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Povzetek
Dandanes je za vsa podjetja ključna prisotnost na spletu. Predvsem podjetja, ki
se ukvarjajo s prodajo izdelkov ali storitev, lahko s spletno stranjo dosežejo več
strank in pospešijo prodajo. Najboljša izvedba spletne strani za taka podjetja je
spletna trgovina, ki omogoči strankam ogled vseh izdelkov in nakup le-teh v kar
najkrajšem možnem času.
V tem diplomskem delu boste lahko spoznali postopek izdelave spletne
trgovine, primerne za prodajo poljubnih izdelkov ali storitev nekega podjetja.
Vsebina bo obsegala vse korake izdelave – od registracije domene in urejanja
gostovanja do zadnjih popravkov oblike in funkcionalnosti same strani.
Cilj diplomske naloge je prikaz izdelave na čimbolj preprost način z
minimalnimi stroški – z uporabo odprtokodnih brezplačnih programov. To omogoči
spletno prodajo tudi manjšim podjetjem ali samostojnim podjetnikom, ki si sicer ne
morejo privoščiti profesionalne izdelave spletne trgovine.
Postopek registracije domene in urejanja gostovanja bo opisan tako splošno,
kot tudi na praktičnem primeru na lokalnem sistemu, ko svoj računalnik spremenimo
v lokalni strežnik. Za samo spletno stran bomo uporabili urejevalnik vsebin
Wordpress, ki nam močno olajša izdelavo dizajna in strukture spletne strani, kot tudi
urejanje vsebine. Wordpress vmesnik bomo razširili z dodatkom spletne trgovine
WooCommerce, ki omogoči dinamično vnašanje novih artiklov.

Ključne besede: spletna trgovina, wordpress, izdelava
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Abstract
Nowadays, it is crucial for all businesses to have an online presence. Especially
companies that are engaged in the sale of products or services, can use their website
to reach more customers and boost sales. The best kind of website for such
companies is an online store that enables customers to see all the products and buy
them without wasting time driving to the store.
In this thesis you can learn about the creation process of an online store,
suitable for sale of any products or services. The content will include everything
from domain registration and hosting to costumizing the store design and
functionality.
The goal of this thesis is to show how to create a web store in the most simple
manner with minimum costs - with the use of free open source programs. This
enables smaller companies who can not afford a professional web store to sell online
as well.
The process of domain registration and hosting will be described as general, as
well as a practical example on the local system when your PC is transformed into a
local server. For the site itself we will use the Wordpress content management
system (CMS), which speeds up the design and creation of the site. The Wordpress
CMS will be expanded further by adding a plugin called WooCommerce, which
enables us to turn the Wordpress website into a web store.

Key words: web store, wordpress, e-commerce
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1 Uvod
Spletna trgovina je precej zahteven projekt, ki potrebuje veliko vloženega dela
in časa, kar pomeni velik strošek za podjetja, ki še nimajo stalnega in zanesljivega
pritoka denarja. V večini primerov za tako nalogo podjetja najamejo zunanje
sodelavce ali pa kupijo takšno storitev pri nekem drugem podjetju, manjša podjetja,
ki si pa tega ne morejo privoščiti se pa morajo znajti na drug način. Velikokrat zato
unikatne ideje in izdelki, ki niso dobili denarne podpore s strani vlagateljev in si
ustvarjalci niso mogli privoščiti denarnega vložka, ne dosežejo vsega potencialnega
trga.
S pomočjo orodij in postopkov opisanih v tej diplomski, lahko tudi nekdo, ki
nima veliko izkušenj s programiranjem ustvari spletno trgovino, kjer lahko prodaja
svoje izdelke. Programska oprema, ki bo uporabljena je odprtokodna in brezplačna
za uporabo. S tem prihranimo veliko denarja, ki ga lahko nato porabimo v
oglaševanju, kar še dodatno izboljša prodajo.
Cilj je seveda spletna trgovina, ki bo konkurenčna drugim spletnim trgovinam
na slovenskem trgu. Njene funkcionalnosti morajo vsebovati košarico, nastavitve
profila, blagajno, iskanje med artikli, filtre iskanja, kupone, popuste in v ozadju
sistem vnašanja artiklov in dodajanje kategorij, prikaz naročil, seznam uporabnikov
in njihovih podatkov ter seveda upravljanje funkcij, ki jih vidi kupec.
Ogledali si bomo tudi delovanje izdelane spletne trgovine, kako in kam se
zapisujejo vnosi, kje so shranjeni podatki o artiklih in kako bi izgledalo zapisovanje
vnosov brez urejevalnika.
Seveda pa ne smemo pozabiti tudi na varnost, ki je pri spletnih trgovinah
ključnega pomena. Ker pa je varnost spletnih trgovin zelo obsežna tema, ki se vedno
znova spreminja in posodablja, se bomo pri izdelave spletne trgovine v okviru tega
diplomskega dela omejili samo na plačevanje po povzetju in osebni prevzem. Pri
plačevanju s kreditnimi karticami obstaja veliko več možnih nevarnosti, kot če se
omejimo na plačilo po povzetju. Zato, če nimamo veliko izkušenj z varnostjo
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spletnih trgovin, ni pametno dodajati te funkcije, saj se hitro lahko zgodi da bomo
oškodovani tako mi, kot tudi kupci v naši trgovini.
Najprej si bomo ogledali kaj obsega spletna trgovina, katere funkcije so
najpomembnejše in kakšen mora biti izgled končnega izdelka. Nato bomo predstavili
programsko opremo s katero bomo delali – od programskega paketa za namestitev
strežnika, do pripomočkov za prilagajanje izgleda spletne trgovine. Glavni del pa bo
obsegal samo izdelavo z opisom glavnih korakov ter pregled in opis delovanja
nekaterih funkcij same trgovine.

2 Kaj obsega spletna trgovina?
Če hočemo ustvariti konkurenčen izdelek, moramo našo spletno trgovino
opremiti s podobnimi funkcijami, kot jih imajo druge kvalitetne spletne trgovine na
slovenskem trgu. Spletne strani in trgovine ponavadi razdelimo na dva enako
pomembna dela – sprednji del, ki ga vidi in uporablja stranka (»front end«) in ozadje,
ki ga vidi in upravlja administrator.

2.1 Front-end
Sprednji del trgovine, del ki ga vidi stranka je naš prvi vtis, naše okno, ki
povezuje kupca in nas. Oblika spletne strani mora biti prijazna očem, pregledna in
seveda uporabna. Vse te lastnosti pripomoreju k večjemu številu nakupov in večjemu
dobičku. Nakupovanje prek spleta še vedno spremlja določen nivo nezaupanja, kar bi
uporabniku neprijazna spletna stran samo še poslabšala. Da se uporabnik odloči za
nakup, mora biti pot od prvega obiska do nakupa izdelka čimbolj jasna in
čimhitrejša.
Navigacija po kategorijah, filtri in iskalnik izdelkov, košarica, blagajna in
upravjanje z računom morajo biti vedno na voljo. Te funkcije moramo postaviti v
glavo ali stransko vrstico, ki sta enaki na vseh straneh, tako da so te funkcije vedno
dostopne, ne glede na to, kje se nahaja kupec.
Barve in splošen vtis spletne trgovine pa moramo prilagoditi izdelkom, ki jih
prodajamo in bazi kupcev, na katero ciljamo. Če bomo prodajali na primer ličila in
izdelke za nego in ciljamo na mlajšo žensko populacijo, je smiselno uporabiti
toplejše in živahnejše barve in obarvane naslove s pisanimi črkami. Če pa želimo
prodajati pisarniški material in ciljamo na računovodske in odvetniške pisarne, pa
uporabimo ravne linije in večinoma nevtralne barve.
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2.2 Back-end
Zadnji del trgovine pa je del, ki ga vidimo mi oziroma administrator. Pri
ustvarjanju spletne trgovine se moramo zavedati, da bo potrebno vnašati veliko
število izdelkov, kar pomeni za vsak izdelek nekaj teksta in vsaj ena slika. Zato za
nemoteno delo potrebujemo primeren strežnik, ki nas ne bo oviral s počasno hitrostjo
ali z omejenim prostorom.
Vmesnik za dodajanje artiklov mora biti dovolj preprost, da lahko hitro
vnašamo veliko količino artiklov, vendar pa vseeno vsebovati dovolj funkcij, da
lahko posamezen artikel dovolj podrobno predstavimo. Potrebujemo tudi seznam
naročil z naslovi dostave, različne možnosti plačil, možnosti nastavljanja davkov in
košarico s spominom. Priporočljivo je imeti tudi dodatne funkcije kot je dodajanje
popustov in kuponov, obračunavanje stroškov dostave in poročila o ogledih in
nakupih posameznih izdelkov.

3 Opis programske opreme
Kot je bilo že omenjeno, bomo potrebovali za spletno trgovino strežnik, bazo
podatkov, program za prenašanje datotek prek ftp (file transfer protocol), najnovejšo
wordpress inštalacijo in vtičnik za spletno prodajo. Uporabljena programska oprema
bo opisana podrobneje, obstajajo pa seveda tudi druge programske rešitve, s katerimi
lahko dosežemo podoben rezultat, vendar se bomo omejili samo na najbolj
uveljavljene in uporabljane rešitve.

3.1 WAMP server
WAMP server je paket odprtokodne programske opreme, ki vam omogoči
postavitev lokalnega strežnika na vašem računalniku. WAMP je akronim za:
Windows
Apache
Mysql
PHP/Perl/Python
Beseda Windows v imenu nam pove, da je prirejen tako, da deluje na
operacijskem sistemu Microsoft Windows. Če bi hoteli program poganjati na drugem
sistemu, moramo izbrati ustrezno verzijo – LAMP za operacijski sistem Linux ali
MAMP za MAC sisteme. Obstaja še nekaj podobnih izvedb, ki pa dosežejo zelo
podoben rezultat – namestitev najnovejše kompatibilne verzije Apache strežnika,
MySQL in PHP. [1][2]
Apache je najbolj razširjena programska oprema za strežnike na svetovnem
spletu – uporablja ga več kot 54% vseh spletnih strani. [3] MySQL je sistem, ki
omogoča upravljanje podatkovnih baz s pomočjo jezika za poizvedbe SQL, PHP pa
je programski jezik, ki se uporablja za izdelavo dinamičnih spletnih strani.

17

18

3 Opis programske opreme

3.2 phpMyAdmin
»phpMyAdmin« je brezplačno programsko orodje, namenjeno administraciji
MySQL podatkovnih baz. Z njim lahko ustvarjamo, brišemo in spreminjamo
podatkovne baze, tabele v bazah, delamo poizvedbe in spreminjamo pravice
uporabnikov baz.

Slika 3.1: Ustvarjanje podatkovne baze "trgovina" v orodju phpMyAdmin.

V MySQL bazah se nahajajo vse vrednosti elementov, ki jih nato priklicujemo
s php ukazi v spletni trgovini.

3.3 Filezilla in ftp prenos
Za prenašanje datotek z in na strežnik uporabljamo protokol ftp. Filezilla je pri
tem zelo uporaben program, ki služi kot grafični vmesnik za ftp prenose. S Filezilla
odjemalcem se povežemo na oddaljen strežnik, vpišemo vstopne podatke, ki nam jih
je dal gostitelj in že lahko prenašamo datoteke na strežnik.
Seveda pa v tem primeru ne bomo potrebovali ftp prenosa, saj je isti računalnik
na katerem delamo tudi strežnik, tako da namesto Filezille uporabljamo kar
Windows raziskovalca. Za vse druge primere, ko je strežnik na oddaljeni lokaciji ali
na drugi napravi, pa se uporablja ftp prenos in temu primeren program.

3.4 Wordpress
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3.4 Wordpress
Ustvarjanje interaktivne spletne strani oziroma trgovine, kjer je poudarek na
sprotnem dodajanju artiklov in pogostemu spreminjanju vsebine bi vzelo ogromno
časa. Še posebej, če bi hoteli, da administrator lahko brez dodatnega znanja
uporablja, nadgrajuje in razširja spletno stran ali trgovino. Wordpress in podobni
urejevalniki vsebin nam olajšajo delo s tem, da je vmesnik za gradnjo strani že
dodelan – mi samo oblikujemo izgled in funkcionalnosti, ne da bi morali sami
sprogramirati.
Wordpress je zelo dinamičen urejevalnik, uporablja brezplačne ali plačljive
predloge, ki omogočajo uporabnikom prilagoditev izgleda spletnih strani. Veliko
spletnih razvijalcev ustvarja nove predloge, ki jih potem prodaja uporabnikom
Wordpress-a. Na voljo je skoraj dva tisoč različnih predlog [4], ki jih potem lahko še
dodatno spreminjamo. Možnosti je praktično neomejeno.
Ko izberemo neko predlogo in izgled strani, včasih ugotovimo, da nam
manjkajo nekatere funkcionalnost, ki jih potrebujemo. Tukaj pridejo na vrsto
vtičniki, ki so podobno kot predloge brezplačni ali plačljivi. Vtičniki nam omogočajo
dodajanje funkcij spletni strani, tako da jo povsem prilagodimo našim željam.

Slika 3.2: Prilagajanje začetne strani v Wordpress-u - na levi strani vidimo preprost urejevalnik
izgleda strani.

Odlike Wordpress-a so hitra namestitev, ogromna uporabniška baza z vedno
novimi predlogami in vtičniki in preprosto urejanje vsebin. Preveden je tudi v
Slovenščino, tako da ga lahko uporabljajo tudi uporabniki, ki jim Angleščina ne leži.
[5]
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Seveda obstaja več tehnologij urejanja vsebin, med katerimi pa je vodilni prav
Wordpress, ki ga uporablja malo manj kot 50% spletnih strani z urejevalniki vsebin.
[6].

3.5 WooCommerce
Wordpress brez dodatnih funkcionalnosti je zelo neprimeren za spletno
trgovino. Razširiti ga moramo z vtičniki, ki olajšajo spletno prodajo in dodajanje
artiklov. Ker je baza uporabnikov in razvijalcev Wordpress vtičnikov velika, je zato
tudi veliko različnih vtičnikov za spletno trgovino. Z več kot devet miljoni
uporabnikov je najbolj uporabljan WooCommerce, katerega bomo uporabljali tudi
mi.

Slika 3.3: WooCommerce - najbolj uporabljan vtičnik za spletno trgovino.

3.6 Mozilla Firefox - razvijalska orodja
Razvijalska orodja v novejših različicah programa Firefox nam omogočajo
urejanje izgleda spletne strani v realnem času. S temi orodji lahko spreminjamo tako
HTML kodo prikazane strani, kot tudi CSS vseh elementov strani. Moramo pa paziti,
saj se spremembe ne shranijo same – tu lahko samo preizkušamo, kako bi
spremembe vrednosti in lastnosti vplivale na izgled prikazane strani. Vse spremembe
moramo najprej skopirati na sam strežnik oziroma ročno spremeniti oblikovno
datoteko tam, kjer smo s pomočjo razvijalskih orodjih ugotovili, da je potrebno.

3.6 Mozilla Firefox - razvijalska orodja

Slika 3.4: Firefox razvijalska orodja - na levi strani vidimo HTML kodo, na desni pa CSS kodo,
elementa na katerega se postavimo z miškinim klikom.
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4.1 Domena in gostovanje
Čeprav pri izdelku diplomske naloge ne bomo potrebovali domene in
gostovanja oziroma sami gostujemo trgovino, je to vseeno zelo pomemben faktor pri
izdelavi spletne trgovine.
4.1.1 Domena
Domena predstavlja unikaten naslov, preko katerega lahko uporabniki
dostopajo do naše spletne strani. Domena je sestavljena iz poddomene, domene in
domenske končnice – primer:
www.google.si
»www« je poddomena, »google« je domena in »si« je domenska končnica.
Z domensko končnico uporabniku že sporočimo namen ali lokacijo spletne
strani [7]:
 .com (commercial)
 .net (network)
 .org (organisation)
 .si (Slovenija)
 .eu (Evropska Unija)
Ker je naše domensko ime tudi naš naslov v spletu in si ga v kolikor ni
zasedeno lahko poljubno izberemo, je smiselno, da si izberemo naslov, ki si ga ne bo
težko zapomniti, ki bo jasno sporočal naš namen in bo pomagal graditi našo znamko.
To pomeni, če se ukvarjamo s prodajo pasjih ovratnic in se nahajamo v
sloveniji, bi bilo smiselno izbrati ime pasje-ovratnice.si. Če pa hočemo v ospredje
postaviti ime podjetja in hočemo prodajati po vsem svetu, si izberemo domeno
imepodjetja.com.
Domeno registriramo pri registrarjih, cena se ponavadi giblje med 5€ do 15€ na
leto, odvisno od ponudnika registracije.
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4.1.2 Gostovanje
Pri gostovanju lahko izbiramo med gostovanjem na lastnem strežniku ali pa, da
zakupimo gostovanje pri nekem drugem ponudniku. Dandanes so cene gostovanja
zelo ugodne, tako da se gostovanje na lastnem strežniku za manjša podjetja in
trgovine večinoma ne splača.
Pri gostovanju moramo paziti na:
 Količino prostora – za spletno trgovino bo potrebno veliko slik in še
več teksta, zato nas prostor na disku ne sme omejevati.
 Hitrost – če bo trgovina prepočasna, bodo potencialni kupci zapustili


stran in izdelek poiskali drugje.
Varnost – pri spletni trgovini je varnost zelo pomembna, saj se na njej
trguje z denarjem in hitro lahko pride do vdorov, kjer so lahko
oškodovane tako stranke, kot tudi podjetje.



Baza podatkov – vsaj 1 baza, ki jo bomo uporabili za Wordpress
namestitev.
 Nameščena programska oprema – za Wordpress potrebujemo čim
novejšo verzijo Apache-ja, PHP in MySQL – vse kar vsebuje
predhodno omenjeni WAMP.
Gostovanje dobimo za ceno od 1€ na mesec, vse do 100€ na mesec – odvisno
od naših potreb. Za manjše trgovine, še posebej na začetku, ko je trgovina še
relativno neznana, ni potrebno zakupovati neznanske količine prostora, je pa dobro
se pozanimati o možnostih in cenah nadgradnje, saj se lahko promet z dobrim
marketingom v kratkem času precej poveča.

4.2 Vzpostavitev lokalnega strežnika z WAMP
Za potrebe tega diplomskega dela in tudi za potrebe razvijanja in testiranja
spletne strani preden jo objavimo na spletu, se uporablja lokalna verzija spletne strani
in spletnega strežnika. To dosežemo z WAMP strežnikom. WAMP preprosto, kot
vsak drug program namestimo na računalniku, na katerem hočemo vzpostaviti
strežnik.
Ko po namestitvi zaženemo WAMP, lahko dostopamo do vseh zmožnosti
našega lokalnega strežnika. V poljubnem spletnem brskalniku vpišemo v naslovno
vrstico »localhost«, kar nam odpre nadzorno ploščo WAMP-a. Tu lahko najdemo vse
informacije in orodja, ki jih potrebujemo za administracijo našega lokalnega
strežnika.

4.3 Ustvaritev prazne MySQL baze in uporabnika s pravicami
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Slika 4.1: Nadzorna plošča WAMP.

Na sliki 4.1 vidimo konfiguracijo strežnika, naložene razširitve, orodja in
projekte na katerih delamo – projekt »spletnatrgovina«.

4.3 Ustvaritev prazne MySQL baze in uporabnika s pravicami
Večina dinamičnih spletnih strani – tudi Wordpress strani – za delovanje
potrebujejo bazo podatkov v katero lahko zapisujejo. To dosežemo z MySQL, ki je
že nameščen v WAMP programskem paketu. V nadzorni plošči WAMP-a izberemo
orodje phpMyAdmin, v katerem ustvarimo novo podatkovno bazo za našo spletno
trgovino. Da lahko Wordpress nemoteno dostopa do podatkovne baze, moramo
ustvariti še uporabnika z vsemi pravicami upravljanja te baze.

Slika 4.2: Ustvarjanje novega uporabnika na podatkovni bazi "trgovina" v orodju phpMyAdmin.
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4.4 Namestitev Wordpress-a
Ko imamo vse potrebno je namestitev dejanskega urejevalnika vsebin povsem
preprosta. Najnovejšo različico Wordpress-a naložimo s ftp (v našem primeru samo
skopiramo) v direktorij strežnika, v mapo (ponavadi imenovano »public_html«),
katero lahko prosto berejo uporabniki interneta. Ker je naša verzija lokalna, moramo
spletni brskalnik odpreti na naslovu »localhost/spletnatrgovina«. Tam se nam odpre
vmesnik za namestitev Wordpress-a. Vse kar moramo storiti je, da izpolnemo
zahtevane podatke o podatkovni bazi in uporabniku. S tem omogočimo Wordpress-u
zapisovanje v to podatkovno bazo, kjer si ustvari tabele in vnose potrebne za
delovanje.

Slika 4.3: Podatkovna baza »trgovina« v phpMyAdmin, po namestitvi Wordpress-a in vtičnika
WooCommerce.

Slika 4.4: Ko je povezava z bazo vzpostavljena, zahteva Wordpress od nas samo še nekaj osnovnih
podatkov.

4.4 Namestitev Wordpress-a
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S tem, ko smo namestili Wordpress, smo že dobili funkcionalno dinamično
spletno stran. Podatki o bazi se zapišejo v datoteko wp-config.php, kjer lahko tudi
ročno spreminjamo dostopne podatke podatkovne baze.
Vnosi v wp-config.php, ki definirajo našo podatkovno bazo:
define('DB_NAME', 'trgovina');

/*definira ime podatkovne baze*/

define('DB_USER', 'admin1');

/*definira uporabniško ime za dostop*/

define('DB_PASSWORD', 'admin1'); /*definira geslo za dostop*/
define('DB_HOST', 'localhost');

/*definira gostitelja podatkovne baze*/

$table_prefix

/*doda predpono »wp_« vsem tabelam, tako

= 'wp_';

lahko isto podatkovno bazo uporabljamo za
več instalacij Wordpress-a*/

Kot vidite v izvlečku php kode so imena in spremenljivke jasno poimenovane,
tako da lahko brez večjega analiziranja ugotovimo, čemu je kakšna spremenljivka
namenjena. Tako lahko veliko lažje sami manipuliramo s kodo in spreminjamo,
odvzemamo ali dodajamo funkcionalnosti.
4.4.1 Namestitev predloge
V administraciji Wordpress-a, pod menijem videz najdemo podmeni Teme,
kjer lahko izbiramo med že nameščenimi temami oziroma predlogami, lahko pa tudi
dodamo novo predlogo. Za namen te diplomske naloge mora biti predloga primerna
za spletno trgovino in kompatibilna z vtičnikom WooCommerce, zato smo izbrali
temo »E-Commerce«, ki je brezplačna in kot že ime pove, narejena ravno za spletno
prodajo.

Slika 4.5: Izbira teme "E-Commerce".
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4.5 Namestitev vtičnika WooCommerce
Z namestitvijo Wordpress-a smo dobili sicer dinamično spletno stran, manjkajo
pa funkcionalnosti, ki jih potrebuje spletne trgovina – za kupce blagajna, košarica,
seznam izdelkov in kategorij ter za administratorja dodajanje izdelkov in določanje
njihovih atributov, pregled naročil, pregled kupcev in njihovih dostavnih naslovov,
ter urejanje možnosti plačil in davkov.
Za ta namen dodamo Wordpress-u vtičnik WooCommerce, ki že vsebuje že
omenjene osnovne elemente spletnih trgovin. Na sliki 4.6 vidimo preprost vmesnik
za dodajanje novih artiklov, ki nam ga omogoči vtičnik WooCommerce.

Slika 4.6: Dodajanje novega artikla v vtičniku WooCommerce.

4.6 Varnost
Ko se ukvarjamo z izdelavo spletne trgovine, moramo vedno misliti na varnost.
Pri odprtokodnih programih se velikokrat pojavla vprašanje varnosti, saj je, kot že
samo ime pove, koda odprte narave in jo lahko vsakdo bere in razvija za svoje
potrebe. Vendar so odprtokodni programi, kar se tiče varnosti, povsem primerljivi s
komercialnimi, če ne celo bolj varni, saj je baza uporabnikov veliko večja, kar
pomeni hitrejše odkrivanje šibkosti in posodabljanje. Se pravi, v kolikor ne dodajamo
nepotrebnih vtičnikov, ne uporabljamo šibkih gesel in ga redno posodabljamo, je
Wordpress povsem varen.
Dobra stran vtičnika WooCommerce je uradna podpora s strani Wordpress-a.
Razvijalci varnosti pri Wordpress-u tesno sodelujejo z razvijalci WooCommerce-a in
pred vsako novo posodobitvijo preverijo morebitne luknje in šibkosti v sistemu
vtičnika in urejevalnika. [8][9]

4.6 Varnost
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4.6.1 Kako lahko izboljšamo varnost?
Sama koda Wordpress-a in vtičnika WooCommerce je varna, sami moramo pa
poskrbeti za varnost drugih elementov spletne trgovine:
Varnost gostovanja – dobro gostovanje spletne trgovine mora imeti vključene
varnostne mehanizme, ki ščitijo pred roboti, ki avtomatično preiskujejo svetovni
splet in iščejo šibkosti, ki bi jih lahko izkoristili.
Posodobitve – vedno moramo posodabljati Wordpress in njegove vtičnike in
teme na najnovejšo verzijo, saj s starejšimi verzijami povečujemo tveganje za
zlorabo.
HTTPS/SSL – če hočemo omogočati plačevanje s kreditnimi karticami
potrebujemo SSL certifikat. Tako dosežemo, da se stran naloži preko HTTPS (HTTP
secure), kar pomeni da je ves promet kriptiran. Kupci tudi vidijo, da je stran
zaščitena, kar še poveča njihovo zaupanje v nas.
Wordpress varnost – izogibanje šibkim geslom in omejevanje števila
nepravilnih prijav.
Varnostna kopija – v primeru, da pride do napak, ki onemogočijo delovanje
spletne trgovine, lahko z varnostno kopijo vzpostavimo prejšnje stanje trgovine. [8]

5 Pregled delovanja in zadnji popravki
5.1 Pregled delovanja
5.1.1 Vnosi v podatkovno bazo
Kot vidite na sliki 4.6 smo na spletno stran dodali artikel z imenom »izdelek1«.
Ko artikel objavimo, se njegove vrednosti shranijo v podatkovno bazo, kot vidite na
sliki 5.1.

Slika 5.1: "izdelek1" v tabeli "wp_posts" v bazi "trgovina".

Artikle lahko tudi urejamo v sami podatkovni bazi – ko kliknemo na gumb
»Edit«, se nam odpre nova stran, kjer lahko neposredno spreminjamo prej zapisane
vrednosti (opis izdelka, ime,...).
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Slika 5.2: Ročno spreminjanje vnosa v podatkovno bazo.

Enako, kot lahko spreminjamo vnose za posamezen artikel, lahko spreminjamo
tudi vnose za druge prispevke in spletne vsebine. Urejevalnik vsebine Wordpress je
samo pripomoček s katerim hitreje manipuliramo s podatkovno bazo in vsebinami.
5.1.2 Košarica in piškotki
Košarica nosi izdelke, ki jih nameravamo kupiti. Ima »spomin«, tako da ko se
vrnemo na spletno trgovino, so izdelki, pri katerih nismo dokončali nakupa še vedno
v njej. To dosežemo s piškotki, ki nosijo uporabniško informacijo in se shranijo v
našem računalniku. Naslednjič, ko obiščemo isto spletno stran, ta prebere piškotek,
ki ga je ob prejšnjem obisku shranila v računalnik in s tem lahko nadaljujete sejo.

Slika 5.3: WooCommerce shrani piškotke, ki omogočijo delovanje košarice, tudi če zapremo stran in
se kasneje vrnemo.

5.1 Pregled delovanja
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Pri piškotkih moramo paziti na zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom1), ki se nanaša na piškotke. Obiskovalec mora biti obveščen, da stran uporablja
piškotke in imeti možnost zavrnitve. Zato moramo dodati obvestilo o piškotkih ob
vsakem prvem obisku uporabnika. [10]
5.1.3 Nakup izdelka in izpis naročila
Pri naročilu artikla mora kupec vpisati naslov za dostavo, ki se seveda shrani v
podatkovni bazi in nato izpiše v seznamu naročil, katerega vidi administrator (slike
5.4, 5.5 in 5.6).

Slika 5.4: Uporabnik izpolne podatke za dostavo.

Slika 5.5: Zapis podatkov o dostavi v podatkovni bazi.
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Slika 5.6: Priklic podatkov v izpisu naročil, ki jih vidi administrator.

5.2 Kostumizacija izgleda
Pri spreminjanju izgleda spletne trgovine pa je Wordpress-ov vmesnik omejen,
saj ponuja samo spreminjanje nekaterih barv, slike glave in nekaj drugih lastnosti. Je
pa zato vsa CSS koda primerno označena in shranjena v eni datoteki »style.css«,
katero lahko poljubno spreminjamo, da dosežemo izgled, ki ga hočemo.
Postopek kostumizacije je še olajšan z uporabo razvijalskih orodij, ki jih
ponuja Firefox. Z njimi lahko v realnem času spreminjamo izgled strani in nato
spremembe samo vnesemo v ustrezen del datoteke »style.css«.

Slika 5.7: Primer spreminjanja velikosti pisave glavnega menija s pomočjo razvijalskih orodij
Firefox-a in datoteke style.css.

5.3 Pregled izgleda s strani obiskovalca
Kot smo omenili, je pomembno, da ima kupec dober pregled nad spletno
trgovino. Povezava do začetne strani mora biti vedno na vrhu, da se lahko kadarkoli
vrne na začetek. Na vidnem mestu, ponavadi na vrhu ali na levi strani vsebine, mora
biti tudi meni, kjer lahko doseže vse ostale pomembne podstrani in funkcije, kot so
košarica, upravljanje z računom, blagajna ter seznam kategorij in izdelkov. Vsebina,
ki prikazuje akcije, seznam izdelkov ali rezultate iskanja pa mora biti na sredini.

5.3 Pregled izgleda s strani obiskovalca
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Seznam izdelkov bi bil zelo nepregleden, če ne bi kupcu omogočili uporabo
filtrov, iskalnikov in razvrščanju po različnih lastnostih, zato morajo biti te funkcije
na voljo poleg seznama izdelkov v stranskem stolpcu. Razvrščanje vidimo na sliki
5.8, postavili smo ga v zgornji desni kot vsebine. Filtriranje izdelkov in iskanje po
kategorijah pa v levi stranski stolpec – slika 5.9.

Slika 5.8: Razvrščanje izdelkov - spustni meni možnosti

Slika 5.9: Levi stranski stolpec - filtriranje in iskanje izdelkov

S tem smo omogočili dobro uporabniško izkušnjo, ki bo olajšala nakupovanje
izdelkov in izboljšala možnosti za uspešno prodajo. Za kupce, ki bodo zadovoljni s
spletno stranjo in nakupom, obstaja tudi večja možnost vrnitve na našo trgovino in
ponoven nakup.

6 Zaključek
Izdelava spletne trgovine je zelo obsežen projekt z veliko koraki. V tej
diplomski nalogi smo spoznali osnovne prijeme in pripomočke, ki nam olajšajo delo
in omogočajo izdelavo kvalitetne in konkurenčne spletne trgovine.
Vsako temo, ki smo si ogledali, bi lahko še podrobneje razčlenili, vendar pa za
naš cilj delujoče, uporabniku prijazne spletne trgovine to ni potrebno. Vsekakor pa je
nujno poznati delovanje programske opreme in pripomočkov, ki jih uporabljamo.
Kljub temu, da je spletna trgovina povsem delujoča in učinkovita, je tu še
vedno prostor za nadgradnjo. S pomočjo vtičnikov, ki jih ponuja Wordpress, lahko
razširimo vtičnik WooCommerce in našo spletno trgovino s še več funkcionalnostmi,
kot je na primer tudi plačevanje s kreditnimi karticami. Vendar pa, kot smo že
omenili, je potem potrebno poskrbeti za višji nivo varnosti.
Ko je izdelava končana, je potrebno poskrbeti tudi za marketing in uvrstitev na
iskalnikih z optimizacijo za iskalnike. Vendar pa lahko tudi brez tega že začnemo s
prodajo izdelkov. Podjetje že lahko začne vnašati izdelke in stranke že lahko
naročajo te izdelke na dom. S tem je naloga opravljena.
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