraktično,



besedilo lahko oblikujemo le s HTML značkami ali pa z modulom razširimo
funkcionalnost urejanja besedil,



za dodajanje slik potrebujemo modul, s katerim dodamo sliko v besedilo, le-ta nam ne
omogoča prilagajanja slike, to namreč lahko storimo z znanjem iz HTML-ja,



primeren za bolj napredne uporabnike z vsaj osnovnim znanjem programiranja.
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3.3 Pretvorniki obstoječih spletnih strani v mobilne
Pretvorniki so najhitrejša rešitev za izdelavo mobilnih strani, in sicer pod pogojem, da že
imamo izdelano spletno stran. V pretvornik vnesemo URL naslov naše spletne strani.
Pretvornik spletno stran analizira in poišče vsebino, menije, vtičnike ipd. Na podlagi analize
in predhodno pripravljene mobilne predloge izdela mobilno različico spletne strani.
Uporabnik lahko osnovno različico s pomočjo CMS-ja prilagodi lastnim željam in potrebam.
Prilagoditvene možnosti so odvisne od CMS-ja, ki ga vsebuje pretvornik. Večina
pretvornikov omogoča brezplačno pretvorbo, vendar bo spletna stran v tem primeru vsebovala
oglasne pasice. Če ne želimo dodatnih oglasov na naši spletni strani, lahko račun nadgradimo
in s tem tudi razširimo možnosti (funkcionalnost).

3.3.1 Bmobilized.com
Bmobilized.com je spletni pretvornik spletnih strani v mobilne spletne strani [35]. Orodje je
zelo preprosto za uporabo. Enostavno vnesemo spletni naslov, ki ga želimo pretvoriti v
mobilno spletno stran, in pretvorba se lahko začne. Orodje med pretvorbo analizira našo stran,
poišče menije, izdela mobilni dizajn, izdela mobilni CSS, doda morebitne potrebne vtičnike
(angl. plugin). Če smo s pretvorbo zadovoljni, se tukaj naše delo konča. V nasprotnem
primeru lahko nadaljujemo in popravimo videz strani, dodamo nove elemente, izbrišemo
obstoječe elemente. Element uredimo tako, da nanj kliknemo. Na levi strani naše strani
najdemo meni s tremi zavihki: »urejanje« (angl. Edit), »napredno« (angl. Advance) in »v
živo« (angl. Go live).

Slika 30 Bmobilized.com logo Vir: plus.google.com
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Slika 31 Prvi rezultat pretvorbe z orodjem Bmobilized.com.

Pod zavihkom »urejanje« najdemo »orodja in vtičnike«, s katerimi si pomagamo pri urejanju
spletne strani. Izbiramo lahko med mnogimi vtičniki, kot so: galerije, video in avdio
predvajalniki, vtičniki za socialne medije, za deljenje vsebine, komunikacijo, za oglaševanje
itd. Vsak vtičnik ima možnost stilske nadgradnje in določitve pozicije, kje na naši strani se bo
nahajal.
Naslednji v zavihku »urejanje« je selektor vsebine. Pri pretvorbi orodje samo določi osnovno
vsebino, ki se bo pretvorila in prikazovala na strani. Orodje nam na sliki označi, katero
vsebino je izbralo. Z modro barvo je označilo meni, z zeleno barvo pa je označilo telo spletne
strani. Če želimo dodati še kakšno drugo vsebino, izberemo želeno vsebino in kliknemo na
gumb shrani. Vsebina, ki smo jo izbrali, bo prikazana čisto na dnu naše strani.
Naslednja možnost urejanja je »dizajn«. Dizajn je razdeljen v kategorije: meni, glava, telo,
noga, globalno ozadje, ozadje trenutne strani in tablica. Takšna razdelitev pripomore pri lažji
predstavi, kje bodo spremembe storjene. Poleg tega je lažje zamenjati npr. pisavo ali pa barvo
ozadja na točno določenem delu. Tu lahko tudi zamenjamo pisavo in izberemo med naborom
že vnaprej pripravljenih pisav. Če pa smo vešči CSS-ja, se lahko »poigramo« in naložimo
zunanjo pisavo in ji določimo prikaz in atribute.
Zadnja možnost pri urejanju je »stran po meri« (angl. Custom page). Tu lahko izdelamo
popolnoma novo stran, ji določimo naslov, tip strani, vrsto prikaza menija in na koncu ji
določimo še dizajn.
Zavihek »napredno« je namenjen predvsem veščim uporabnikom, ki poznajo osnove CSS-ja
in Javascripta. Tu najdemo še »lastnosti« (angl. properties) spletne strani, kot so ime, piškotki
(angl. cookies), metapodatki, domene, ikone za vsako napravo posebej in naslov strani.
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Med naprednimi možnostmi najdemo še Google Analytics. Googlovo orodje, ki analizira
obiske in obnašanje obiskovalcev naše spletne strani.
Zavihek »V živo« ponuja dve možnosti. Prva je predogled naše spletne strani na različnih
operacijskih sistemih in različnih mobilnih napravah, druga možnost pa je objava spletne
strani, ki je ponujena le registriranim uporabnikom, ki imajo kupljeno licenco. Registrirani
uporabniki brez licence imajo le sedemdnevno brezplačno objavo na spletu.

Slika 32 Končni izdelek v simulatorju orodja Bmobilized.com

Prednosti:
 enostavno vizualno označevanje vsebin, ki so vključene v spletno stran oz. ki bi jih želel
dodati, a jih je pretvornik izključil,
 vmesnik ima enostavne možnosti spreminjanja lastnosti elementom, npr. margin in
padding z drsnimi gumbi, prav tako so enostavno prilagodljive barve, ki jih lahko
izberemo na paleti barv ali pa zapišemo njeno barvno oznako,
 vsaka sprememba na strani je vidna takoj in ne vpliva na izvorno stran,
 za ogled strani na mobilni napravi lahko s posebno aplikacijo, ki je naložena na naš
pametni telefon, preberemo QR kodo,
 za prilagajanje mobilne strani ni potrebna registracija.
Slabosti:
 brezplačna objava strani na spletu je časovno omejena na sedem dni,
 možnosti za urejanje so veliko bolj omejene kot pri ostalin orodjih
 meni ima nepotrebne zavihke, na katere nimamo vpliva,
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 v glavi in nogi je odrezan del črke n, (napako sem poskusila odpraviti s prilagajanjem
margin in padding, vendar brez uspeha),
 ne vidimo izvorne kode, lahko jo le dodamo pod zavihkom »napredno«,
 ni možnosti nenehne sinhronizacije z osnovno stranjo.

3.3.2 Dudamobile.com
Dudamobile je eden izmed vodilnih pretvornikov spletnih strani v mobilne strani [36, 37].
Poleg pretvornika ima Dudamobile tudi možnost izdelave celotne strani, kot smo si jo
ogledali v poglavju 4.1 Orodja za nadzor vsebine na strežniku. Dudamobil deluje po
podobnem principu kot Bmobilized. Ob pretvorbi se spletna stran analizira, potem pa se na
podlagi analize izdela mobilno stran. Za razliko od Bmobilized obdrži Dudamobile vse
elemente, tudi sliko v glavi, ki jo je Bmobilized zavrgel. Pretvorjeno različico lahko
prilagajamo svojim željam in potrebam, po potrebi lahko tudi sami zavržemo odvečne
elemente.

Slika 33 Dudamobile logo Vir: matemedia.com

Slika 34 Deudamobile.com uporabniški vmesnik in pretvorjena spletna stran.
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Pod zavihkom »dizajn« spreminjamo postavitev in način prikazovanja menija. Pod zavihkom
»videz« (angl. style) lahko naši strani določimo zunanji videz oz. podobo. Predloge so
omejene z naborom barvnih palet. Ozadju lahko dodamo sliko, spremenimo pisavo in
določimo obliko glave. Nabor pisav je omejen, vendar ga lahko razširimo s posegom v kodo
strani.
Naslednji zavihek je »strani« (angl. pages). Tu lahko ustvarjamo nove podstrani ter urejamo
obstoječe podstrani. Na stran lahko dodajamo nove vtičnike, kot so kontaktni obrazci,
elektronska pošta, slike, galerije, paragrafi, naslovi, HTML urejevalnik, gumbi itd. Bolj
napredni uporabniki imajo možnost točno določiti pozicijo elementov s pomočjo atributov
margin in padding. Vsebino lahko urejamo s klikom na element, ki ga želimo popraviti,
spremeniti, odstraniti idr.
Pod zavihkom »Go live« bomo lahko našo spletno stran objavili na spletu. Poleg tega bomo
lahko prijatelje in znance preko socialnih medijev obvestili o svoji strani. Med drugim tu
najdemo tudi QR kodo, ki jo obiskovalec s posebno aplikacijo na telefonu prebere in na ta
način odpre mobilno stran brez nepotrebnega tipkanja URL naslova v brskalnik.

Slika 35 QR koda mobilne strani izdelane z Dudamobile.com.

Z levim stranskim menijem stran spreminjamo globalno. Če si želimo spremeniti točno
določen element, enostavno kliknemo nanj in ga priredimo po svojih željah.
V zgornjem desnem kotu bomo našli nastavitve strani (angl. site settings), kjer lahko
nastavimo naslov naše strani, ikone, opis strani in metapodatke naše strani. V zavihku
napredno lahko določimo, katere Javascript funkcije in iframe strani ne smemo zavreči. Torej,
če naša spletna stran vsebuje določene funkcije, ki jih želimo uporabiti tudi na mobilni strani,
jih zapišemo v zavihku »napredno«. Čisto na koncu pa lahko določimo HTML glave svoje
spletne strani.
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Poleg nastavitev bomo v desnem zgornjem kotu našli CSS & HTML zavihek. Pod tem
zavihkom se skriva koda celotne spletne strani, ki jo lahko uporabnik po želji spreminja in
tudi sam ureja.

Slika 36 Končni izdelek na simulatorju orodja Dudamobile.com.

Slika 37 Končni izdelek na mobilnem brskalniku z orodjem Dudamobile.com.

Orodje je na voljo brezplačno, vendar se mora uporabnik zavedati, da ima zato tudi omejene
možnosti. Poleg tega ima brezplačna različica oglasne pasice neposredno pod glavo naše
strani. Kljub vsem slabostim pa ima orodje še vedno veliko pozitivnih strani. Ena teh je ta, da
lahko orodje Dudamboile z vtičnikom povežemo z našo Wordpress stranjo in tako na hiter in
enostaven način izdelamo mobilno različico.
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Prednosti:


možnost pretvorbe obstoječe strani ali izdelava celotne spletne strani z odzivnim
dizajnom,



možnost poseganja v kodo,



možnost neprestane sinhronizacije z originalno spletno stranjo,



orodje ponuja statistiko obiskov naše strani, uporabniki z licenco imajo na razpolago več
statističnih podatkov,



objava strani je enostavna, spremembe na strani so vidne takoj.

Slabosti:


pretvorba ni zadovoljiva, potrebuje dodatno obdelavo,



oblikovno ni veliko možnosti, le nekaj vnaprej pripravljenih barvnih palet (naprednejši
uporabniki lahko to spreminjajo v programski kodi),



veliko funkcionalnosti je zasedenih za plačljivo verzijo,



zaradi neprestane sinhronizacije se določene nastavitve na mobilni strani izničijo (npr.
postavitev slike in rotacija slike).
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4 Ugotovitve
Mobilni splet se širi zelo hitro in posledično se hitro razvijajo alternative, ki ponujajo izdelavo
mobilnih strani brez znanja programiranja. Ljudje imajo radi občutek nadzora nad svojo
stranjo, zato so jim ta orodja voda na mlin. Vendar pa ni nujno, da so ta orodja najboljša
izbira.
Izdelava in nadgradnja spletnih strani s takšnimi orodji je enostavna. Vsak povprečen
uporabnik interneta lahko brez večjih težav izdela spletno stran s pomočjo zgoraj omenjenih
orodij, vendar se ob tem porajata za uporabnika še dve pomembni vprašanji. Prvo je, ali lahko
z zgoraj omenjenimi orodji izdelamo spletno stran, ki je konkurenčna spletni strani, izdelani
po »tradicionalni poti« s primernimi tehnologijami. Drugo pa se glasi, ali ta naša spletna stran
predstavlja enako dobro uporabniško izkušnjo.
Orodja pri izdelavi strani ne upoštevajo določenih osnovnih pravil izdelave spletnih strani. Za
boljšo predstavo odzivnosti in same strukture spletne strani sem uporabila dve orodji za
validacijo mobilnih strani. Prvo orodje je Ready.mobi in drugo orodje Validator.w3.org.
Zanimivo je, da je prvo orodje vse mobilne strani ocenilo z oceno zadostno. Medtem ko so
bile ocene orodja Validatior.w3.org malce bolj razgibane. Najbolje sta se odrezali strani
izdelani z orodjema Wordpress in Wix.com. Prvi je prejel 75% od 100% možnih, medtem ko
je Wix.com dobil le 1% nižjo oceno. Drupal je prejel 29%. Najslabše sta se odrezali orodji
Dudamobile.com in Weebly. Prvi je dobil 8%, medtem ko Webbly.com ni dobil nobene
točke. To nam lepo pokaže, da orodja delujejo mehansko in se ne ozirajo na odvečno kodo ali
optimizacijo kode. Eden večjih problemov je prevelika resolucija slik, ki je najpogostejši
vzrok za dolgotrajno nalaganje spletne strani. Zelo so moteče oglasne pasice in pojavna okna,
ki jih doda večina orodij, če uporabljamo njihovo brezplačno verzijo. Zaradi omejenega oz.
onemogočenega dostopa do programske kode se je takšnim napakam nemogoče izogniti. Vse
to pa vpliva na uporabniško izkušnjo.
Orodja so namenjena predvsem tistim, ki si želijo sami izdelati spletno stran, a ne poznajo
osnovnih tehnologij za razvoj spleta. Po pregledu vseh orodij sem ugotovila, da tudi pri
uporabi takšnih orodij uporabnik potrebuje vsaj nekaj osnovnega programerskega znanja za
izdelavo naprednejših možnosti (npr. ena takšnih možnosti je uvoz zunanjih pisav, ki je
možna pri večini predstavljenih orodji).
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Orodji Wix.com in Weebly.com sta lahko odlična pripomočka izurjenim programerjem pri
vizualni prestavi njihove vizije spletne strani in pa tudi tistim uporabnikom, ki se spoznajo na
uporabo spletnih tehnologij, a si vseeno želijo izdelati spletno stran bolj za zabavo in hkrati
spoznati delovanje spleta.
Pretvorniki so le hitre rešitve, ki ne prinašajo najboljših rezultatov. Za uporabnike, ki so
zadovoljni z videzom svoje trenutne spletne strani in niso pripravljeni vlagati v razvoj za
mobilno različico, je to nedvomno najhitrejša rešitev. Vsekakor pa to ni rešitev, ki bi lahko
konkurirala izdelavi mobilnih strani, izdelanih na profesionalni ravni.
Wordpress in Drupal sta najbolj razširjeni orodji z zelo veliko bazo uporabnikov. Zaradi njune
razširjenosti zagotavljata veliko možnosti, vendar povprečnemu uporabniku spleta ne
zagotavljata unikatnih spletnih strani.
Zgoraj navedena orodja so zgolj hitra rešitev, ne pa najboljša dolgoročna izbira. Takšna
orodja bi priporočila predvsem tistim, ki se amatersko želijo spoznati s spletom in možnostmi,
ki jih ta ponuja. Vsekakor pa teh orodij ne bi priporočila nekomu, ki želi konkurirati večjim
spletnim stranem.
V primeru, da si želimo unikate in profesionalne spletne strani, je moje priporočilo naslednje:
skleniti kompromis. Izdelavo spletne strani prepustimo izkušenim programerjem. Stran naj
vsebuje odzivni dizajn in CMS sistem (lahko že uveljavljene sisteme, kot sta Wordpress in
Drupal). Tako bo naša spletna stran videti lepo, unikatno in profesionalno. Hkrati pa bomo še
vedno lahko skrbnik in urednik svoje strani.
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