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IZVLEČEK

Diplomsko delo obravnava izdelavo spletnega mesta za prodajalca ročno izdelanih
okvirjev z uporabo HTML5 in CSS3. Teoretični del naloge smo začeli z opisom
označevalnega jezika in programa, ki smo ga uporabili pri razvoju spletnega mesta in
osnovih elementov, potrebnih pri izdelavi. Na koncu, v eksperimentalnem delu, pa
sledi izdelava spletnega mesta.
Tako HTML5 kot CSS3 uporabljata elemente, ki poskrbijo, da so spletne strani bolj
semantične in izboljšajo spletno izkušnjo za uporabnika. HTML je označevalni jezik
za izdelavo spletnih strani. Z njim opišemo gradiva, ki jih želimo objaviti na spletu.
CSS so kaskadni slogovni predlogi. CSS omogoča izdelovalcem spletnih strani, da
predpišejo obliko posameznim elementom.
Program, ki smo ga uporabili pri izdelavi spletnega mesta, je Aptana studio 3. Gre za
brezplačno aplikacijo, s pomočjo katere lahko razvijemo spletne strani na hiter in
pregleden način. Prebrali smo veliko ocen uporabnikov, da bi se lažje odločili, kateri
program bi uporabili in ugotovili, da je Aptana Studio med najboljšimi. Njegove
prednosti so vizualizacija sintaktičnih napak med tipkanjem, vizualna pomoč

pri

napisu v različnih označevalnih jezikov, kot so obarvanje in samodejno pisanje kode.
Vse to ga naredi zanimivega za spletne razvijalce, poleg tega pa je brezplačen in
narejen na podlagi sistema Eclipse.
V zadnjem delu smo opisali postopek izdelave spletnega mesta, od oblikovanja
logotipa in izbire barv, do zgradbe spletnega mesta skupaj s

HTML5 in CSS3

kodami. Osredotočili smo se na enostavno uporabo in navigacijo znotraj spletnega
mesta, saj so ciljna skupina uporabniki, stari med 30 in 80 let. Koncept za
načrtovanje razvoja spletnega mesta je sestastavljen iz ideje za spodbujanje
oglaševanja lesenih okvirjev, ki omogoča nakup izdelkov preko internetne povezave.

Ključne besede: HTML5, CSS3, Aptana Studio 3, Spletno mesto
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ABSTRACT

The content of the thesis is the development of a website for a seller of handmade
frames with the use of HTML5 and CSS3. In the theoretical part of the thesis we
start by describing the markup languages, as well as the program that we used
throughout the development of the site and the basic elements that are needed when
made. Finally, in the experimental part, the process of making the website itself.
HTM5, as well as CSS3, use elements that ensure that the website is more semantic
and improve the online experience for the user. HTML is a markup language for web
pages. It describes the material we want to publish on the web. CSS are cascading
stylesheet templates. CSS allows website developers to prescribe the form of
individual elements.
The program that we used throughout the development of the site is Aptana Studio 3.
It is a free application that allows us to make websites in a quick and organized way.
We read a lot of customer reviews to decide wich program would be better for us and
found that Aptana Studio is among the best. Some of the benefits of the program
include visual representation of sytax errors, visual help when using inscriptions in
different markup languages, such as coloring and automatic writing of codes. All this
makes it an interesting program for web developers, which moreover is free and
made on the basis of the Eclipse system.
In the last section we describe the process of making the website, from the design of
the logo and the choice of colors, to building the site with the help of HTML5 and
CSS3 codes. We focused on an easy-to-use site and navigation within it, as the
target group of users are adults aged between 30 and 80 years. The concept for the
design of the website is made from the idea of promoting the advertising of handmade, wooden frames, wich allows the purchase of products via an internet
connection.

Key words: HTML5, CSS3, Aptana Studio 3, Spletno mesto
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SEZNAM OKRAJŠAV IN POSEBNIH SIMBOLOV

HTML- HyperText Markup Language (Jezik za označevanje nadbesedila)
CSS- Cascading Style Sheets (Kaskadne stilske podloge)
CERN- European Organization for Nuclear Research (Evropska organizacija za
jedrske raziskave)
HTTP- HyperText Transfer Protocol (Protokol za prenos informacij na spletu)
W3C- World Wide Web Consortium (Mednarodni inštitut, ki razvija in vzdržuje
standarde)
XML- EXtensible Markup Language ( Računalniški jezik podoben HTML-ju, ki nam
omogoča format za opisovanje strukturiranih podatkov)
XHTML- EXtensible HyperText Markup Language ( Označevalni jezik, ki ima enak
namen kot HTML, vendar je usklajen s sintakso XML)
UTF- Universal Transformation Format—8-bit (Eden izmed načinov kodiranja
mednarodnega nabora znakov unicode)
URL- Uniform Resource Locator (Enolični krajevnik vira)
SGML- Standard Generalized Markup Language ( Standardni splošni označevalni
jezik)
ID- Identity (Identiteta)
PHP- Personal Home Page Tools (Orodja za osebno spletno stran)
sRGB- Standard RGB (Standardna rdeča zelena modra)
PNG- Portable Network Graphics ( Rastrski slikovni format)
RD- Responsive design (Prilagodljivo oblikovanje)
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1 UVOD
Danes je internet postal pomembno orodje v našem življenju, še posebej v
poslovnem svetu. Vse več podjetij se želi pridružiti v to mrežo, ki jim omogoča, da
ponudijo svoje izdelke ali storitve na innovativen način in si tako razširijo bazo strank.
Ker internet ne pozna meja, do njega lahko dostopa kdorkoli na svetu, ki ima
potrebno opremo. S tem, da je podjetje prisotno na spletu, si naredi veliko
oglaševanja, zaradi česar je bolj konkurenčno na domačem in mednarodnem trgu in
tako tudi ustvarja boljši vtis na uporabnike, ki jih začenjajo videvati v bolj prefinjenem
in formalnem slogu.
Preden je nastal internet, so kupci komunicirali preko treh kanalov: osebno, po pošti
in po telefonu. Sedaj pa obstaja še četrti kanal: internet, ki ima velik vpliv na odnos
med kupci in prodajalci, že od kar se je pojavil.
Oblikovanje je temeljni del pri razvoju spletnega mesta. Od njega je odvisno, ali
spletni nastop uspešen ali ne. Dober oblikovalec se ne osredotoča samo na estetiko,
ampak tudi na prikaz informacij in učinkovitost spletnega mesta.
Glavni cilj diplomske naloge je izdelava spletnega mesta za izdelovalca ročnih
okvirjev, ki bi ustvarilo boljšo podobo in prikazalo kakovost izdelkov, pa tudi
odgovornost in zanesljivost prodajalca. Želimo tudi, da bi spletno mesto izboljšalo
odnose med proizvajalcem in njegovimi strankami, tako da bi omogočalo
povpraševanje preko spleta, s tem pa zagotovo tudi širitev prodaje.
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2 TEORETIČNI DEL
2. 1 Kaj je HTML?
HTML je kratica za HyperText Markup Language. Gre za označevalni jezik za
izdelavo spletnih strani. Z njim opišemo gradiva, ki jih želimo objaviti na spletu. Poleg
tega lahko spreminjamo tip pisave, velikost in stil, vključujemo slike, povezave,
tabele, obrazce, ipd.
S pomočjo jezika HTML hkrati določimo tudi strukturo in semantični pomen delov
dokumenta, razen prikaza dokumenta v brskalniku. Izdelamo ga lahko v vsakem
urejevalniku besedil, saj je zapisan v obliki HTML elementov, ki so sestavljeni iz
značk, znotraj vsebine spletne strani [1].

2. 1. 1 Zgodovina HTML
Jezik HTML (Hypertext Markup Language) je leta 1991 na CERN-u v Švici razvil Tim
Berners-Lee. Izdelal je spletni strežnik, urejevalnik dokumentov HTML in spletni
brskalnik. Za prenos podatkov med spletnim strežnikom in brskalnikom je uporabil
protokol HTTP (Hypertext Transfer Protocol). Specifikacije jezika HTML, protokola
HTTP, programsko kodo za spletni strežnik, spletni brskalnik in urejevalnik
dokumentov HTML je objavil na internetu in vsem, ki so to želeli, omogočil, da so
programsko opremo uporabljali in naprej razvijali [2].
Po skromnem začetnem obdobju (1990-93) je prišlo do eksplozivne rasti svetovnega
spleta [2].
HTML 2.0 (november 1995) je bil razvit pod iniciativo Internet Engineering Task
Force (IETF) in se je pričel uporabljati konec leta 1994. HTML+ (1993) in HTML 3.0
(1995) sta precej razširila jezik HTML v primerjavi s prejšnjimi različicami. Kljub temu,
da ni bil dosežen dogovor o standardizaciji in so obstajale različice jezikov, se je
pričel zaradi svojih zmožnosti široko uporabljati. Z ustanovitvijo World Wide Web
Consortium (W3C) je delovna skupina za HTML uspela najti skupen jezik med
razvijalci in je v letu 1996 pričela s standardizacijo HTML. Rezultat je bil HTML 3.2
(januar 1997) [2].
HTML se mora pravilno prikazovati v različnih brskalnikih in na različnih
platformah. Jezik HTML je bil razvit z vizijo, da bo lahko uporabljen na mnogih
2

napravah, ki so priključene v splet: računalniki z različnimi resolucijami in barvnimi
globinami, telefoni, razne industrijske naprave, itd. [2].
HTML, ki ji bil standardiziran 24. 12. 1999, nosi oznako 4.01. Naslednja različica
jezika HTML ima ime XHTML1. W3C je bil zelo zaskrbljen ob prehodu med HTML in
XML. Kot rešitev je bil razvit prehodni jezik, ki je zagotovil most med HTML in XML.
Ta jezik se imenuje XHTML 1 [2].
Potem so več kot 10 let pripravljali novo različico XHTML 2, vendar pa so njen razvoj
opustili leta 2012. Kot nadomestilo je v maju 2012 izšel HTML 5, ki združuje
specifikacije HTML in XML. Seveda se razvoj ne bo ustavil, saj je v pripravi že nova
posodobitev HTML 5.1 [2].

2. 1. 2 HTML5
HTML5 uporablja elemente, ki poskrbijo, da so strani bolj semantične, kar pripomore
k lažji navigaciji in izboljša spletno izkušnjo za uporabnika. Poleg tega HTML5
vključuje tudi funkcije za risanje grafik na zaslonu, shranjevanje podatkov brez
povezave, povlečke in izpuste ter druge zanimivosti [3].

2. 1. 3 Ogrodje HTML5
Predpisano obliko HTML5 določajo naslednje, v zaporedju zapisane, oznake:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title></title>
<meta charset="UTF-8" />
</head>
<body>
</body>
</html>
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<!DOCTYPE>
Najprej moramo navesti vrsto dokumenta, ki ga ustvarjamo. S HTML5 to preprosto
naredimo z zapisom <!DOCTYPE html>. Uporablja se samo enkrat in je naveden na
začetku strani.
<html></html>
Pove nam, da je vse, kar se nahaja med odprto in zaprto oznako, zapisano v HTML
obliki. Edini atribut, ki bi ga lahko določili, je lang (<html lang=''slo''>), ki označuje
jezik, uporabljen v vsebini dokumenta. <html> je lahko tudi brez atributa, ali pa ga
celo spustimo.
<head></head>
Je eden od dveh glavnih komponent v vsakem HTML dokumentu; druga komponenta
je <body>. Glava vsebuje informacije o spletni strani, vključno z njenim naslovom in
metapodatki (podatki o informacijah), kot so ključne besede, kodiranje znakov,
informacije o avtorju in opis [4].
Ko želimo uporabiti zunanje kaskadne stilske podloge, jih preprosto definiramo
znotraj CSS dokumenta s končnico .css in vključimo povezavo znotraj oznake
<head>, ki ji določimo naslednje atribute [7]:
– rel se nastavi na vrednost stylesheet,
– type določa jezik, ki je v povezanih slogovnih predlogih, in se običajno nastavi na
vrednost text/css,
– href določa lokacijo, na kateri se nahajajo slogovni predlogi.
<title></title>
Vsaka spletna stran potrebuje naslov, ki obiskovalcem pove, s čim se ukvarja.
Vsebina elementa je lahko prikazana na zgornji strani brskalnika, kjer ponavadi
vnesemo URL strani, ki jo želimo obiskati, ali na zavihku omenjene strani, če nam
brskalnik omogoča uporabo zavihkov za ogled več strani hkrati [5]. Naslov
prepoznavajo tudi internetni iskalniki, zato je pravilna izbira pomembna.
<meta charset="UTF-8" />
4

V HTML5 so bile vključene nekatere spremembe in novosti, med katerimi je meta
oznaka, ki opredeljuje niz znakov, ki se uporabljajo za prikaz dokumenta. Oznaka
<meta> določa, kako bo besedilo predstavljeno na zaslonu.
Sprememba je namenjena poenostavitvi, kot v večini primerov. Nova oznaka je
krajša in enostavnejša in dovoljuje dodajanje drugih oznak, ki opredeljujejo druge
vidike spletne strani [6].
Črke in drugi znaki so v računalniku predstavljeni s pomočjo tabele, imenovane
kodna tabela, kodni razpored, ki povezuje grafično predstavitev nekega znaka z
njegovim binarnim zapisom v računalniku. V uporabi je veliko število različnih kodnih
tabel, za znake slovenske abecede se najpogostejše uporabljajo Latin2 (ISO-88592), CP1250 (WINDOWS-1250) in UNICODE (UTF-8, UTF-16, UTF-32). Za pravilno
prikazovanje znakov slovenske abecede lahko uporabimo enega od zgoraj
navedenih znakovnih naborov. Po priporočilu W3C je najustreznejši UNICODE, ki se
danes uporablja pri večini informacijskih sistemov, saj lahko zapisuje deset tisoč
znakov, torej vse znake. S pravilno napovedjo in pravilnim naborom znakov lahko v
veliki meri omogočimo pravilno prikazovanje znakov slovenske abecede. Vendar ima
najvišjo prioriteto nabor, določen v brskalniku, tega pa lahko kadarkoli določi
uporabnik sam [7].
<body></body>
Opredeljuje tisto, čemur pravimo telo dokumenta in predstavlja vidni del celotne
spletne strani. Oznaka se ni spremenila v primerjavi s prejšnjimi HTML različicami.
Oznaka <body> ne sme vsebovati nobenih metapodatkov, skript ali slogovnih
elementov (<meta>, <script> in >link>), ker sodijo v glavo.
Vsa tekstovna vsebina je lahko ločena v stavkih in odstavkih z oznako <p>, da je
lažje berljiva. Iskalnik vizualno ločuje vsak odstavek od naslednjega, običajno tako,
da med njima pusti dve prazni vrstici [8].
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2. 2 KAJ JE CSS?
CSS so kaskadni slogovni predlogi. CSS omogoča izdelovalcem spletnih strani, da
predpišejo obliko posameznim elementom. Večina elementov v HTML je namreč
namenjena logičnemu oblikovanju, kjer samo določimo, kakšne vrste je posamezen
element (slika, tabela, vrstica v tabeli, celica v vrstici, seznam, točka seznama,
odstavek, indeks, eksponent, naslov, aktivna povezava ...), brskalnik pa te elemente
oblikuje po svoje.
Z uporabo stilov CSS lahko elementom določimo celo vrsto oblikovnih lastnosti, med
katere spadajo ozadje, robovi, razmiki, odmiki, pisava, poravnava, barva ... CSS nam
omogoča, da oblikovne lastnosti določimo ločeno od vsebine, kar poveča
preglednost napisane kode [9].

2. 2. 1 Zgodovina CSS
Nabor kaskadnih stilov se uporablja že vse od razvoja SGML, torej od leta 1975. Z
razvojem HTML-ja pa je hkrati tudi CSS pridobival na popularnosti. Šele v sredini 90.
let je bil CSS predstavljen W3C-ju, decembra 1996 pa je sintaksa postala uradna. Ob
predstavitvi različnih verzij CSS-a, kot so CSS1, CSS2 in CSS3 je bila težava v
samih lastnostih, ki jih brskalniki preprosto niso podpirali. Ustvariti standard za
kompatibilnost CSS-ja in brskalnikov je bila tako obveza za uspešno sintakso in stilno
orodje. Z uporabo različic iz vseh oblik CSS-ja je leta 2007 nastal CSS2.1. [10].

2. 2. 2 CSS3
Trenutno najnovejša delujoča verzija CSS je CSS3, ki se od drugih verzij razlikuje po
tem, da so jo razdelili na module, kot so medijska poizvedba, selektorji, imenski
prostori in barvni moduli. Začeli pa so tudi že z razvojem CSS4, ki ga za zdaj ne
podpira noben brskalnik, bo pa imel razširjene selektorje [10].
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2. 2. 3 Zgradba CSS3

Slika 1: Zgradba CSS

CSS sestavljata dva glavna dela:
– selektor (id, class),
– deklaracija (lastnost:vrednost) [7].

V CSS selektorji so vzorci, ki se uporabljajo za določanje elementov, ki jih želimo
stilizirati. Med najbolj uporabljene spadajo med drugimi: .class, #id, :link, element,
…
Deklaracija vsebuje eno ali več izjav, ločenih s podpičji, v katerih določimo lastnosti in
vrednosti, ločene pa so z dvopičjem.

2. 2. 4 Vrste CSS3
Poznamo tri vrste slogovnih predlog:
– zunanjo,
– notranjo in
– vrstično (uporablja se zelo redko) [7]

Zunanja oblikovna datoteka se uporablja takrat, o moramo oblikovati različne spletne
strani na enak način. Na ta način dosežemo spremembo na več spletnih straneh z
urejanjem le ene datoteke. Vsaka spletna stran mora vsebovati povezavo do te
oblikovne datoteke. Značko <link> je potrebno dodati znotraj značke <head> [12].
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Notranje podajanje oblike uporabimo takrat, ko ima ena spletna stran drugačno
obliko od ostalih. Notranji stili so definirani v območju značke <head> z uporabo
značke <style> [12].
Vrstično podajanje uporabimo takrat, ko ima posamezni element spletne strani
posebno obliko. To naredimo tako, da posamezni znački dodamo atribut style in mu
priredimo katerokoli CSS vrednost [12].

2. 3 Aptana studio 3
Aptana studio je odprtokodno spletno aplikacijsko razvojno orodje, ki podpira
tehnologije HTML5, CSS3, JavaScript, Ruby, Rails, PHP in Python [11]. Temelji na
Eclipsu, vendar s poudarkom na razvoju Javascripta, po katerem je Aptana že dolgo
znan.
Ko prvič zaženemo Aptana Studio, je delovni prostor prazen, kot je prikazano na sliki
(Slika 1). Za razliko od drugih razvojnih orodij, vmesnik prihaja s črnim ozadjem, ki je
privzet in naj bi bil bolj pregleden, kot če bi bil standardno v beli barvi.

Slika 2: Delovni prostor, ko zaženemo Aptana Studio
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Pri urejanju HTML datotek ne prikaže le seznama ujemajočih se oznak, ampak
vključuje tudi grafične informacije o ravni podpore za vsak element v različnih
spletnih brskalnikih.

Slika 3: Podpora elementov in prikaz oznak

2. 4 Osnovni elementi postavitve spletne strani
Najučinkovitejši način spletnega oblikovanja za večino uporabnikov interneta je
skrbno uravnotežena mešanica besedil in povezav z grafičnimi elementi v relativno
majhni velikosti. Omejeno oblikovanje omogoča hiter prenos spletne strani in
istočasno močan vizualni učinek.
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Slika 4: Primer uporabe osnovnih elementov za postavitev spletne strani

Obstajajo nekateri osnovni elementi za postavitev spletne strani. V nadaljevanju
bomo našteli nekatere od njih:


Glava je prva informacija, ki je prikazana uporabniku, ko naloži stran. Njena
glavna funkcija je opredeliti, kje se nahajamo, tako da vključuje logotip, ime
podjetja ali pa uporablja identifikacijske barve. Priporočljivo je v glavo vključiti
vrstico, kjer uporabnik lahko s pomočjo spustnega menija na razumljiv način
vidi, do katerih strani in podstrani ima dostop ter se po njih enostavno giblje.
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Hipertekstovne povezave za osnovne navigacije: če spletno mesto vsebuje
veliko število dolgih strani, kjer se mora uporabnik pomakniti z miško navzdol,
da pregleda celotno vsebino, je bolje postaviti povezave, s pomočjo katerih
lahko uporabnik dostopa do najpomembnejših strani, na vidnem mestu. Te
povezave so lahko prikazane v hipertekstovni obliki, kot ikone ali grafični
gumbi. Najbolje je, da ta struktura, ki se imenujemo tudi navigacijska vrstica,
ostane konstantna in omogoča enake opcije skozi celotno spletno mesto.



Telo je glavni del spletne strani, kjer so vključeni specifični podatki. Grafični
slogi, ki se uporabljajo za predstavitev informacij, se ohranjajo skozi celotno
spletno mesto.



Ime, naslov in elektronski naslov (kontakt): omogočajo, da obiskovalci
vidijo, kdo je odgovoren za dokumente, kdaj je bilo spletno mesto ustvarjeno in
kako vzpostaviti stik z osebo, ki objavlja vsebino spletne strani. To predstavlja
tudi način za pridobitev zaupanja uporabnikov.

Ti elementi prispevajo k urejenosti strani. Uporabniki vidijo konsistentno, jasno in
dobro integrirano oblikovanje, kar jim daje več zaupanja. Spletnemu mestu morajo
omogočiti fleksibilnost, da lahko uporabimo tako grafične elemente in besedila na
različne načine in da se sistem ne zruši.
Omogočajo tudi ureditev po pomembnosti. V tiskani obliki lahko bralec vidi celotno
stran papirja. Na spletu je drugače. Informacija je prikazana, tako kot se prenese iz
strežnika. Prvi podatki so tisti, ki se nahajajo na zgornjem delu strani, zato mora biti
informacija vertikalno urejena glede na pomembnost.
Pomembna je tudi optimizirana porazdelitev podatkov v prostoru, na zaslonu. Od 50
do 80 % celote mora biti namenjeno vsebini, medtem ko naj navigacijske povezave
ne bi smele preseči 20 % [13].
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3 EKSPERIMENTALNI DEL
Koncept za načrtovanje razvoja spletnega mesta je sestastavljen iz ideje za
spodbujanje oglaševanja lesenih okvirjev, ki uporabnikom omogoča nakupne storitve
preko internetne povezave in olajša izmenjavo informacij med stranko in prodajalcem
ter obratno.
Oblikovanje je osredotočeno na krepitev celotne podobe podjetja, kjer so poudarjeni
elementi, ki odražajo kakovost storitev in poskušajo ujeti pozornost potencialnih
uporabnikov spletnega mesta.
Oblikovanje je osredotočeno tudi na enostavno uporabo in navigacijo znotraj
spletnega mesta, saj so ciljna skupina uporabniki, stari med 30 in 80 let. Navigacijska
struktura je zasnovana tako, da se lahko vsak uporabnik enostavno premika po
spletnih strani in ima dostop do informacij, ki jih potrebuje, na enostaven in priročen
način.

3. 1 Anatomija spletnega mesta


Logotip

Logotip in ime proizvajalca se nahajata v zgornjem levem kotu spletnega mesta,
horizontalno pozicijonirana.

Slika 5: Logotip in ime proizvajalca
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Logotip predstavlja dva okvirja, ki se prepleteta in vsebujeta inicialke proizvajalca.
Okvirja sta obkrožena z robom v obliko elipse oziroma ovala, ki logotip pripelje do
končnega, izboljšanega videza.
Za tipografijo smo hoteli pisavo, ki bi se podala z umetniškim konceptom storitve,
zato smo se odločili za English111 Vivace.
Uporabili smo črno in belo barvo, ki obenem dajeta logotipu eleganco in preprostost.



Hipertekstovne povezave za osnovne navigacije

Slika 6: Glavni meni
Glavni navigacijski sistem je na vrhu strani, da uporabniki ne bi imeli nobenih težav
pri iskanju želene informacije. Sestavljen je iz petih gumbov (Domov, O meni, Izdelki,
Kontakt in Povpraševanje), ki se spremenijo iz bele v sivo barvo, ko se uporabnik
premika po njih. Poleg barve se spremenijo tudi robovi gumbov. Ko niso aktivni,
gumbi nimajo robov, ko pa so aktivni, dobijo pikčaste robove.
HTML5 koda:
<nav>
<ul id="menu-bar" class="menu">
<li class="active"><a href="index.html">Domov</a></li>
<li><a href="omeni.html">O meni</a>
<li><a href="izdelki.html">Izdelki</a>
<li><a href="polizdelki.html">Polizdelki</a></li>
<li><a href="kontakt.html">Kontakt</a></li>
<li><a href="povprasevanje.html">Povpraševanje</a></li>
</ul>

</nav>

Da bi dosegli premikanje med spletnimi stranmi, je potrebno dodati kodo
class=active na željeni povezavi. V zgornjem primeru je aktivna spletna stran
Domov. Če bi hoteli, da bi bila aktivna na primer stran O meni, moramo izbrisati
13

class=active z mesta, kjer se v tem primeru nahaja in jo dodati v spodnjo povezavo,
pod O meni.
CSS3 koda:
Headernavul{
padding:0px;
margin:0px;
text-align:center;
list-style:none;
}
headernavulli{
height:41px;
margin-top:10px;
display: inline-block;
}
headernavullia{
text-decoration:none;
font-weight:bold;
color:#F2F2F2;
padding:15px25px;
position:relative;
left:-50px;
top:5px;
}
a:hover {
border: 2pxdotted#666;
border-bottom:none;
border-top:none;
color: #666;
background: rgba(0,0,0,0);
}
a:active, a:focus{
border-bottom:none;
border-top:none;
background: rgba(0,0,0,0);
}
a:visited{
border-bottom:none;
border-top:none;
background: rgba(0,0,0,0);
}



Telo

Telo je glavni poudarek spletnega mesta. V glavnem srednjem delu so vsakodnevne
novice, kjer so potencialni kupci obveščeni o raznih popustih ali novih izdelkih. Na
vsaki spletni strani zunaj Domov je tudi fiksni del, namenjen najnovejšim novicam, ki
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se nahaja na desni strani in omogoča povezave nazaj na spletno stran Domov, kjer
so uporabniki usmerjeni na točno tisto novico, ki jih zanima.


Iskalnik

Slika 7: Iskalnik po in med uporabo
Pomembno je, da ga ima vsako spletno mesto, saj je odličen vir informacij o tem, kaj
uporabniki iščejo, ko pridejo na našo spletno mesto in tako lahko ugotovimo, kaj
uporabniki želijo od spletnega mesta. Uporaben pa je tudi za potencialne kupce, da
lažje najdejo tisto, kar iščejo.
HTML5 koda iskalnika:
<form method="get" action="http://www.google.com/search"id="search">
<input name="q" type="search" size="40" placeholder="Iskalnik" />
<input type="hidden"name="sitesearch" value="index.html"/>
<img src="o.png" id="o" height="15">
</form>

Odločili smo se za iskalnik Google, ker je najbolj primeren in enostaven za uporabo.
Iskalnik je narejen po meri in preusmeri uporabnika le do povezav in besed, ki se
nahajajo na naši spletni strani.
Uporabili smo dva vhodna elementa, ki uporabita isto ime »q«. Prvi je v obliki
HTML5, drugi pa je skrit. Google združuje oba parametra, da se lahko iskanje
uspešno dokonča.
Skriti element ima kot vrednost povezavo do našega spletnega mesta. Google jo
uporablja, da omeji iskanje na točno določeno mesto. Za to sem ustvarila atribut
action z naslovom http://www.google.com/search. Atribut je lahko tudi povezava do
drugega spletnega mesta, ni nujno, da se nanaša samo na našo spletno stran.
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Noga

Noga se nahaja v spodnji strani spletnega mesta. Uporabili smo črno ozadje in belo
pisavo, da bo hitro vidna, ker obe barvi skupaj omogočata največji kontrast. V nogi
lahko uporabnik najde najpomembnejše kontaktne podatke, na primer telefonsko
številko in elektronski naslov.

Slika 8: Noga

3. 2 Novice
HTML5 koda novic:
<h3> POPUST</h3>
<h4><a name="popust">20/04/2015</a></h4>
<img src="popust.png" id="popust">
<p> Ob nakupu nad €50 prejmete 10% popust v času med
in <span>01/06/2015</span>.</p>
<br/>
<br/>
<h3> NOVICA </h3>
<h4><a name="novica">20/04/2015</a></h4>

<span>01/05/2015</span>

Slika 9: Fiksni del, namenjen Novic
Da bi se fiksni del namenjen najnovejšim novicam

na desni strani povezoval z

želeno novico, moramo tam, kjer je novica, dodati neko ime (npr.

<a
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name="popust">), ki je enako imenu fiksnega dela (npr. <a href="index.html
#popust").

HTML5 koda fiksnega dela na desni strani:
<aside>
<img src="popust.png" id="popust2">
<a href="index.html #popust"id="popustlink">Izkoristi 10% popust!</a>
<img src="novica.png" id="novica2">
<a href="index.html#novica" id="novicalink">Novica</a>
</aside>

Na desni strani spletne strani»Domov«, je del namenjen najnovejšim izdelkom, kjer
se lahko uporabniki, tako kot pri novicah, seznanijo z najnovejšimi izdelki v prodaji.

3. 3 Paginacija

Slika 10: Paginacija

Ko spletna stran vsebuje veliko število elementov, potrebujemo paginacijo, ki nam
pomaga, da jih prikažemo na najbolj pregleden in dostopen način. V našem primeru
se nahaja na dnu strani, da jo uporabniki lahko enostavno najdejo.
Paginacija je v sivi in beli barvi, pove pa nam trenutno stran, kjer se nahajamo, ter
koliko strani ima trenutno spletno mesto. Vsebuje tudi možnosti Prva, Zadnja,
Naslednja in Prejšnja, da se lažje pomikamo med spletnimi strani. Besedi
Naslednja in Zadnja sem zamenjala s simboli << in >>, ker mislim, da se uporabniki
zmedejo, ko vidijo veliko besed. Ker se ti simboli uporabljajo tudi v avdijo ali video
posnetkih, so enostavni za razumevanje.
Za izdelavo paginacije sem uporabila Javascript, ker je bilo tako najenostavnejše
ločiti vse novice na več spletnih strani in ni bilo potrebno vsake posebej spremeniti.
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Javascript koda paginacije v HTML5:
<script type="text/javascript">
$(document).ready(function (){
$('div#novice').xofoPagination({
itemsPerPage: 2,
});
});
</script>

V HTML5 smo dodali tudi povezavo na zunanjo HTML5 kodo, v kateri so bile opisane
lastnosti paginacije v bolj podrobni obliki, da ne bi zavzela veliko prostora.

Izsek zunanjega HMTL5 koda paginacije:
$.fn.xofoPagination = function(options) {
var parentFunction = $.fnsXofoPagination;
var params = parentFunction.params;
params.parent = $(this);
params.items = $(this).children();
if(options.itemsPerPage) {
params.itemsPerPage = options.itemsPerPage;
} else {
params.itemsPerPage = 5;
}
if(options.firstLabel) {
params.firstLabel = options.firstLabel;
} else {
params.firstLabel = 'Prva';
}
if(options.lastLabel) {
params.lastLabel = options.lastLabel;
} else {
params.lastLabel = 'Zadnja';
}
if(options.prevLabel) {
params.prevLabel = options.prevLabel;
} else {
params.prevLabel = '<<';
}
if(options.nextLabel) {
params.nextLabel = options.nextLabel;
} else {
params.nextLabel = '>>';
}
return parentFunction.execute();}
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3. 4 Galerija slik

Slika 11: Galerija slik
HTML5 koda galerije:
<div id="holder">
<div id="izdelki">
<div class="box">
<h3><a name="izdelek1">Izdelek 1 (koda:01)</a></h3>
<div class="image">
<img src="images/Image 1.png" id="gallery"/>
</div>
<div id="description">
Ime: Izdelek 1 <br/>
Koda: 01
</div>
</div>
<div class="box">
<h3><a name="izdelek2">Izdelek 2 (koda:02)</a></h3>
<div class="image">
<img src="images/Image 2.png" id="gallery"/>
</div>
<div id="description">
Ime: Izdelek 2 <br/>
Koda: 02
</div>
</div>
</div>
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Za vsako sliko smo prostor razdelili na tri dele: prostor za naslov, prostor za sliko in
prostor za vpis izdelka, ki so označeni z ustreznimi imeni. Kar ima vsaka slika
različno, je posebeno ime znotraj značke <a> (označeno v zgornjo kodo), ki jo
individualno povezuje s povezavo na prvi spletni strani v fiksnem delu na desni strani,
kjer so objavljeni najnovejši izdelki v prodaji.
Za poseben povečevalni efekt smo dodali HTML5 kodo <div id="overlay"></div> in
CSS3 kodo, v kateri je med drugim opisan čas, barva in transparentnosti tranzicije ter
obseg transformacije delov.
CSS3 koda galerije:
div
{
transition-property: width;
transition-duration: 1s;
transition-timing-function: ease;
transition-delay: 1s;
/* Firefox 4 */
-moz-transition-property: width;
-moz-transition-duration: 1s;
-moz-transition-timing-function: ease;
-moz-transition-delay: 1s;
/* Safari and Chrome */
-webkit-transition-property: width;
-webkit-transition-duration: 1s;
-webkit-transition-timing-function: ease;
-webkit-transition-delay: 1s;
}
div
{
transition: width 1s ease 1s;
/* Firefox 4 */
-moz-transition:width 1s ease 1s;
/* Safari and Chrome */
-webkit-transition:width 1s ease 1s;
}

.box
{
position: relative;
bottom:140px;
left:70px;
float: left;
margin: 5px 1%;
width:275px;
padding: 2px 30px;
text-align: center;
background-color: #f4f4f4;
border: 1px solid #ccc;
z-index: 5;

20

box-sizing: border-box;
-moz-box-sizing: border-box;
-webkit-box-sizing: border-box;
box-shadow: 0 0 3px #ccc;
-moz-box-shadow: 0 0 3px #ccc;
-webkit-box-shadow: 0 0 3px #ccc;
transform: scale(1);
-moz-transform: scale(1);
-webkit-transform: scale(1);
transition:
background-color 1s,
box-shadow 1s,
transform 0.5s;
-moz-transition:
background-color 1s,
-moz-box-shadow 1s,
-moz-transform 0.5s;
-webkit-transition:
background-color 1s,
-webkit-box-shadow 1s,
-webkit-transform 0.5s;
}
.box:hover
{
background-color: #fff;
z-index: 10;
box-shadow: 0 0 15px #333;
-moz-box-shadow: 0 0 15px #333;
-webkit-box-shadow: 0 0 15px #333;
transform: scale(1.1);
-moz-transform: scale(1.1);
-webkit-transform: scale(1.1);
}
.box h3
{
margin: -2px 10px;
padding: 5px 5px;
position:relative;
bottom:45px;
border-bottom: 0 solid #fff;
color: white;
font-size: 17px;
font-family: 'Poiret One', Arial;
letter-spacing: 1px;
border-bottom: 0 solid #fff;
transition:
color 1s,
text-shadow 1s,
border-bottom 1s;
-moz-transition:
color 1s,
text-shadow 1s,
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border-bottom 1s;
-webkit-transition:
color 1s,
text-shadow 1s,
border-bottom 1s;
}
.box:hover h3
{
color: white;
border-bottom: 1px solid #aaa;
}
.box .image
{
margin: 10px;
opacity: 0.5;

transition: opacity 1s;
-moz-transition: opacity 1s;
-webkit-transition: opacity 1.5s;
-o-transition: opacity 1s;
}
.box:hover .image
{
opacity: 1;
}
img#gallery {
width:250px;
position:relative;
right:28px;
bottom:35px;
}
#description{
font-family:verdana;
color:gray;
font-size:12px;
position:relative;
bottom:40px;
}
.drugabox
{
position: relative;
bottom:90px;
left:70px;
float: left;
margin: 5px 1%;
width:275px;
padding: 2px 30px;
text-align: center;
background-color: #f4f4f4;
border: 1px solid #ccc;
z-index: 5;
box-sizing: border-box;
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-moz-box-sizing: border-box;
-webkit-box-sizing: border-box;
box-shadow: 0 0 3px #ccc;
-moz-box-shadow: 0 0 3px #ccc;
-webkit-box-shadow: 0 0 3px #ccc;
transform: scale(1);
-moz-transform: scale(1);
-webkit-transform: scale(1);
transition:
background-color 1s,
box-shadow 1s,
transform 0.5s;
-moz-transition:
background-color 1s,
-moz-box-shadow 1s,
-moz-transform 0.5s;
-webkit-transition:
background-color 1s,
-webkit-box-shadow 1s,
-webkit-transform 0.5s;
}
.drugabox:hover
{
background-color: #fff;
z-index: 10;
box-shadow: 0 0 15px #333;
-moz-box-shadow: 0 0 15px #333;
-webkit-box-shadow: 0 0 15px #333;
transform: scale(1.1);
-moz-transform: scale(1.1);
-webkit-transform: scale(1.1);
}
.drugabox h3
{
margin: -2px 10px;
padding: 5px 5px;
position:relative;
bottom:45px;
border-bottom: 0 solid #fff;
color: white;
font-size: 17px;
font-family: 'Poiret One', Arial;
letter-spacing: 1px;
border-bottom: 0 solid #fff;
transition:
color 1s,
text-shadow 1s,
border-bottom 1s;
-moz-transition:
color 1s,
text-shadow 1s,
border-bottom 1s;
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-webkit-transition:
color 1s,
text-shadow 1s,
border-bottom 1s;
}
.drugabox:hover h3
{
color: white;
border-bottom: 1px solid #aaa;
}
.drugabox .image
{
margin: 10px;
opacity: 0.5;

transition: opacity 1s;
-moz-transition: opacity 1s;
-webkit-transition: opacity 1.5s;
-o-transition: opacity 1s;
}
.drugabox:hover .image
{
opacity: 1;
}

3. 5 Kontaktni obrazec

Slika 12: Obrazec

HTML5 koda obrazca:
<div><form name="feedback" method="post" action="pavle.plesko@gmail.com">
<br>
<input type="text" name="" placeholder="Ime in priimek">
<br>
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<br>
<input type="text" name="" placeholder="Email">
<br>
<br>
<input type="text" name="" placeholder="Zadeva">
<br>
<br>
<textarea name="" id="sporocilo" placeholder="Sporočilo"></textarea>
<br>
<input type="submit" class="submit" value="Pošlji"/>
</form></div>

Da bi dobil vsa sporočila na elektronski naslov, je to potrebno dodati znotraj HTML
kode, tako da ga zapišemo kot action. Pomembno je dodati tudi gumb za pošiljanje
vprašanja (type=submit).

3. 6 Povpraševalni obrazec

Slika 13: Povpraševalni obrazec
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Potrebno je izpolniti nekaj podatkov, kot so naslov, telefonska številka, koda in ime
izdelka. Proizvajalec te podatke prejme na svoj elektronski naslov in tako vzpostavi
stik s kupcem, da se lahko nakup zaključi.

HTML5 koda povpraševalnega obrazca:
<div><form name="feedback" method="post" action="pavle.plesko@gmail.com">
<br>
<input type="text" name="" placeholder="Ime in priimek">
<br>
<br>
<input type="text" name="" placeholder="Ulica">
<br>
<br>
<input type="text" name="" placeholder="Poštna številka">
<br>
<br>
<input type="text" placeholder="Mesto">
<br>
<br>
<input type="text" placeholder="Telefon">
<br>
<br>
<input type="text" placeholder="Email">
<br>
<br>
<input type="text" placeholder="Koda izdelka">
<br>
<br>
<input type="text" placeholder="Ime izdelka">
<br>
<input type="submit" class="submit" value="Pošlji"/>
</form></div>

3. 7 Responsive design
"Responsive Design" ali v slovenščni "prilagodljivo oblikovanje" je sistem, ki temelji
na obstoječih spletnih standardih, ki omogočajo, da se spletna mesta prilagodijo
zaslonu uporabnika. Responsive design je postal zelo priljubljen z vzponom mobilne
navigacije, ker olajša uporabnost spletnih mest.
Pred pojavom prilagodljivega oblikovanja so obstajali prilagojeni mobilni brskalniki, ki
so omogočali ogled spletnega mesta s pomočjo orodij z možnostjo povečave (ang.
Zoom). Če spletno mesto ni prilagojeno vsem napravam, bomo na mobilnem telefonu
videli njegovo pomanjšano različico, ki jo moramo povečati, če hočemo prebrati
vsebino.
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Ker je ta način privzet, obstajajo HTML oznake, ki nam pomagajo to spremeneti, tako
da dosežemo želen rezultat. Če želimo, da se spletna stran prilagodi zaslonu
mobilnega telefona, to preprosto naredimo z oznako »Viewport« (mora biti vključena
v glavi spletnega mesta), kjer lahko določimo vedenje, ki ga pričakujemo od
brskalnika na našem spletnem mestu.
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
Je najbolj uporabljena nastavitev za Responsive design in je sestavljena iz dveh
spremenljivk:


Width (širina): Ponavadi se uporablja širina naprave (ang. device-width), da
se prikaže dejanska ločljivost naprave. Na spletnih straneh, ki niso popolnoma
prilagodljive (ali sploh niso), je zelo koristno, če lahko nadzorujemo širino
brskalnika. Če imamo na primer spletno mesto, ki ima 1000 px in nočemo, da
bi bila prilagodljiva, če označujemo njegovo širino kot 1000 px, lahko vsaj
dosežemo, da je prva vizualizacija preko mobilnega telefona v celotni različici.



Initial scale (začetni obseg): Določimo želeno povečavo, ki jo bo uporabil
mobilni telefon. 1.0 je vizualizacija brez povečave in 2.0 razširitev spletnega
mesta na dvakratno velikost.

3. 7. 1 Media queries
Media queries (Medijske poizvedbe) so izjave, ki se nahajajo v CSS dokumentu in jih
lahko uporabljamo, da določimo različne spremembe, ki se bodo zgodile, ko bodo
izpolnjeni določeni pogoji.
V mojem primeru sem napisala naslednjo kodo za mobilne zaslone:
@media screen and (max-width:400px){
.cr-container label{
width:15px;
}
header figure{
margin:15px 15px 0px 0px;
position:relative;
left:25px;
}
footer{
width:100%;
}
header nav ul,header nav ul li,header nav ul li a{
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position:relative;
left:1px;
margin:0px;
}
#search input,img#o{
display:none;
}
aside{
display:none;
}
section#content{
width:80%;
position:relative;
left:30px;
margin:5px;
height:auto;
}
img{
width:100%;
height:auto;
padding:40px;
}
h1,h2{
font-size:170%;
text-align:center;
position:relative;
bottom:177px;
}
section#banner{
width:100%;
height:150px;
position:relative;
top:50px;
right:41px;
}
.box,.drugabox{
width:70%;
position:relative;
left:40px;
padding:20px 40px 0px 0px;
margin: 0px 10px 45px 10px; }
img#gallery{
width:130%;
height:auto;
padding:0px 30px 30px 30px;
}
.box h3,.drugabox h3{
width:100%;
font-size:15px;
position:relative;
left:10px;
}
#description{
margin:10px 10px 0px 45px;
}
input, textarea,#ime{width:80%;}
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Izjave lahko določamo tudi tako, da v CSS3 selektorju napišemo maksimalno (maxwidth) in minimalno (min-width) širino. Ta mora biti zapisana v procentih, da se
samodejno spremeni skupaj z zaslonom.

29

4 REZULTATI IN RAZPRAVA
4. 1 Rezultati
4. 1. 1 Grafično oblikovanje
4. 1. 1. 1 Tipografija
Spletno mesto ima dve pisavi: eno za odstavke (<p>) in drugo za naslove ter
podnaslove. Za odstavke, kjer je več besedila, smo uporabili brez serifno pisavo
'Verdana', ki se na spletu veliko uporablja za lažje branje in jo podpira vsak brskalnik.
Za naslove in podnaslove pa smo izbrali brez serifno pisavo 'Poiret One', za katero
mislimo, da se odlično poda celotnemu konceptu spletnega mesta.

Slika 14: Uporabljene tipografije

4. 1. 1. 2 Barve
Najbolj uporabljena barva je zelena (R:4, G:180, B:134), ki simbolizira svežino in
upanje. Uporabili smo jo, ker jo človeško oko zelo enostavno prepozna in da občutek
pomirjenosti. Uporabili smo tudi različne odtenke sive (R:153, G:153, B:153; R:102,
G:102, B:102), kot barvo ozadja, ki služijo kot sprostitev za oči. Prav tako smo
uporabili črno barvo v nogi in belo barvo za besedilo, predvsem zaradi estetskih
namenov.
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Slika 15: Uporabljene barve

4. 1. 1. 3 Slike
Večina slik, ki smo jih uporabili za spletno mesto, so bile fotografije v formatu PNG,
saj je bilo pomembno prikazati storitve proizvajalca v najboljši luči.
Glavne prednosti PNG formata so možnost večkratnega shranjevanja brez izgub.
PNG temelji na uporabi RGB barvne palete, kar ga naredi zelo uporabnega za
uporabo pri grafikah in fotografijah namenjenih objavi na internetu.

4. 1. 2 Domov
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Slika 16: Spletna stran »Domov
V tem delu so razne vsakodnevne novice, kot so predstavitve novih izdelkov, popusti
ali katerakoli druga novica, za katero izdelovalec meni, da je pomembna. Novice so
prikazane po dve na vsaki strani, da se uporabnikom ne bi bilo treba dolgo premikati
navzdol. Glede na to, da izdelovalec nima veliko zaposlenih in šele začenja s prodajo
svojih izdelkov, nima veliko novic, to pa se mi zdi tudi bolj pregledno.

4. 1. 3 O meni
Stran vsebuje informacije o poslanstvu in viziji proizvajalca, da bi uporabnike
seznanili s cilji podjetja in izdelovalcem.

4. 1. 4 Izdelki
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Slika 17: Spletna stran »Izdelki«
Spletna stran v obliki galerije vsebuje seznam vseh izdelkov, ki jih proizvajalec
ponuja. Vsak izdelek ima sliko, da kupci lahko vidijo, kako izgleda, opis izdelka z
najpomembnejšimi podatki, ceno in imenom ter kodo izdelka.

4. 1. 5 Kontakt

Slika 18: Spletna stran »Kontakt«

33

Spletna stran vsebuje splošne in najpomembnejše informacije proizvajalca
(elektronski naslov, telefon, mesto). Uporabnik ima na voljo možnost, da komunicira
s proizvajalcem preko obrazca, v kateri izpolni potrebne podatke. Proizvajalec prejme
obrazec direkto na svoj elektronski naslov, preko katerega se lahko odzove na
zahteve, pomisleke ali prošnje na hiter in enostaven način.

4. 1. 6 Povpraševanje
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Slika 19: Spletna stran »Povpraševanje«
Je ena izmed najpomembnejših spletnih strani, saj je tu mogoč nakup izdelkov. Kupci
imajo tako kot na strani »Kontakt« obrazec z različnimi polji, ki jih morajo izpolniti, če
želijo kaj kupiti.

4. 1. 7 Spletne strani v mobilni napravi

Slika 20, 21, 22: Spletne strani v mobilni napravi (20 in 21: »Domov«, 22: »Izdelki«)
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Slika 23, 24, 25: Spletne strani v mobilni napravi (23: »Kontakt«, 24 in 25:
»Povpraševanje«)

4. 2 Razprava
Izdelava spletnega mesta temelji na razvijanju spletnih strani, ki se sestavljajo glede
na določeno grafično oblikovanje in vsebino. Je faza, ko izdelamo spletne strani v
skladu s predhodno določenimi merili in kjer se lahko popravijo napake ali izvedejo
potrebne modifikacije, če rezultati niso taki, kot smo pričakovali.
Glede na velikost in značilnosti projekta izdelava spletnega mesta lahko zahteva
posredovanje strokovnjakov, delovnih skupin, direktorijev ali drugih pomembnih oseb.
Število potrebnih ljudi se razlikuje glede na kompleksnost spletnega mesta, ki ga
obravnavamo. Osebna spletna mesta ali spletna mesta za mala podjetja so projekti,
ki jih lahko brez problemov realizira ena oseba. V nasprotnem primeru pa spletna
mesta za multinacionalna podjetja ali multimedijske enciklopedije potrebujejo veliko
število ljudi, od stokovnjakov do koordinaterjev, ki s svojim znanjem pomagajo pri
razvoju.
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Proces izdelave spletnega mesta za izdelovalca ročnih okvirjev se na prvi pogled ne
zdi kompleksen ali problematičen, vendar menim, da morajo rešiti težave, ki se
pojavijo na poti samo tisti, ki so sodelovali v procesu izdelave. Razvijanje spletnega
mesta je dolg proces (predvsem, če nimaš veliko ali celo nič izkušenj), v katerem je
veliko kod, ki imajo vsaka svoj namen in samo tisti, ki so bili prisotni od začetka
izdelave, se lažje znajdejo med njimi. Nemogoče je vnaprej napovedovati, kaj se
lahko zgodi, zato je najbolje izdelovati prilagodljivo načrtovanje in razmišljati o
možnih konfliktih, ki se lahko pojavijo.
Ne glede na to, ali je spletno mesto institucionalne, komercialne ali informativne
narave, je končni cilj obisk uporabnikov, ki jih zanimajo naše vsebine.
Informacije, funkcionalne in estetske vidike ter povezave spletnih mest zahtevajo
redno vzdrževanje. Najbolje je to odgovornost dodeliti osebi ali skupini. Glede na
obseg spletnega mesta, ki smo ga naredili, mislimo, da ena oseba zadostuje za to
funkcijo. Namen diplome ni pokazati, kako se ravna pri vzdrževanju spletne strani,
saj je to odvisno od interesov, potreb in razpoložljivih sredstev družbe ali podjetja.
Vendar pa bo spletno mesto, ki je postavljeno, ne da bi razmišljali o njegovem
upravljanju in vzdrževanju, verjetno neuporabno v kratkem času.
Učinkovitost predstavitve podjetja v omrežju ni odvisna od najnovejših tehnologij,
ustvarjanju barvitih zaslonov ali dodajanju funkcij, ki zahtevajo kompleksno
programiranje. Odvisna je od tega, da se opredelijo cilji, ki jih želi doseči,
razpoložljivost virov, značilnosti podjetja in ciljna skupina.
Označevalna jezika HTML5 in CSS3 sta relativno enostavna za učenje v primerjavi z
drugimi tehnologijami in omogočata preprosto uporabo. Podjetja prihranijo denar, če
izdelujejo spletna mesta, ki delujejo na vseh operacijskih sistemih.
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5 ZAKLJUČEK
Namen diplomskega dela je bil zgraditi splošni okvir, v katerem so določeni različni
elementi, ki sodelujejo v procesu izdelave spletnega mesta. To nam je omogočilo
prepoznati izdelavo spletnega mesta, kot prostora komunikacije, kjer tehnični
premisleki o tem mediju postanejo orodja, da poiščemo najboljši način za podajanje
želenega sporočila.
Internet se nenehno spreminja. Diplomsko delo je začetek za izdelavo spletnega
mesta za izdelovalca ročnih okvirjev. Kar sledi je posodobitev, vodenje in obnovitev
strani glede na nove tehnologije. Vendar pa menim, da je pridobljen rezultat lahko
začetek gradnje spletnega mesta, ki bo postalo orodje za potrebe proizvajalca in bo
omogočalo povezovanje s kupci v Sloveniji pa tudi po svetu.
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