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Povzetek

Diplomsko delo obravnava izdelavo spletnih strani z uporabo programske opreme kot
storitve (SaaS, Software as a Service), pri čemer sem se osredotočil na platformo Wix.
Programska oprema kot storitev se ne namešča na lokalni računalnik, saj se nahaja na
strežniku ponudnika. Uporabniki pri naročilu uporabe take programske opreme plačajo le tiste
storitve, ki jih dejansko potrebujejo. Do programske opreme kot storitve lahko dostopamo od
povsod, kjer imamo internetno povezavo, vendar je za to potrebno overjanje uporabnika
(avtentikacija) v obliki uporabniškega imena in gesla.
Izdelava spletnih strani z uporabo programske opreme kot storitve poteka z uporabo
grafičnega urejevalnika, zato uporabniku ni potrebno podrobno poznavanje spletnih jezikov,
kot so HTML (HyperText Markup Language), CSS (Cascading Style Sheets), JavaScript in še
nekateri drugi. Poleg izdelave spletnih strani nam ponudniki ponujajo tudi brezplačno
gostovanje in nabore različnih povezanih storitev, zbranih v plačilnih paketih, na katere se
lahko naročimo mesečno ali letno. Najcenejši naročniški paket vsebuje nabor najosnovnejših
storitev in je primeren za izdelavo enostavne spletne strani, medtem ko najdražji paket
vsebuje vse potrebne storitve za izdelavo zahtevne spletne strani (npr. spletne trgovine).
Domensko ime lahko kupimo pri istem ponudniku ali pa ga k njemu prenesemo, če smo ga
kupili nekje drugje.
Diplomsko delo se podrobneje osredotoča na predstavitev platforme Wix, ki je eden
izmed najbolj priljubljenih primerov programske opreme kot storitve, namenjene izdelavi
spletnih strani. Opravljena je bila primerjava Wixa s sistemom za upravljanje z vsebinami
Wordpress, ki je primer klasičnih sistemov za upravljanje z vsebinami (CMS – Content
Management System). Slednjega je treba namestiti na lokalni računalnik. Za razliko od Wixa,
ki nam omogoča izdelavo spletne strani le z uporabo grafičnega urejevalnika, nam Wordpress,
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Povzetek

podobno kot ostali sistemi CMS, omogoča tudi vpogled v programsko kodo in njeno
neposredno spreminjanje. Oba pristopa, SaaS in CMS, sta primerna za izdelavo preprostih in
naprednih spletnih strani in imata svoje prednosti in slabosti. Pomembna razlika med obema
se kaže v vzdrževanju, saj moramo pri Wordpressu sami redno posodabljati platformo,
medtem ko pri Wixu za to skrbi njegova tehnična ekipa. Pomembna je tudi raznolika izbira
tem in gradnikov, kjer se bolje izkaže Wordpress. Pri obeh sistemih nam začetni razvoj
olajšajo vnaprej pripravljene predloge, imenovane tudi teme (angl. template), ki jih lahko
poljubno izbiramo in spreminjamo.
V praktičnem delu diplomskega dela je bila z uporabo programske opreme kot storitve
Wix izdelana spletna stran, namenjena promociji knjige. Poudarek je bil predvsem na izdelavi
sestavnih delov, ki so tipični za takšne vrste strani. Spletne strani pisateljev namreč pogosto
vsebujejo elemente, kot so možnost komentiranja za pridobivanje povratnih informacij
bralcev, spletni dnevnik (blog), v katerem pisatelj objavlja svoja razmišljanja oziroma novice,
kot so izid novih knjig ali njihove predstavitve, spletna trgovina za prodajo knjig in drugih
tematskih izdelkov, na primer majic in podobno.
Ključne besede: spletna stran, programska oprema kot storitev, SaaS, sistem za
upravljanje s spletnimi vsebinami, CMS, Wix, Wordpress, blog, spletna trgovina.

Abstract

In my thesis I present the development of a web site using Software as a Service (SaaS)
on the Wix platform. SaaS is not installed on a local computer because it is located on the
server of the provider. Users subscribe to the use of such software, but only pay for the
services they actually need. SaaS can be accessed from anywhere where there is an internet
connection. However it requires authentication in the form of a username and a password.
Creating websites using SaaS is carried out using a graphics editor, which means that the
user does not need the detailed knowledge of programming languages, such as HTML
(HyperText Markup Language), CSS (Cascading Style Sheets), JavaScript, and others. In
addition to providing software for the development of web pages, SaaS providers also offer
free hosting and a set of various related services in subscription packages to which one can
subscribe on a monthly or yearly basis. The cheapest subscription package contains the
minimum set of services and is suitable for making simple web pages, while the most
expensive package contains all the necessary services for the creation of complex web pages
(eg. an online store). A domain name can be purchased from the same provider or transferred
to the provider if it had been bought somewhere else.
This thesis further focuses on the Wix platform, which is one of the most popular
examples of SaaS intended for the production of web pages. It also compares Wix with the
WordPress-content management system (CMS), which is an example of conventional systems
for content management. Unlike Wix, WordPress must be installed on a local computer,
which enables users to make a website using only a graphics editor. It also allows them to
view and directly modify the software code. Both approaches, i.e. SaaS and CMS, are suitable
for the creation of simple and advanced websites, but both also have certain advantages and
disadvantages. An important difference between the two is in maintenance: the WordPress
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platform requires the user to install regular updates, while Wix has a technical team taking
care of the updates. The choice of themes and widgets is also important and WordPress is the
winner in this category. Moreover, both systems facilitate the initial development of readymade templates that can be freely selected and changed.
In the practical part of the thesis I created a web page dedicated to the promotion of a
book using SaaS. In the process I mainly focused on the production of components that are
typical for this type of websites. Writer websites often contain typical elements, such as the
option to comment in order to receive reader feedback, blogs in which writers publish their
thoughts and news (e.g. publication of a new book or its presentation), or an online shop for
selling books and other themed items, such as T-shirts etc.
Key words: website, Software as a Service, SaaS, Content Management System, CMS,
Wix, WordPress, blog, online shop

1 Uvod
V današnjem času predstavljajo spletne strani pomemben medij spletnega oglaševanja. Za
podjetje ima spletna stran ključni pomen za spletni marketing, saj lahko s pregledno spletno
stranjo naredi podjetje pri svojih strankah dober vtis. Stranka ima tako vse potrebne podatke o
podjetju ves čas dostopne na enem mestu. Spletna stran nam olajša tudi delovanje v tujini, na
takšen način pa se poleg podjetij lažje promovirajo tudi posamezniki s svojimi izdelki.
Vsak, ki bi rad samostojno naredil spletno stran, brez natančnega poznavanja spletnih
jezikov, kot so HTML (HyperText Markup Language), CSS (Cascading Style Sheets),
JavaScript, PHP (Personal Home Page HyperText Preprocessor) in podobni, ima v splošnem
dve možnosti. Prva možnost je uporaba klasičnih, odprtokodnih sistemov za upravljanje
vsebin (angl. Content Management System, CMS). Ti nam omogočajo izdelavo,
posodabljanje in upravljanje vsebine naše spletne strani. Sistemi CMS so večinoma
brezplačni, odprtokodni, potrebno pa jih je namestiti na naš računalnik.
Ker sta nameščanje in vzdrževanje sistemov CMS pogosto kompleksni opravili, ki poleg
tega zahtevata napredno tehnično znanje, ki ga manjša podjetja in posamezniki pogosto
nimajo, se v zadnjem času uveljavlja druga možnost, in sicer izdelava in vzdrževanje spletnih
strani z uporabo programske opreme kot storitve (angl. Software as a Service, SaaS). Namesto
nakupa in vzdrževanja lastnih CMS sistemov se lahko uporabniki preprosto naročijo na te
storitve pri ponudnikih za neko mesečno ali letno naročnino [1]. Z vidika uporabnikov, ki ne
znajo programirati, a bi vseeno radi samostojno ustvarili spletno stran brez velikih stroškov in
najemanja profesionalnih programerjev, je to najboljša in enostavna izbira.
Programske opreme kot storitve ne nameščamo na lokalni računalnik, saj se nahaja na
strežniku ponudnika, ki ponuja njeno uporabo v obliki storitve v oblaku (angl. cloud). Princip
računalništva v oblaku omogoča visoko prilagodljivost, ki daje uporabnikom možnost dostopa
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do več storitev ali funkcij na zahtevo (angl. on demand) [2]. Do tovrstnih aplikacij lahko
dostopamo iz katere koli naprave, če le imamo internetno povezavo.
Ker so sistemi CMS nameščeni na lokalne računalnike in ne vključujejo spletnega
gostovanja, je v tem primeru treba poiskati še ponudnika gostovanja in registrirati domeno,
medtem ko pri SaaS to ni potrebno, saj nam ponudnik domeno in gostovanje nudi v okviru
svojih storitev. Preden se odločimo za gostovanje, moramo vedeti, kakšne storitve domovanja
nam ponujajo in kakšne storitve bi potrebovala naša spletna stran.
Cilj diplomskega dela je predstaviti izdelavo spletnih strani z uporabo programske
opreme kot storitve, pri čemer sem se osredotočil na platformo Wix. Omenjeno platformo sem
primerjal s klasičnim sistemom CMS Wordpress in predstavil potek izdelave spletne strani za
predstavitev knjige, vse do njene končne objave na spletu.
V naslednjem poglavju bom opisal sisteme za upravljanje z vsebinami. Predstavil bom,
kaj ti sistemi omogočajo, kaj nam ponujajo, način njihove uporabe ter njihove prednosti in
slabosti. Sledi poglavje s predstavitvijo računalništva v oblaku ter primeri aplikacij in načinov
nudenja storitev. Četrto poglavje opiše programsko opremo kot storitev, vsebuje pa tudi
primere tovrstnih aplikacij. Sledi poglavje o programski opremi Wix, v katerem sem opisal
predvsem nadzorno ploščo, uporabo grafičnega urejevalnika ter njegove prednosti in slabosti.
V šestem poglavju sem primerjal Wix z Wordpressom, kot tipičnim primerom sistema CMS,
v sedmem poglavju pa sem opisal celotno izdelavo spletne strani vse do končne objave na
spletu. V zaključku podajam razmišljanja, za katero programsko opremo se je bolje odločiti in
zakaj.

2 CMS
Spletne strani so na splošno sestavljene iz vsebine in programske kode, ki določa način
tvorjenja vsebine oziroma odziv na uporabnikovo interakcijo s spletno stranjo. Sistemi za
upravljanje vsebin, CMS, nam omogočajo upravljanje z vsebino naše spletne strani brez
neposrednih posegov v programsko kodo. Če pa želimo poseči v kodo, nam sistemi CMS to
tudi omogočajo. Upravljanje vsebine se nanaša na ustvarjanje, urejanje, arhiviranje,
objavljanje in distribucijo vsebine spletne strani [3]. Sisteme CMS je potrebno za razliko od
programske opreme kot storitve prenesti in namestiti na naš osebni računalnik.
Pred uveljavitvijo sistemov CMS so lastniki spletnih strani morali vsakič, ko so hoteli
spletno stran posodobiti, vzpostaviti stik z osebo ali podjetjem, ki je izdelalo njihovo spletno
stran. Povedali so, kaj vse hočejo spremeniti, in programer je moral v skladu z željami
prilagoditi vsebino in/ali kodo spletne strani.
S pojavom sistemov CMS je postalo mogoče, da lahko več uporabnikov z različnimi
ravnmi dovoljenj upravlja s celotno vsebino in drugimi podatki o spletni strani ali le z
njihovimi deli. Če imamo na primer spletno stran, ki vsebuje spletni dnevnik, novice, trgovino
in prikaz dogodkov, potem lahko vsakemu izmed naštetih elementov strani dodelimo lastnega
uporabnika, ki bo z njim upravljal.
Sistemi CMS so nadgradljivi z uporabo vtičnikov in tem. Vtičnik (angl. plugin) je
programska oprema, ki je navadno napisana v programskem jeziku PHP. V CMS jo
prenesemo in vključimo v spletno stran, kadar v njej potrebujemo funkcije, ki jih vtičnik
prinaša. Ker je večina vtičnikov brezplačnih, ne vsebujejo prav vsi popolnih navodil za
uporabo, nekateri pa niti niso nadgrajeni na najnovejšo različico, zato moramo biti pazljivi pri
njihovi uporabi.
Tema (angl. theme) se nanaša na prikaz vsebine spletne strani. V okviru teme je še
posebej pomembna postavitev elementov po spletni strani. Postavitve so lahko statične ali
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odzivne (angl. responsive) z enim ali več stolpci. V okviru teme določimo položaj neke
vsebine na spletni strani in njene oblikovne lastnosti, kot so barve in pisave.
Mnoge izmed najbolj priljubljenih spletnih strani so bile zgrajene z uporabo enega izmed
brezplačnih, javno dostopnih sistemov CMS, kot so Wordpress [4], Joomla [5] in Drupal [6].
Čeprav so osnovne različice vseh omenjenih sistemov brezplačne, pa je za naprednejše
razširitve, vtičnike in teme treba plačati. Tabela 2.1 zgoščeno povzema primerjavo med tremi
najbolj priljubljenimi sistemi CMS [7].
Wordpress

Drupal

Joomla

75 milijonov

1,1 milijona

2,8 milijona

Več kot 3000

Več kot 2000

Več kot 1000

44.000

26.000

5.000

Cena

Brezplačen

Brezplačen

Brezplačen

Najprimernejši

Za enostavne spletne strani,

Za zahtevnejše in

Pomaga nam ustvariti

na primer spletne dnevnike

naprednejše spletne strani,

spletno stran z boljšo

ali strani z novicami, in za

ki zahtevajo kompleksno

strukturno prilagodljivostjo

vsakogar, ki želi enostavno

organizacijo podatkov. Za

in z več vsebine kot z

upravljanje. Vtičniki

spletne strani, ki imajo

uporabo Wordpressa, a z

pomagajo razširiti

veliko uporabnikov, kot na

dokaj enostavno uporabo.

funkcionalnost spletne

primer spletne trgovine.

Omogoča e-poslovanje.

Število
uporabnikov
Število
brezplačnih
tem
Število
brezplačnih
vtičnikov

strani.

Potrebno

Ne potrebujemo veliko

Drupal zahteva največ

Manj zahteven kot Drupal,

znanje

tehničnih izkušenj. V

tehničnega znanja od vseh

vendar bolj zahteven kot

kratkem času lahko

treh sistemov CMS.

Wordpress. Namestitev in

ustvarimo enostavno spletno

Omogoča ustvarjanje

nastavitve niso zahtevne.

stran.

najbolj naprednih spletnih
strani.

Tabela 2.1: Primerjava treh sistemov CMS [7]
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2.1 Prednosti in slabosti sistemov CMS
Sistemi CMS imajo naslednje prednosti [8]:


popoln dostop do kode: spreminjamo lahko kateri koli del kode spletne strani
oziroma izbrane teme;



odprtokodnost: uporabnik ima vpogled v izvorno kodo sistema CMS, ki jo lahko tudi
prilagaja;



podpora: na spletu je prisotnih veliko razvijalcev, ki svoje znanje delijo na forumih,
spletnih dnevnikih in videoposnetkih. S pomočjo spletnih iskalnikov lahko zato hitro
poiščemo rešitev težave;



razširitve in teme: na voljo je veliko razširitev v obliki vtičnikov in brezplačnih tem.
Če na primer želimo narediti stran za oglaševanje nepremičnin, lahko namestimo
temo, ki vsebuje vse potrebne gradnike in njihovo primerno postavitev za tovrstne
strani. Stran je tako lahko izdelana že v 20 minutah;



nizki stroški lastništva oziroma gostovanja: gostovanje ni tako drago kot pri SaaS,
kjer je potrebno kupiti naročniški paket, ki vsebuje določeno ponudbo in omogoča
uporabo lastnega domenskega imena. Gostovanje se lahko plačuje mesečno ali letno;



lastništvo: naročnik je tudi lastnik strani. S svojo spletno stranjo lahko gostuje kjer
koli in vedno bo imel dostop do celotne kode;



urejanje: uporabniki lahko vsebino spletne strani urejajo z grafičnim urejevalnikom,
če želijo, pa lahko s tekstovnim urejevalnikom spreminjajo tudi programsko kodo;



dostop: uporabniku se lahko glede na njegova dovoljenja dodeli dostop le do
nekaterih vsebin in dejanj, na primer le za pisanje spletnega dnevnika.

Sistemi CMS imajo naslednje slabosti [8]:


namestitev: programsko opremo je treba namestiti na osebni računalnik za razliko od
storitev SaaS, ki se nahajajo že na spletu;



upravljanje: lahko je zapleteno za nekoga, ki nima dovolj tehničnega znanja;



začetni stroški: pojavijo se lahko določeni začetni stroški, na primer za nakup želene
teme in dodatkov pri vtičnikih;
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varnost: obstaja velika nevarnost vdora v spletno stran, če ne redno posodabljamo
vtičnikov in celotne platforme s posodobitvami, ki so na voljo na njihovih spletnih
straneh;



oblika: narediti spletno stran takšno, kot smo si jo zamislili, je lahko problem, če ne
najdemo primerne teme, sami pa je ne znamo ustvariti. Pri SaaS tega problema ni, saj
izgled strani sami oblikujemo z grafičnim urejevalnikom in nismo odvisni od teme in
postavitve. Izgled strani lahko kadar koli popolnoma spremenimo;



posodobitve: posodobitve se ne izvajajo samodejno kot v primeru SaaS, temveč jih
moramo izvesti sami. S posodobitvijo se nam lahko spremeni postavitev celotne
strani, še posebej če imamo na njej veliko različnih vtičnikov.

3 Računalništvo v oblaku
Računalništvo v oblaku (angl. cloud computing) je izraz za deljenje podatkov in drugih
računalniških virov, ki so dostopni na zahtevo prek interneta. Običajni uporabniki
najpogosteje uporabljajo računalništvo v oblaku za shranjevanje datotek.
Preden so se pojavile storitve shranjevanja v oblaku, smo morali shranjevati vse naše
datoteke na trdi disk osebnega računalnika oziroma v razne zunanje shrambe podatkov.
Prenos datotek med dvema računalnikoma je največkrat potekal tako, da smo shranili
datoteko na disketo, USB-ključ ali drugi medij in jo prenesli na drugi računalnik ali sami sebi
poslali elektronsko pošto z datoteko, da bi jo lahko odprli na drugem računalniku [9].
Danes imamo v naših domovih množico različnih naprav, na primer namizne računalnike,
prenosne računalnike, tablične računalnike in pametne telefone. Računalništvo v oblaku nam
omogoča shranjevanje in dostop do datotek na oddaljenem strežniku s katere koli naprave [9],
ki ima dostop do oblaka.
Če želimo shraniti, upravljati ali prenesti datoteko iz oblaka, večinoma potrebujemo
osebni račun. Brezplačni računi navadno zahtevajo le e-poštni naslov in geslo, za plačljive pa
nam ponudniki zaračunavajo naročnino.
Ena izmed široko razširjenih aplikacij računalništva v oblaku je Dropbox. Ta nudi osebno
zbirko podatkov v oblaku, do katere imamo dostop prek interneta. Spotify je storitev za
pretakanje in poslušanje glasbe, ki nam ob mesečni naročnini omogoča uživanje v glasbi. Med
najbolj znane aplikacije računalništva v oblaku sodijo tudi družbena omrežja, kot so
Facebook, Twitter, LinkedIn, MySpace in mnoge druge. Glavna ideja družbenega omrežja je
interakcija z ljudmi, ki jih že poznamo ali pa bi jih radi na novo spoznali.
Za vsako vrsto računalništva v oblaku velja, da čeprav nam ponudniki ne zaračunavajo
vseh storitev, imajo vseeno korist od naših podatkov, ki so večinoma namenjeni ciljnemu
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oglaševanju. Ko na primer delimo informacije z znanci na družbenih omrežjih, jih prav tako
delimo tudi s ponudniki [10]. Ponudniki so dolžni naročnikom oziroma uporabnikom pred
uporabo aplikacije ali storitve predstaviti, kako bo zagotovljena zaupnost naših podatkov in
kako se bodo podatki obdelovali. Od nas je potem odvisno, če se strinjamo s pogoji uporabe
ali ne.
Glede na to, kdo vse lahko dostopa do naših podatkov, ločimo javno ali zasebno
računalništvo v oblaku. Spletni portal YouTube je primer javnega računalništva v oblaku, saj
lahko vsak ustvari račun in deli svoje videoposnetke z drugimi uporabniki. Po drugi strani pa
Dropbox sodi med zasebno računalništvo v oblaku, saj do podatkov lahko dostopamo le sami,
razen če jih damo v skupno rabo. Do naših podatkov v Dropboxu lahko dostopajo tudi lastniki
te aplikacije, a le, kadar je to zakonsko potrebno v skladu s pogoji uporabe [11].
Računalništvo v oblaku ponuja svoje storitve v obliki različnih modelov. Ti modeli so
IaaS (angl. Infrastructure as a Service), PaaS (angl. Platform as a Service), SaaS (angl.
Software as a Service) in drugi (Slika 3.1).

Slika 3.1: Modeli računalništva v oblaku [12]
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3.1 Infrastruktura kot storitev (IaaS)
Infrastruktura kot storitev (IaaS) je osnovni model računalništva v oblaku, ki ponuja
informacijsko infrastrukturo v obliki storitve. Obstoječim aplikacijam omogoča, da se izvajajo
na ponudnikovi strojni opremi v oblaku oziroma virtualno [13]. Ponudnik nam nudi
skladiščenje oziroma shranjevanje in tudi druge potrebne vire. Skratka IaaS je model za
dostop, nadzor, upravljanje infrastrukture na daljavo, shranjevanje, mreženje in za omrežne
storitve, kot so požarni zidovi [14].
Prednost IaaS je ta, da uporabniku ni treba kupovati strežnikov, omrežne in druge strojne
opreme in jih imeti v prostoru z nadzorovano temperaturo, temveč najame pri ponudniku IaaS
storitev virtualne infrastrukture.
Na IaaS lahko uporabljamo poljubno programsko opremo. Njegovi uporabniki so
odgovorni za upravljanje aplikacij, podatkov, časa delovanja in za aplikacije, ki prenašajo
podatke v drugih programih (angl. middleware) [14]. Ponudniki upravljajo z virtualizacijo,
strežniki, trdimi diski, skladiščenjem podatkov, omrežjem [14] in drugimi storitvami. Primeri
IaaS so Amazon Web Services, Cisco Metapod, Google Compute Engine in Joyent.

3.2 Platforma kot storitev (PaaS)
Ponudniki platforme kot storitve (PaaS) ponujajo uporabnikom razvojno okolje, ki na
primer vsebuje izvajalno okolje za programske jezike, sisteme za upravljanje s podatkovnimi
zbirkami in spletne strežnike. Uporabniki te platforme so razvijalci, ki razvijajo in testirajo
svoje aplikacije z razvojnimi in upravljavskimi orodji, ki so sicer na voljo tudi pri modelu
SaaS. Razvijalci pri uporabi modela PaaS nimajo potrebe po nakupu, upravljanju in
vzdrževanju svoje lastne strojne in programske infrastrukture, imajo pa nadzor nad svojo
aplikacijo [12].
Kot primer vzemimo Microsoft Windows Azure. To okolje ponuja orodja za razvoj
aplikacij za mobilne naprave, aplikacije družbenih omrežij, spletne strani, igre in še več. Pri
tej tehnologiji ponudniki upravljajo z izvajalnimi okolji, vmesno programsko opremo,
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strežniki, skladiščenjem in omrežji [12]. Dva znana primera PaaS sta še Google App Engine
in Apprenda.

4 Programska oprema kot storitev (SaaS)
Programska oprema kot storitev oziroma SaaS je način zagotavljanja programske opreme
oziroma aplikacij prek interneta v obliki storitve. Namesto, da bi uporabniki kupili namensko
programsko opremo ali dodatno strojno opremo, ki bi prvo podpirala, se naročijo na storitev
SaaS, pri kateri plačajo samo za tisto, kar dejansko potrebujejo. Večinoma plačujejo za to
storitev mesečno, lahko pa tudi letno.
Poleg programske opreme so na strežniku ponudnika shranjeni tudi vsi podatki aplikacije.
Ponudnik prevzame odgovornost za infrastrukturo, upravljanje, vzdrževanje, nadgradnje in
spremljanje delovanja programske opreme ter nam omogoča nastavljanje njenih funkcij. Ker
ima ponudnik svoj strežnik, upravlja tudi z varnostjo, razpoložljivostjo in učinkovitostjo.
SaaS je postal zelo priljubljen model za zmanjšanje stroškov strojne in programske opreme in
povečanje produktivnosti za podjetja [15].
Dostop do aplikacije je navadno mogoč na podlagi overjanja uporabnika (avtentikacije) v
obliki uporabniškega imena in gesla [16]. Ker do programske opreme in njenih podatkov
lahko večinoma dostopamo z uporabo spletnega brskalnika od povsod, kjer imamo internetno
povezavo, takšni programski opremi pravimo tudi programska oprema na zahtevo (angl. on
demand) [16].
Programska oprema kot storitev nudi torej uporabnikom visoko prilagodljivost, vendar
ima tudi nekaj pomanjkljivosti. Uporabniki se morajo namreč zanesti na ponudnike, da
zagotovijo nemoteno delovanje programske opreme in da zavarujejo uporabniške podatke
[17].
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4.1 Prednosti in slabosti programske opreme kot storitve
Prednosti programske opreme kot storitve vključujejo [18]:


ni dodatnih stroškov strojne opreme: izvajanje aplikacij je na strežniku ponudnika;



ni začetnih stroškov za nastavitev opreme: ni potrebno plačati za namestitev, saj je
aplikacija nameščena na strežniku ponudnika. Storitev plačamo le za čas, ko jo
dejansko potrebujemo;



prilagodljiva uporaba: če uporabnik potrebuje več prostora za shranjevanje
podatkov, ne potrebuje nameščanja dodatne strojne opreme, ampak zahteva povečanje
prostora pri ponudniku;



posodobitve se izvajajo samodejno: posodobitve so brezplačne, samodejne in jih ni
potrebno prenašati na lokalne računalnike;



dostopnost od koder koli: do storitev SaaS lahko dostopamo prek katere koli
naprave, ki je povezana z internetom. To je idealno za ljudi, ki pri svojem delu
uporabljajo več naprav, kot so pametni telefoni in tablični računalniki. Uporaba
aplikacij ni omejena na določeno napravo, saj se te ne nameščajo na uporabnikove
naprave. Združljivost naprav prav tako ni težava, saj sta vse, kar naprave potrebujejo,
brskalnik in dostop do interneta;



zavarovanje podatkov: če bi prišlo do sesutja sistema, bi ponudnik težavo hitro
razrešil, saj bi imel načrte obnovitve podatkov. Varnost v SaaS med drugim temelji na
geslih za občutljive podatke, spreminjajočih se šifrirnih ključih in požarnih zidovih
(angl. firewall).

Programska oprema kot storitev ima tudi nekaj slabosti [19]:


nadzor nad podatki: večino nadzora nad podatki ima ponudnik. SaaS morda ni
najboljša izbira, če nas to moti. Vedeti moramo, kaj se zgodi z našimi podatki in
skrbno načrtovanimi poslovnimi procesi, če gre naš ponudnik v stečaj ali če želimo
zamenjati ponudnika. Nekateri ljudje nočejo imeti svojih zasebnih podatkov na
internetu. Ta skrb je razumljiva, saj lahko pride do kršitev zasebnosti podatkov, ki so
lahko ranljivi tudi zaradi vdorov;
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lastništvo: naročnik ni lastnik spletne strani, ampak je bolj njen najemnik. Če na
primer na spletni strani prodajamo nekaj nelegalnega, nam lahko umaknejo spletno
stran, saj v skladu s svojimi pogoji uporabe storitev ponudniki tega ne dopuščajo;



zahteve za povezljivost: ker so aplikacije SaaS dostopne prek strežnika ponudnika,
jih ne moremo uporabiti brez internetne povezave;



prilagodljivost funkcij: nekatere aplikacije imajo omejeno prilagodljivost funkcij;



hitrost delovanja: aplikacije SaaS delujejo počasneje, če imamo za uporabo
aplikacije zakupljene premalo pasovne širine (angl. bandwidth);



pogajanja: nekateri ponudniki imajo pogodbe, pri katerih se ni mogoče pogajati;



podpora: nekateri ponudniki ne zagotavljajo popolne podpore uporabnikom in niso na
voljo po elektronski pošti ali telefonu.

4.2 Primeri aplikacij SaaS
Eden najbolj znanih ponudnikov programske opreme kot storitve je Google, ki na ta
način ponuja svoje storitve Google Apps. Omenjenih storitev uporabniki ne nameščamo na
lastne računalnike, ampak so dostopne na enem izmed Googlovih strežnikov.
Google Apps sestavljajo storitve Gmail, Drive, Docs, Photos in še mnoge druge.
Aplikacija Google Docs je uporabna za urejanje dokumentov, saj lahko v celoti nadomesti
Microsoftov Office. Google Drive služi shranjevanju in deljenju datotek v oblaku, Gmail je
namenjen pošiljanju elektronskih sporočil, Google Photos pa se uporablja za shranjevanje in
deljenje fotografij. Uporabniki imajo prost dostop do teh storitev skupaj s 15 GB za
shranjevanje uporabniških podatkov [20]. Če bi hoteli več prostora za shranjevanje, bi se
lahko odločili za izbrano ponudbo za mesečno ali letno obdobje.
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Slika 4.1: Nekatere storitve Google Apps [21]

Microsoft Office 365 je različica namizne zbirke aplikacij Microsoft Office v oblaku in je
kot taka konkurenca storitvi Google Docs. Office 365 vsebuje iste aplikacije, kot jih najdemo
v namizni različici, ki jo sestavljajo na primer Word, Excel in PowerPoint. Microsoft Office
365 ima na voljo tudi veliko naročniških paketov z različnimi možnostmi dostopa do
programske opreme in shranjevanja [21].

Slika 4.2: Office 365 [21]

Primeri aplikacij SaaS so še Trello, ki omogoča sodelovanje članov skupine na skupnih
projektih, HipChat, ki je storitev zasebnega skupinskega sporočanja, in Hootsuite, ki pomaga
podjetjem voditi evidenco svojih profilov v družbenih omrežjih [21].

Programska oprema kot storitev (SaaS)

15

4.3 Izdelava spletnih strani s programsko opremo kot
storitvijo
V okviru modela SaaS najdemo veliko ponudnikov programske opreme za izdelavo
spletnih strani. Ta praviloma poteka z uporabo grafičnega urejevalnika, mehanizma »povleci
in spusti« (angl. drag and drop) in ostalih naprednih orodij. Nekateri od teh ponudnikov so
Wix, Weebly, Webs, Squarespace, Webnode in ImCreator. Uporaba njihovih storitev je na
začetku brezplačna, ponudba pa zelo podobna. Vendar če se kasneje odločimo za enega izmed
ponujenih naročniških paketov, se ti po ceni in ponudbi lahko zelo razlikujejo.
V tabeli 4.1 je povzeta primerjava treh najbolj priljubljenih izmed omenjenih ponudnikov
[22].

Cena

Wix

Weebly

Squarespace

Brezplačen

Brezplačen

14 dni brezplačen, nato
plačljiv

Teme

Temo lahko ustvarimo

Izbiramo lahko med

Na voljo so brezplačne

sami ali pa si izberemo

veliko brezplačnimi

teme. Med razvojem

eno od mnogih

temami, med izbiranjem

temo lahko zamenjamo.

brezplačnih. Med

pa lahko preizkusimo

razvojem teme ni mogoče

teme v različnih barvah.

menjati.

Med razvojem temo
lahko zamenjamo.

Naročniški

Mesečne in letne

Mesečne in letne

Mesečne in letne

paketi

naročnine. Najnižji paket

naročnine. Najnižji paket

naročnine. Najnižji paket

stane 5 dolarjev na

stane 8 dolarjev na

stane 12 dolarjev na

mesec. Prvo leto je

mesec. Prvo leto je

mesec. Prvo leto je

domena brezplačna.

domena brezplačna.

domena brezplačna.
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Prostor

Brezplačna uporaba

Brezplačna uporaba

Neomejen prostor z

za shranjevanje

ponuja 500 MB, najdražji

ponuja 500 MB prostora.

nakupom katerega koli

paket pa 20 GB prostora.

Z nakupom katerega koli

paketa.

paketa je prostor
neomejen.

Dodajanje

Omogoča dodajanje

Omogoča vpogled v

Omogoča dodajanje

programske kode

HTML-kode, na primer

programsko kodo, ki jo

HTML- in CSS-kode v

za kontaktne obrazce ali

lahko tudi spreminjamo

glavo, nogo in jedro

druge dodatke.

(HTML in CSS).

strani. Na ta način lahko
tudi spremenimo obliko
teme.

Vstavljanje

Omogoča dodajanje

Vsebino lahko vstavimo

Vsebino lahko vstavimo

vsebine

vsebine prosto po celotni

samo na določena mesta.

samo na določena polja v

Večjezičnost

Urejevalnik se lahko

Urejevalnik se lahko

Urejevalnik se lahko

uporabi v 16 jezikih in

uporabi v angleškem in

uporabi samo v

omogoča izdelavo

še nekaterih drugih

angleškem jeziku in

večjezične spletne strani.

jezikih in omogoča

omogoča izdelavo

izdelavo večjezične

večjezične spletne strani.

spletni strani.

temi.

spletne strani.

Podpora različnih

Spletna stran se

Spletna stran se

Spletna stran se

naprav

samodejno prilagodi

samodejno prilagodi

samodejno prilagodi

različnim napravam (npr.

različnim napravam, če to

različnim napravam.

telefon, namizni

omogoča tema.

računalnik, tablični

Spremembe, ki jih

računalnik), lahko pa

naredimo pri oblikovanju

sami za vsako napravo

za telefon, se samodejno

stran oblikujemo drugače.

ustvarijo tudi za namizni
računalnik.
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Spletni dnevnik

Dodamo ga kot vtičnik.

(blog)
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Ustvarimo ga kot

Ustvarimo ga kot

navadno stran.

navadno stran. Če že
imamo spletni dnevnik na
kakšni drugi spletni strani
(Wordpress, Tumblr,
Blogger), nam
Squarespace omogoča, da
prenesemo objave.

Spletna

Omogoča uporabo

Omogoča uporabo

Omogoča uporabo

trgovina

spletne trgovine, ki jo

spletne trgovine z

spletne trgovine pri vseh

dodamo kot vtičnik. Če

različnimi načini plačila.

naročniških paketih.

kupimo plačilni paket za

Obsežnejši kot je

spletno trgovino, imamo

naročniški paket, več

na voljo dodatne

produktov lahko

funkcije.

prodajamo.

Tabela 4.1: Primerjava treh ponudnikov storitve SaaS [22]

V okviru diplomskega dela sem se odločil za uporabo storitve Wix, in sicer iz dveh
ključnih razlogov. S to programsko opremo je namreč veliko lažje oblikovati spletne strani,
saj lahko elemente oziroma vsebino povlečemo in spustimo na poljubno mesto po celotni
strani in nismo omejeni na določena polja. Drugi razlog tiči v dejstvu, da ima najnižjo ceno
začetnega plačilnega paketa, ki pa obenem ponuja dovolj prostora za shranjevanje vsebin.
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5 Wix
Wix.com je izraelsko podjetje, ustanovljeno leta 2006. Ponuja istoimensko programsko
opremo kot storitev za izdelavo spletne strani, v celoti dostopne v oblaku, brez neposrednega
pisanja programske kode. Platforma Wix je bila razvita z uporabo skupka spletnih tehnologij,
imenovanih HTML5.
Za uporabo Wixa moramo najprej ustvariti uporabniški račun (slika 5.1). Wix nam
omogoča prenos spletne strani med različnimi računi. Na drug račun lahko prenesemo tudi
domensko ime, vendar le če smo ga kupili pri tem ponudniku. V nasprotnem primeru moramo
domensko ime na prvotnem računu izklopiti in nato vklopiti na drugem. Domensko ime lahko
kupimo tudi pri drugih ponudnikih in ga nato prenesemo v Wix.
Za dodatne storitve nam Wix ponuja pet različnih naročniških paketov, kot to prikazuje
tabela 5.1 [23]. Naročeni paket je vezan na določen uporabniški račun, zato ga ni mogoče
prenašati med računi.

Slika 5.1: Ustvarjanje računa v Wixu
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Wix

Paket

VIP

eCommerce

Unlimited

Combo

Connect

Storitev

Brezplačni

Domain
Neomejena

20 GB/s

Neomejena

2 GB/s

1 GB/s

500 MB/s

Skladiščenje

20 GB

20 GB

10 GB

3 GB

1 GB

500 MB

Domena

Plačljiva,

Plačljiva,

Plačljiva,

Plačljiva,

Plačljiva

Brezplačna

vendar prvo

vendar prvo

vendar prvo

vendar prvo

poddomena v

leto

leto brezplačna

leto

leto

Wixovi

brezplačna

brezplačna

registrirani

Pasovna
širina

brezplačna

domeni
Odstranjena

Odstranjena

Odstranjena

Odstranjena

Prisotna

Prisotna

Ikona

Lahko se

Lahko se

Lahko se

Lahko se

Ikona Wix

Ikona Wix

na zavihku

prilagodi

prilagodi

prilagodi

prilagodi

Kupon za

Kupon za

Kupon za

Kupon za

/

/

/

oglaševanje

60 $

60 $

60 $

Spletna

Z

Z naprednimi

Osnovna

Osnovna

Osnovna

Osnovna

trgovina

naprednimi

funkcijami

Oglasna
sporočila

brskalnika

funkcijami

Podpora

Najprej

Hiter odgovor

Hiter

Hiter

Hiter

Ne

odgovorijo

na vprašanje

odgovor na

odgovor na

odgovor na

odgovarjajo

vprašanje

vprašanje

vprašanje

na vprašanja

/

/

/

/

na vprašanje
nekomu, ki
kupi ta paket

Strokovni

Ekspert iz

pregled

Wixove

strani

/

ekipe
pregleda
stran in
analizira
uporabnost

Tabela 5.1: Pregled naročniških paketov storitve Wix [23]
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Ko imamo ustvarjen uporabniški račun, se vanj prijavimo z uporabniškim imenom in
geslom. Nato smo preusmerjeni na stran, kjer moramo izbrati tematiko spletne strani, kot na
primer spletni dnevnik, poslovno stran, spletno trgovino, fotografsko stran, predstavitev
restavracije in še mnoge druge (slika 5.2). Potem se nam ponudi možnost izbire, ali bomo
stran oblikovali sami (izbrali temo in določili postavitev elementov) ali pa nam program s
pomočjo umetne inteligence na podlagi vprašanj (slika 5.3) samodejno uredi elemente in
postavitev spletne strani. Tudi če izberemo drugo možnost, lahko stran še vedno naknadno
poljubno preoblikujemo.

Slika 5.2: Izbira tematike

Slika 5.3: Vprašanja umetne inteligence za postavitev spletne strani
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V naslednjem koraku izberemo eno izmed množice brezplačnih predlog (angl. template).
Ko to naredimo, smo pripravljeni za spreminjanje oblike (angl. design).

5.1 Nadzorna plošča
Na nadzorni plošči (angl. dashboard) lahko z izbiro »Manage Site« (upravljaj s spletnim
mestom) in nato »Select Site« (izberi spletno mesto) (slika 5.4a) izberemo spletno stran, ki jo
želimo pregledati ali oblikovati. Takoj pod izbrano stranjo je vidno, na kateri plačilni paket
smo naročeni (slika 5.4b). Na desni strani imamo gumbe za izdelavo nove spletne strani,
obvestila in centra za podporo (slika 5.4c). Na koncu je še gumb našega profila, kjer se lahko
odjavimo iz računa in upravljamo z nastavitvami računa, naročenimi paketi, domenami,
plačili, temami, posodobitvami ter spremenimo jezik uporabniškega vmesnika (slika 5.4d).
V osrednjem delu nadzorne plošče lahko izbiramo med aplikacijami, ki jih želimo
vključiti na našo stran (slika 5.4e), lahko pa to naredimo tudi kasneje pri urejanju. V nadzorni
plošči lahko preimenujemo domensko ime, dokler ga dokončno ne zakupimo. Lahko
naredimo tudi kopijo strani, jo prenesemo v drugi račun, izbrišemo v celoti ali pregledamo
zgodovino oblikovanja.

Slika 5.4: Nadzorna plošča v urejevalniku Wix
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5.2 Urejanje strani
Med urejanjem spletne strani imamo nad njo orodno vrstico, kjer lahko izbiramo
podstrani, ki jih želimo urejati (slika 5.5a). Poleg tega imamo tudi možnosti nadgradnje strani
z nakupom enega od paketov (slika 5.5b), izbire prikazovanja orodne vrstice, mrežnih črt ter
usklajevanja besedila in slik (slika 5.5c). Prikaz strani lahko povečamo ali pomanjšamo (slika
5.5d). Če pri urejanju napravimo napako, lahko to razveljavimo z gumbom »Undo«
(razveljavi), spremembo pa ponovno uveljavimo z gumbom »Redo« (ponovno uveljavi) (slika
5.5e).
Mobilna stran se oblikuje samodejno, ko oblikujemo stran za namizni računalnik, lahko
pa jo naknadno prilagodimo (slika 5.5f).
Z gumbom »Save« (shrani) shranimo naše delo. Če kliknemo na gumb »Preview«
(predogled), bomo stran videli v obliki, kot jo bo videl obiskovalec. Spremembe na strani
bodo obiskovalcem vidne po kliku na gumb »Publish« (objavi) (slika 5.5g).
S klikom na ozadje spletne strani in izbiro »Page Background« (ozadje strani) nastavimo
ozadje spletne strani (slika 5.5h).

Slika 5.5: Orodna vrstica za urejanje strani
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Gumb »Add« (dodaj) nam omogoča dodajanje različnih elementov na stran, kot so:


besedilo, pri katerem lahko zamenjamo pisavo, velikost in barvo;



slike, ki jih lahko izberemo iz Wixove galerije ali iz našega računalnika;



galerije slik različnih oblik;



predvajanje slik (angl. slideshow);



raznorazni gumbi in povezave;



avdio- in videovsebine;



različne vrste ikon za komunikacijo (npr. za kontakt, elektronsko pošto, družbena
omrežja itd.);



meniji in seznami;



pojavna okna za reklame ali naročanje;



spletni dnevnik, spletna trgovina in podobni elementi;



element za dodajanje poljubne HTML-kode.

6 Primerjava Wixa in Wordpressa
V tem poglavju primerjam Wix kot predstavnika programske opreme kot storitve s
sistemom Wordpress, ki je primer sistema za upravljanje z vsebinami CMS.
Wordpress je brezplačen in dostopen za vsakogar, ki hoče v kratkem času izdelati
enostavno spletno stran s pomočjo grafičnega urejevalnika, vendar ga je potrebno namestiti na
naš osebni računalnik. Za njegovo uporabo ne potrebujemo veliko tehničnih izkušenj. Je zelo
prilagodljiv sistem in enostaven za uporabo, saj ima na voljo veliko število tem in vtičnikov,
ki razširijo funkcionalnost spletne strani. Za Wordpress sem se odločil, ker imam s tem
sistemom že nekaj izkušenj iz prakse in ker je eden od najbolj enostavnih CMS sistemov za
izdelavo spletnih strani.

Slika 6.1: Nadzorna plošča sistema Wordpress
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6.1 Teme
Wix ima na izbiro 529 brezplačnih tem, ki so prilagojene različnim področjem uporabe,
na primer umetnosti, izobraževanju, trgovini in še mnogim drugim. Pri nekaterih temah je
smiselno kupiti naročniški paket, kot na primer pri temi za trgovino, kjer bi potrebovali več
prostora za shranjevanje. Teme lahko poljubno urejamo z grafičnim urejevalnikom. Odločimo
se lahko tudi za izdelavo povsem lastne teme [24].
Wordpress ima na voljo več kot 3000 tem, od katerih je večina brezplačnih [24]. Stili tem
so raznoliki, zato lahko sami poiščemo poljubno temo s poljubnim številom stolpcev za prikaz
vsebine in namenom, na primer temo za spletne dnevnike, spletno trgovino (ki je za razliko od
Wixa brezplačna), temo z gradniki na levi ali desni strani itd. Za razliko od Wixa oblike teme
v Wordpressu ne moremo popolnoma spremeniti, če ne znamo programirati. Če nismo
zadovoljni s temo, jo lahko kadar koli zamenjamo, tudi ko je spletna stran že objavljena na
spletu, medtem ko pri Wixu to ni mogoče.

6.2 Kodiranje
Wordpress nam omogoča, da lahko vsako temo sprogramiramo v celoti. V kodi na primer
lahko zamenjamo vse, od barve do postavitve strani.
Wix ne omogoča vpogleda v programsko kodo, omogoča pa dodajanje HTML-vsebine.

6.3 Urejanje
Urejanje strani v Wixu poteka z uporabo grafičnega urejevalnika. Ko končamo z
urejanjem, pritisnemo na gumb za pregled strani in takoj lahko vidimo, kako stran zgleda.
Imeti moramo samo nekaj oblikovalca v sebi, da naredimo stran dinamično in privlačno.
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Pri Wordpressu pa moramo imeti za vsako spremembo pri oblikovanju odprto nadzorno
ploščo, kjer pravzaprav poteka celotno oblikovanje s tekstovnim urejevalnikom. Če hočemo
pogledati spremembe, moramo stran odpreti v novem zavihku. Wordpress ima po novem tudi
možnost uporabe grafičnega urejevalnika, vendar ta ni tako napreden kot pri Wixu. To je v
bistvu vtičnik, ki ga namestimo v nadzorno ploščo.

6.4 Podpora
Wordpress ima veliko skupnost uporabnikov, ki nam lahko pomagajo s svojimi spletnimi
dnevniki in videoposnetki. Če nam to ne zadostuje, lahko za pomoč najamemo izkušenega
Wordpressovega razvijalca, kar pa nas lahko kar drago stane [25].
Wix ima podporno ekipo, ki pomaga uporabnikom odpraviti težave. Prav tako je na voljo
veliko člankov, videonavodil in forumov, ki nam pomagajo izdelati spletno stran. Ponujajo
nam tudi možnost podpore po elektronski pošti in telefonu [25]. Njihova podporna ekipa
ponuja celovito pomoč, saj so skoraj vsa potrebna orodja v lasti Wixa [25], medtem ko je pri
Wordpressu na voljo veliko število vtičnikov, ki pa so v lasti raznoraznih razvijalcev po celem
svetu.

6.5 Tekoče vzdrževanje
Wordpress svojo platformo posodablja z namenom izboljšanja varnosti in odpravljanja
napak [25]. To se lahko zgodi nekajkrat na leto [24], takrat pa smo primorani posodobiti svojo
spletno stran na novo različico. V nasprotnem primeru se namreč lahko zgodi, da vtičniki, ki
na naši spletni strani ponujajo neko funkcionalnost, ne delujejo pravilno, saj morajo biti tudi ti
posodobljeni s strani njihovih razvijalcev, ko izide nova različica platforme. Pri tem lahko
pride do velikih težav, saj če smo za stran uporabili neko temo po meri in nekaj različnih
vtičnikov, še posebej tistih, ki niso v lasti Wordpressa, se nam stran lahko popolnoma
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spremeni v obliko, ki nam sploh ni všeč. Vtičniki lahko spremenijo pisavo in obliko, pojavijo
pa se lahko tudi dodatki, ki jih sploh ne potrebujemo. Če pa uporabljamo vtičnike, ki niso
redno posodobljeni s strani razvijalcev, nam sicer ni nujno treba posodobiti spletne strani na
novejšo različico, vendar imamo lahko zaradi tega manj varno spletno stran. Zato je vsekakor
priporočljiva izbira tistih vtičnikov, ki imajo visoko oceno s strani drugih uporabnikov in jih
ponudniki redno posodabljajo.
Pri Wixu posodobitve izvajajo tehnične ekipe v ozadju [25], tako da tega niti ne opazimo.
To je vsekakor velika prednost, če se na tehnične podrobnosti ne razumemo najbolje.

6.6 Varnost
Če ne spremljamo posodobitev sistema Wordpress, je lahko naša stran tarča za hekerske
napade [25]. Ko pride do novih posodobitev, je pametno, da jih namestimo takoj, saj so
zastarele različice ranljive [25]. Pred napadi se lahko zavarujemo tudi tako, da najamemo
profesionalnega programerja ali pa se posvetujemo s ponudnikom gostovanja.
Pri Wixu so zaposleni notranji strokovnjaki za varnost, zagotavlja pa jo tudi podjetje
TRUSTe, ki skrbi za uporabnikove osebne podatke. To podjetje zaposluje 150 profesionalnih
strokovnjakov, ki razvijajo inovativne rešitve glede varstva podatkov [26]. Če se kaj zgodi,
njihov sistem takoj izbriše in šifrira naše podatke kreditne kartice, s katero plačamo
naročniški paket. Edina odgovornost, ki je prepuščena uporabnikom, je izbira varnega gesla.
Če nekdo vdre v račun in izbriše vse naše delo, lahko stopimo v stik z Wixovo podporno
ekipo, ki nam bo obnovila vse izbrisano [27].

6.7 Stroški
Denarni vložek v našo spletno stran je pomemben dejavnik, ki se lahko zelo razlikuje
glede na to, ali uporabljamo Wix ali Wordpress [25]. Wix nam ponuja brezplačno gostovanje
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in domensko ime. Če se odločimo zanj, bomo imeli manj prostora za shranjevanje (500 MB v
času pisanja tega diplomskega dela), domensko ime bo vnaprej določeno, imeli pa bomo tudi
omejeno hitrost prenosa spletnih vsebin (500 MB/s, ki se deli na vse trenutne obiskovalce).
Vidna bodo tudi reklamna sporočila, da je bila stran narejena z Wixom [24].
Če želimo imeti bolj napredno spletno stran brez oglasov, z več prostora za shranjevanje
in večjo hitrostjo prenosa spletnih vsebin, potem je bolje, da se odločimo za enega od
plačljivih naročniških paketov. Plačilni paket Connect Domain je najcenejši in kljub temu, da
je plačljiv, vsebuje tudi Wixova oglasna sporočila. Vsi ostali paketi ne prikazujejo oglasov in
imajo prvo leto brezplačno domeno, vendar se razlikujejo po ceni, hitrosti prenosa spletnih
vsebin in prostoru za shranjevanje.
Naročniški paketi, ki so dražji od paketa Combo (VIP, eCommerce, Unlimited), nam
omogočajo kupone za oglaševanje spletne strani po spletu in samo paketa VIP in eCommerce
nam omogočata izdelavo spletne trgovine z naprednimi funkcijami. Če se odločimo za nakup
naročniškega paketa VIP, ki je najdražji, nam Wixova podporna ekipa v kratkem času
odgovori na kakšno vprašanje, ekspert iz Wixove ekipe pa nam lahko pregleda spletno stran
ter analizira njeno uporabnost.
Ker nam Wordpress ne ponuja gostovanja [24], si ga moramo poiskati sami in seveda
zanj plačati. Cenovno najbolj ugodna je navadno izbira ponudnika, ki nudi tako gostovanja
kot tudi registracijo domen. Če želimo za spletno stran uporabiti neko bolj profesionalno
temo, potem ta prav tako ne bo brezplačna. Brezplačne teme so po navadi manj privlačne,
uporablja pa jih tudi večje število spletnih strani.

6.8 Vtičniki in aplikacije
Na spletno stran lahko dodamo različno funkcionalnost, ki jo omogočajo vtičniki, kot na
primer kontaktne obrazce, gradnike za komentarje, videe, zemljevide, števec obiskovalcev,
vtičnike za izboljševanje obiska in mnoge druge. Za Wordpress je v času pisanja diplomskega
dela na voljo 35.900 vtičnikov, pri čemer je velika večina brezplačnih, vendar nekateri še niso
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bili posodobljeni za najnovejšo različico Wordpressa [24]. Z vtičniki upravljamo na nadzorni
plošči.
Če želimo dodati vtičnike, ki vsebujejo nekatere napredne funkcije ali so preprostejši za
uporabo, jih moramo navadno kupiti. Nekateri razvijalci vtičnikov zahtevajo letne ali mesečne
naročnine [24]. Cene vtičnikov so različne in če se na primer naročimo na uporabo nekega
vtičnika, lahko to naročnino izkoristimo pri njegovi uporabi na več spletnih straneh.
Wix za vtičnik uporablja izraz »aplikacija«. Na Wixovem aplikacijskem trgu je na voljo
223 aplikacij [24], ki so brezplačne ali plačljive. Čeprav je veliko aplikacij podobnih
vtičnikom v Wordpressu (galerija, socialne ikone, komentarji …), pa Wix po drugi stani
trenutno nima na voljo marsikatere funkcionalnosti, ki je na voljo v Wordpressu, na primer
štetja klikov na gumb (npr. če želimo imeti podatek o prenesenih datotekah), zato se moramo
v takih primerih drugače znajti.
Tako kot je pri Wordpressu mogoče uporabiti vtičnik, ki ni v njegovi lasti, je tudi pri
Wixu mogoče uporabiti aplikacijo, ki ni v lasti Wixa, ampak nekega drugega podjetja.

6.9 Prilagodljivost
Wordpress je odprtokoden, kar pomeni, da ima vsak dostop do programske kode, ki jo
lahko spreminja. Pri Wordpressu lahko ustvarimo svojo lastno temo in vtičnike, ki jih
uporabimo sami ali pa njihovo uporabo tudi tržimo [24]. Slabost tega, da lahko vsak naredi
svojo temo ali vtičnik, je ta, da sta lahko slabše kakovosti, imata pomanjkanje funkcij in
napake v kodi. Razvijalec lahko vtičnik naredi in ga kasneje ne posodablja več [24]. Iz
navedenih razlogov je pred izbiro vtičnika smiselno pogledati oceno in povratne informacije
uporabnikov o razvijalcu.
Wix ni odprtokoden [24], so pa skoraj vsi njegovi elementi preizkušeni, zato je kakovost
orodij višja, kljub temu da nimajo toliko funkcij kot primerljivi elementi v Wordpressu.
Kakovost elementov, kot so teme, vtičniki in aplikacije, bo imela velik vpliv na kakovost naše
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spletne strani in uporabniške izkušnje [24]. Slabo izdelana orodja lahko spletno stran
upočasnijo ali celo povzročijo njeno neodzivnost.
Lahko bi rekli, da je Wordpress bolj prilagodljiv kot Wix, vendar ima prilagodljivost
lahko prav toliko prednosti kot slabosti.

6.10 Gostovanje
Spletno gostovanje ali domovanje je storitev, ki omogoča podjetjem ali posameznikom
dostopnost njihove spletne strani prek interneta. Pri gostovanju so spletne strani na strežnikih
gostitelja oziroma ponudnika gostovanja. Ko si uporabniki spleta želijo ogledati našo stran, je
vse, kar morajo narediti, to, da v brskalnik vnesejo IP oziroma domenski naslov (angl. domain
name) spletne strani.
Domensko ime je potrebno registrirati pri enem izmed pooblaščenih registratorjev in ga
prenesti k ponudniku gostovanja. Večinoma so ponudniki gostovanja tudi registratorji domen,
zato se lahko odločimo za gostovanje in zakup domenskega imena pri istem ponudniku.

6.10.1 Vrste gostovanj
Za objavo naše spletne strani na spletu imamo na voljo več vrst gostovanj. Preden se
odločimo za posamezno vrsto, moramo vedeti, kakšne so naše poslovne potrebe, naš proračun
in kaj nam ponuja gostitelj [28]:


brezplačno gostovanje (angl. free hosting): to je dobra izbira, če želimo izdelati
spletno stran za zabavo. Zelo pogosto je pri takem gostovanju povezava počasna in
slabo odzivna, pogosto pa se na spletni strani pojavljajo oglasi. Nekateri gostitelji kot
pogoj za brezplačno gostovanje zahtevajo nakup domene, medtem ko drugi ponujajo
brezplačno poddomeno v okviru

njihove registrirane domene (na primer
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NašaPoddomena.wordpress.com), ki pa je ni mogoče prenesti k drugemu ponudniku
gostovanja);


deljeno gostovanje (angl. shared hosting): pri takem gostovanju si z drugimi lastniki
spletnih strani delimo gostovanje na istem strežniku. Stroški za upravljanje strežnika
se tako delijo med nami in ostalimi lastniki gostujočih spletnih strani. Slabost
deljenega gostovanja je, da si z drugimi uporabniki delimo vire gostujočega strežnika,
vključno s pasovno širino, namenjeno prenosu spletne strani;



namensko gostovanje (angl. dedicated hosting): v tem okolju imamo celoten
strežnik zase. To nam omogoča hitrejše delovanje, saj si strežnikovih virov ne delimo
z drugimi lastniki spletnih strani. Vendar to po drugi strani tudi pomeni, da smo sami
odgovorni za stroške delovanja strežnika v celoti. Namensko gostovanje je dobra
izbira za spletne strani, ki zahtevajo veliko strojnih virov ali potrebujejo višjo stopnjo
varnosti;



lastniško gostovanje (angl. collocated hosting): pri takem gostovanju kupimo lastni
strežnik, za katerega smo odgovorni sami. Prednost te vrste gostovanja je ta, da imamo
popoln nadzor nad strežnikom. Prosto lahko nameščamo razne skripte ali aplikacije, ki
jih potrebujemo.

6.10.2 Domensko ime
Domensko ime je berljiva različica IP-naslova računalnika, ki gosti spletni strežnik. Lažje
si je namreč zapomniti zaporedje besed oziroma črk kot pa posamezne številke [29].
Pretvorbo med IP-naslovi in domenskimi imeni opravlja sistem namenskih strežnikov, ki
delujejo po protokolu DNS (angl. Domain Name System). Domensko ime je sestavljeno iz
hierarhije poddomen, ki so v domenskem imenu ločene s pikami. Domensko ime spletnega
strežnika Fakultete za elektrotehniko je na primer www.fe.uni-lj.si, pri čemer je uni-lj
sekundarna (registrirana) domena, medtem ko je .si vrhnja domena. Vrhnje domene se lahko
nanašajo na neko interesno (npr. com, net, org) ali na geografsko področje (si, hr, rs).
Registrirane domene dodelujejo registrarji [30]. Upravnik registrirane domene je lastnik
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domene, ki jo je registriral, vse dokler jo redno podaljšuje [31]. Za ostale poddomene je
odgovoren lastnik registrirane domene, ki nadaljnje drobljenje poddomen omogoči z uporabo
lastne infrastrukture DNS-strežnikov. Univerza v Ljubljani kot lastnik registrirane poddomene
uni-lj tako dodeluje vsaki svoji članici novo poddomeno, vsaka članica pa lahko takšno
drobljenje nadaljuje. Fakulteta za elektrotehniko je torej kot lastnica poddomene fe dodelila
poddomeno www za svoj spletni strežnik.
Vsaka poddomena je lahko dolga največ 63 znakov, celotno domensko ime pa ne sme
presegati 255 znakov [32]. Pri izbiri domenskega imena je priporočljivo, da je le-to enostavno
in lahko zapomnljivo.

6.10.3 Gostovanje domen pri sistemih CMS in SaaS
Pri Wordpressu in na splošno pri sistemih CMS smo pred izdelavo spletne strani sami
primorani poiskati najugodnejšega ponudnika gostovanja in domenskega imena. Domenskega
imena in gostovanja nam ni potrebno kupiti pri istem ponudniku, a ga moramo v tem primeru
prenesti k ponudniku gostovanja.
Programska oprema kot storitev nam omogoča, da najprej pri ponudniku ustvarimo
uporabniški račun in izdelamo spletno stran ter šele nato izberemo naročniški paket in
zakupimo domeno. Tako kot pri sistemih CMS lahko domensko ime kupimo pri drugem
ponudniku in ga kasneje dodamo k našemu naročniškemu paketu. Lahko pa ga zakupimo v
sklopu enega od paketov pri istem ponudniku. Večina ponudnikov SaaS ponuja prvo leto
brezplačno uporabo domenskega imena, če ga zakupimo pri njih.
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7 Izdelava spletne strani za promocijo
knjige
Praktični del diplomskega dela obsega izdelavo spletne strani za promocijo knjige Vaš
polet (Ascension) avtorja Alana Perryja s programsko opremo Wix. Pri tem sem upošteval
lastnosti, ki jih imajo običajno spletne strani za promocijo knjig. Stran tako med drugim
vsebuje spletno trgovino, gumb za donacije, spletni dnevnik z novicami in možnostjo
komentiranja obiskovalcev ter povezovanje z družbenimi mediji. Vključil sem tudi kontaktni
obrazec, prek katerega lahko obiskovalec stopi v stik s pisateljem.

7.1 Ustvarjanje računa
Prva stvar, ki sem jo moral narediti, je bilo ustvarjanje Wixovega računa, prek katerega
sem lahko upravljal s spletno stranjo oziroma jo oblikoval. Za ustvarjanje računa sem moral
vpisati svojo elektronsko pošto in geslo, nato me je preusmerilo na glavno stran Wixa, kjer
sem s klikom na gumb »Start Now« (začnite zdaj) lahko začel delati svojo prvo stran. V račun
sem se lahko prijavil prek svojega Facebookovega računa ali računa Google+. Kako se ustvari
račun, je opisano v 5. poglavju.
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7.2 Izbira predloge
Preden sem lahko začel z oblikovanjem, sem moral izbrati tematiko spletne strani. Izbral
sem »Designer«. V naslednjem koraku sem izbral zbirko predlog »Design«. V okviru izbrane
zbirke sem imel veliko nadaljnjih možnosti izbire, saj vsaka zbirka vsebuje več podzvrsti.
Izbrana zbirka Design ima tako podzvrsti Designer, ki je primerna za umetnike, Agency, ki je
primerna za raznorazne agencije in podjetja, in Portfolio, ki je primerna za predstavitev
avtorjev in njihovih del. Vsaka podzvrst ima na izbiro več kot deset predlog. Izbral sem
predlogo Artist Corner iz podzvrsti Portfolio (slika 7.1) in začel z izdelavo strani.

Slika 7.1: Izbira predloge

7.3 Izdelava
Avtor, za katerega sem izdelal spletno stran, mi je posredoval svoje fotografije in seznam
podstrani z njihovo vsebino.

Izdelava spletne strani za promocijo knjige

7.3.1

37

Struktura spletne strani

Najprej sem naredil angleško različico strani, kasneje pa še slovensko. Na zgornji orodni
vrstici sem s klikom na »Pages« (strani) preimenoval obstoječe zavihke menija in s klikom na
»Add Page« (dodaj stran) dodal nove, tako da je spletna stran skupno vsebovala sedem strani
(Slika 7.2)

Slika 7.2: Prikaz menija, v katerem se poimenuje strani

Izhodiščna stran (Home) je bila dodana samodejno in kot tako sem jo tudi ohranil. Drugo
stran sem preimenoval v »About Alan« (O Alanu), tretjo »About The Book« (O knjigi), četrta
je »Want To Join?« (Bi se pridružili?), peta »News« (Novice), šesta »Online store« (Spletna
trgovina) in sedma »Donate To Alan« (Donirajte Alanu).
Na vsaki strani sem v glavo spletne strani dodal naslov, da bi obiskovalec takoj videl, kje
se nahaja (Slika 7.3). Naslove sem dodajal tako kot navadno besedilo v zavihku Text
(besedilo). Dodal sem tudi nogo spletne strani z obvestilom o avtorskih pravicah.
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Slika 7.3: Prikaz naslova strani

Ena od pomembnih lastnosti navigacije vsake spletne strani je označba zavihka strani v
meniju, na kateri se obiskovalec trenutno nahaja, na primer z drugačno barvo. Ker Wix sam
po sebi takšnega označevanja ne omogoča, sem stvar rešil tako, da sem povezave v meniju
zamenjal z gumbi. Za vsak zavihek sem dodal gumb, pri katerem sem lahko zamenjal barvo
ozadja. Gumb, ki je ustrezal trenutni strani, sem obarval drugače, tako da je ta izgledal kot
pritisnjen gumb (slika 7.4).

Slika 7.4: Prikaz pritisnjenega gumba

7.3.2

Domača stran

Po določitvi strukture spletne strani sem začel z urejanjem prve (domače) strani (slika
7.5). Na tej strani je morala biti slika predstavljene knjige, ki sem jo vstavil s klikom na gumb
»Add« (dodaj) in nato »Image« (sliko) (slika 7.6). Na izbiro sem imel zbirko Wixovih slik,
slik z družbenih medijev in lastnih slik iz računalnika. Odločil sem se za slednjo možnost.
Sliko sem prenesel na Wixov strežnik, nato pa jo šele dodal na domačo stran z izbiro »Add to
Page« (dodaj na stran). Sliko sem postavil na sredino strani.
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Slika 7.5: Domača stran

Slika 7.6: Izbira slike za prenos na strežnik
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Naslednja stvar, ki sem jo dodal na domačo stran, so bili predvajani citati (angl.
testimonials) avtorja knjige. Citate sem dodal z gumbom »Slideshow« (predvajanje) (slika
7.7), kjer sem izbral najbolj primeren način predvajanja teksta, ki sem ga sicer vstavil v
naslednjem koraku. V nastavitvah sem odstranil sliko v ozadju citatov in nastavil, da se citati
zamenjajo vsakih pet sekund. Odstranil sem tudi navigacijske puščice (slika 7.8a), ki niso bile
primerne, in izbral možnost, ki onemogoči samodejno predvajanje citatov, ko obiskovalec z
miško lebdi nad citatom, da bi ga lahko prebral. Ker je bel okvir citatov segal preko slike
knjige, sem z gumbom »Send to back« (pošlji v ozadje) v orodni vrstici postavil okvir v
ozadje (slika 7.8b). Predvajane citate sem postavil v zgornji levi del domače strani.

Slika 7.7: Dodajanje citatov

Slika 7.8: Urejanje citatov
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Pod sliko knjige sem na levi strani dodal dva gumba. Želeno obliko gumba sem izbral s
klikom na »Button« (gumb) (slika 7.9) in izbrani gumb nato povlekel in spustil na želenem
mestu na spletni strani. S klikom na dodan gumb sem lahko dostopal do njegovih lastnosti.
Gumb sem preimenoval, zamenjal njegovo barvo in obliko. Za zgornji gumb »Preview My
Ascension« (Predogled Vašega poleta) sem nastavil, da nas s klikom nanj preusmeri na stran
»About The Book«, kjer imamo možnost predogleda knjige. To sem naredil tako, da sem med
nastavitvami gumba izbral možnosti »Change Link« (spremeni povezavo) in nato »Page«
(stran), kjer sem nato lahko izbral povezavo na izbrano stran (slika 7.10).

Slika 7.9: Izbira gumba

Slika 7.10: Nastavitve gumba za predogled knjige
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Drugi gumb sem preimenoval v »I Want To Ascend!« (Želim poleteti!), pri katerem sem
po enakem postopku kot pri prvem gumbu izbral njegovo funkcijo, le da je bila v tem primeru
to povezava na dokument (»Document«), in sicer na knjigo v formatu PDF. S klikom na ta
gumb se tako uporabniku odpre nov zavihek v brskalniku, kjer lahko prebere celotno knjigo.
Ker Wix ne ponuja možnosti štetja klikov na gumb, sem se z avtorjem zaradi evidence
prenesenih PDF-dokumentov dogovoril, da spremenim funkcijo povezave. Kot primernejša se
je izkazala funkcija »Lightbox« (slika 7.11), ki omogoča prikaz majhnega okenca na sredini
spletne strani. Pojavno okno »Lightbox« se navadno uporablja za izpis sporočil, reklam in
naročanja obiskovalcev na prejemanje novic po elektronski pošti.
Pri izdelavi pojavnega okna sem lahko izbiral med ponujenimi predlogami in izbrano
preuredil v nastavitvah. Zamenjal sem sliko ozadja in na sredino vstavil besedilo, ki mi ga je
posredoval avtor, ter elektronski naslov, kamor lahko zainteresirani obiskovalec pošlje
sporočilo z obrazložitvijo, kaj ga je pri knjigi pritegnilo, v zameno pa samodejno dobi knjigo
v elektronski obliki (slika 7.12). Na takšen način ima avtor vpogled v število prenesenih
knjig.
Glede na to, da je za Wix na voljo le dodatna aplikacija, ki prikaže število obiskovalcev
na spletni strani, ne omogoča pa štetja prenesenih datotek, sem se z avtorjem knjige
dogovoril, da pod oba gumba dodam sliko, na kateri bi bilo izpisano število prenesenih
elektronskih knjig. To sliko bi sproti ročno posodabljal.
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Slika 7.11: Izbira okenca ob prenosu knjige

Slika 7.12: Dokončano pojavno okence ob prenosu knjige
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Na spodnjo desno stran sem vstavil bližnjico do všečkanja avtorjeve Facebook strani
knjige. To bližnjico sem vstavil prek menija »Social« (družbena omrežja) in v stran povlekel
ustrezno obliko te bližnjice (slika 7.13a). V nastavitvah sem moral vpisati identifikator
Facebookove strani (angl. facebook ID) knjige. V stran sem vključil gumb, ki omogoča
delitev celotne spletne strani na Facebooku (slika 7.13b), lahko pa bi vključil tudi povezave
na druga družbena omrežja, kot so: Twitter, Instagram, Pinterest, Google+ in YouTube (slika
7.13c).

Slika 7.13: Vključevanje povezav na družbena omrežja

7.3.3

Predstavitev avtorja

Tekstovno vsebino strani »About Alan« (O Alanu) (slika 7.14) sem vstavil v zavihku
Text (besedilo) (slika 7.15). Pisava, ki sem jo uporabil na celotni spletni strani, je bila Futura
(slika 7.16), pri vsakem dodanem besedilu pa sem nastavil razmik med vrsticami in besedami
ter ga poravnal po levem in desnem robu.
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Slika 7.14: Stran About Alan

Slika 7.15: Vstavljanje besedila
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Slika 7.16: Možnosti pisave

Poleg vsebine in slike sem na stran dodal še ikono družbenega medija Facebook, ki nas s
klikom preusmeri na avtorjev profil na Facebooku. Pri tem sem moral v nastavitvah gumba
prilepiti identifikator avtorjevega profila. Nato sem dodal sličico Spiritual Networks, ki nas ob
kliku nanjo preusmeri na osebni profil tega družbenega medija, ter sličico, ki nas s klikom
preusmeri na avtorjev osebni kanal na portalu YouTube.

7.3.4

Opis knjige

Stran »About The Book« (O knjigi) vsebuje kratek opis knjige in sliko, ki nas s klikom
preusmeri na spletno stran www.scribd.com, kjer lahko pregledamo nekaj ključnih strani
knjige (slika 7.17).
V nastavitvah ob kliku na sliko sem imel na izbiro prikaz knjige v obstoječem ali novem
zavihku brskalnika, pri čemer sem izbral drugo možnost, nato pa še v vnosno polje »Web
Adress« vpisal spletni naslov, kjer se nahaja predogled knjige (slika 7.18).
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Slika 7.17: Stran About the Book

Slika 7.18: Nastavitve za preusmeritev ob kliku na sliko
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7.3.5

Stik z avtorjem

Slika 7.19: Stran Want to Join?
Stran »Want To Join?« (Se želiš pridružiti?) pod besedilom vsebuje kontaktni obrazec,
kjer lahko obiskovalec stopi v stik z avtorjem (slika 7.19). Kontaktni obrazec sem dodal tako,
da sem v meniju »Add« (dodaj) poiskal gumb »Contact« (stik) in izbral primeren obrazec
(slika 7.20). Pri izbranem obrazcu sem nastavil avtorjevo elektronsko pošto, da bi lahko
prejemal sporočila obiskovalcev in da se, ko nekdo izpolni obrazec in pošlje sporočilo, pod
obrazcem pokaže obvestilo. Nastavil sem tudi, da se pokaže opozorilo, če je katero od polj
obrazca ostalo prazno. Obrazec sem tudi preoblikoval tako, da sem zamenjal pisavo, barvo
polj in ga pomanjšal.
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Slika 7.20: Vstavljanje kontaktnega obrazca

7.3.6

Donacije

Slika 7.21: Stran za donacije
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Stran »Donate To Alan« (donirajte Alanu) vsebuje nekaj besedila in poseben gumb za
donacijo (slika 7.21). Dodal sem ga iz menija »More« (slika 7.22), kjer lahko dodamo tudi
HTML-kodo in še druge dodatke. Da bi gumb deloval, sem v ustrezno polje vnesel avtorjevo
PayPalovo elektronsko pošto, kar omogoči, da nas klik na gumb preusmeri na novo
PayPalovo okno, kjer lahko doniramo poljuben znesek.

Slika 7.22: Vstavljanje gumba Donate

7.4 Spletni dnevnik
Na spletno stran sem dodal še spletni dnevnik (blog) z avtorjevimi prispevki (Slika 7.23).
Blog sem dodal s klikom na gumb »Start Blogging« (začni s pisanjem spletnega dnevnika) in
nato »Add Now« (dodaj takoj) (slika 7.24). Na stran se je dodal samodejno ustvarjen spletni
dnevnik z vnaprej pripravljeno vsebino, ki sem jo lahko izbrisal in dodal svojo. Klik na
objave mi je omogočil, da sem lahko nastavil največje število objav, ki se prikažejo na strani,
datum objave, velikost slike ob besedilu objave in obliko gumba, ki omogoča, da lahko
obiskovalec prebere več o objavi, ki ga zanima.
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Slika 7.23: Stran s spletnim dnevnikom (blog)

Slika 7.24: Dodajanje spletnega dnevnika
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S klikom na »Manage Your Blog« (upravljaj svoj spletni dnevnik) (slika 7.25) se odpre
okno, kjer lahko dodamo novo objavo s klikom na »New Post« (nova objava), ustvarimo novo
kategorijo (angl. category), lahko pa tudi označimo objave (angl. tags) (slika 7.26). Pri
dodajanju objave napišemo naslov, uredimo datum in nato napišemo vsebino. Imamo tudi
možnost dodajanja slik, videov, galerij in HTML-kode.

Slika 7.25: Meni za upravljanje spletnega dnevnika

Slika 7.26: Nastavitve objav
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Ko končamo z urejanjem objave, jo lahko dodamo v neko kategorijo, če pa je nočemo še
objaviti, jo lahko shranimo kot osnutek. Če nas zanima, kako bi objava izgledala, imamo
možnost predogleda s klikom na gumb »Preview« (predogled). Objavo lahko dokončno
objavimo s klikom na gumb »Publish« (objavi) in izbrišemo s klikom na gumb »Trash«
(smeti). V nastavitvah lahko z izbiro možnosti »Design« izberemo, kaj naj se prikaže v okviru
objave (vsebina, slike, kategorija, datum in avtor objave) (slika 7.27).

Slika 7.27: Prikaz objave

Spletna stran ima lahko le en spletni dnevnik, kar je težava pri dvojezični spletni strani.
Če želimo imeti spletni dnevnik v slovenščini in angleščini, je edini način ta, da vanj dodamo
že pripravljene elemente, ki so na voljo pod »Add Blog Elements« (slika 7.28), preden
napišemo svoje objave. Ti elementi nam omogočajo označevanje objav. Tiste objave, za
katere hočemo, da so objavljene samo na angleški strani, označimo z določeno besedo v polju
»tag« (oznaka), medtem ko slovenske objave označimo z drugo besedo. Na angleški in
slovenski strani nato v nastavitvah določimo, katere označene objave naj se prikažejo.
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Slika 7.28: Dodajanje elementov spletnega dnevnika

Drugi problem s spletnim dnevnikom na dvojezični spletni strani je ta, da nam prej
omenjeni elementi pri spletnem dnevniku ne omogočajo dveh različnih menijev. Če je meni v
angleškem jeziku, bo potem takšen tudi, če obiščemo slovenski spletni dnevnik. Tako
obiskovalec, ki pritisne na slovensko objavo, ne more z enim klikom nazaj na slovenski
spletni dnevnik, saj je meni v angleškem jeziku in bi ga posledično preusmerilo na angleški
spletni dnevnik. Težavo sem nekoliko omilil tako, da sem namesto menija dodal dva gumba,
in sicer enega za preusmeritev nazaj na angleški dnevnik in drugega na slovenski (slika 7.29).

Slika 7.29: Problem menijev pri spletnih dnevnikih na večjezičnih straneh
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7.5 Komentarji
S pomočjo komentarjev na spletni strani lahko izvemo mnenja obiskovalcev. Če smo na
našo stran dodali spletni dnevnik in imamo vsaj eno objavo, potem se nam pod njo samodejno
prikaže še Facebookov okvir za komentiranje, s pomočjo katerega lahko uporabniki tega
družbenega omrežja komentirajo. Če želimo imeti Facebookov vtičnik za komentiranje na
poljubni strani, ga lahko vstavimo prek menija »Add« (dodaj) in možnosti »Social« (družbena
omrežja). Če pa želimo omogočiti komentiranje tudi obiskovalcem, ki nimajo Facebookovega
računa, potem na podoben način uporabimo aplikacijo »Comments« (komentarji) (slika 7.30).

Slika 7.30: Prikaz okvirjev za komentiranje

Aplikacija Comments ni v lasti Wixa, ampak nekega drugega podjetja. Dodal sem jo s
klikom na gumb »Add to Site« (slika 7.31). Klik na aplikacijo mi je omogočil nastavitve, v
katerih sem lahko spremenil obliko in jezik okvirja, ter ostale možnosti, kot so slike za prikaz
čustev in možnost ocenjevanja komentarjev. Klik na »Manage Comments« (upravljaj
komentarje) me je preusmeril na novo okno za upravljanje vpisanih komentarjev (slika 7.32),
vpogled v njihovo statistiko in upravljanje seznama nezaželenih besed (angl. blacklist).
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Slika 7.31: Prikaz dodajanja aplikacije Comments

Slika 7.32: Nastavitve komentarjev

7.6 Spletna trgovina
Tako kot za spletni dnevnik sem tudi za spletno trgovino (slika 7.33) ustvaril novo prazno
stran in nov gumb v meniju, ki sem ga poimenoval »Online Store« (spletna trgovina).
Aplikacijo za spletno trgovino sem dodal v meniju »App Market« (tržnica aplikacij) ter
poiskal in namestil najustreznejšo (slika 7.34). Na prazni strani se je prikazala spletna
trgovina z izdelki, ki sem jih s klikom na »Settings« (nastavitve) in »Manage your store«
(upravljaj svojo trgovino) zamenjal s svojimi.
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Slika 7.33: Stran s spletno trgovino

Slika 7.34: Dodajanje spletne trgovine
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Za izdelke sem izbral nekaj knjig in za vsako v določena polja dopisal pomembne
informacije, kot so ime knjige, številka artikla, cena v evrih in kratek opis (slika 7.35).
Aplikacija nam nudi tudi možnost popisa izdelkov, kjer lahko vpišemo, koliko jih je na
zalogi. Če želimo optimizirati trgovino, da bi bila bolj opazna na spletnih iskalnikih, lahko to
tudi storimo s klikom na »SEO« (Search Engine Optimization), vendar je za to potrebno
plačati.

Slika 7.35: Vpis informacij o produktu

Za vsak izdelek nam aplikacija nudi možnost samodejno ustvarjene reklame s klikom na
»Embed Product« (vdelaj izdelek), kjer določimo njeno vsebino (slika 7.36). Ko končamo,
kopiramo ustvarjeno programsko kodo in jo vstavimo na stran (»Add«, »More«, »HTML
code«) (slika 7.37).
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Slika 7.36: Nastavitve reklame produkta

Slika 7.37: Vstavljanje HTML-vsebine

Za nastavitev plačila izberemo »Settings« (nastavitve) in nato »Payments« (plačila), kjer
izberemo način plačila. Če želimo za način plačila omogočiti PayPal (slika 7.38), izberemo
»Account Details«, kjer vpišemo svoj PayPalov elektronski naslov.

60

Izdelava spletne strani za promocijo knjige

Slika 7.38: Nastavitev plačila PayPal

Za nastavitev načina dostave moramo najprej v nastavitvah izdelka označiti, da jo ta
potrebuje, nato pod »Settings« (nastavitve) izberemo »Shipping & Pickup« (dostava in
prevzem). V nastavitvah nastavimo države, v katere dostavljamo naš produkt (v mojem
primeru po celem svetu), čas dostave in ali je dostava brezplačna ali ne (slika 7.39). Če
izberemo, da je za dostavo potrebno plačati, potem napišemo ustrezno ceno.

Slika 7.39: Nastavitev za brezplačno dostavo

Z izbiro »Settings« (nastavitve) in »Store Profile« (profil trgovine) napišemo ime naše
spletne trgovine, njen naslov in telefonsko številko, da lahko kupci pridejo v stik z nami.
Gumb »Formats & Units« (formati in enote) nam omogoča, da spremenimo valuto cene
izdelka, na meniju »Languages« (jeziki) pa lahko izberemo jezik spletne trgovine.
Če bi želeli imeti spletno stran le za prodajo, potem bi lahko nadgradili naročniški paket
na eCommerce, ki bi nam omogočal še več potrebnih funkcij, saj je namenjen spletni prodaji.
Če bi pa hoteli nadgraditi tudi spletno trgovino, potem bi morali nadgraditi tudi ta naročniški
paket.
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Spletna trgovina nudi uporabniku možnost registracije z elektronskim naslovom in
geslom. Ko se vpiše v račun, lahko uporabnik pregleda svoja naročila. Če kupi izdelek brez
registracije, se nakup ne shrani. Ko najde primeren izdelek, izbere količino in ga nato doda v
košarico (slika 7.40). Z nakupom lahko nadaljuje ali pa ga zaključi tako, da izbere način
plačila, vpiše osebne podatke in plača (slika 7.41).

Slika 7.40: Nakup izdelka v spletni trgovini

Slika 7.41: Vnos podatkov za plačilo in dostavo izdelka

Problem spletne trgovine pri Wixu je enak kot pri spletnem dnevniku, saj se na strani
lahko hkrati uporabi le ena spletna trgovina. Če bi hoteli imeti dvojezično spletno trgovino,
potem bi morali spletni strani dodati drugo aplikacijo za spletno trgovino, ki je last drugega
podjetja.
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7.7 Večjezičnost
Stran sem po želji avtorja naredil dvojezično, in sicer v angleškem in slovenskem jeziku.
Za slovensko različico spletne strani sem najprej s klikom na »Pages« (strani) v zgornji orodni
vrstici naredil kopijo vseh angleških strani in jih nato preimenoval. Za večjezično spletno
stran pa je potrebno izbrisati statični meni in namesto njega narediti meni iz gumbov. Tak
meni moramo narediti posebej za vsak jezik spletne strani, v mojem primeru za angleški in
slovenski. Tako sem naredil angleški in slovenski meni. Pri tem je potrebno paziti, da na desni
orodni vrstici, ki se jo uporablja za urejanje posameznega elementa na vsaki strani, ne glede
na meni za vsak gumb označimo, da se ne prikaže na vseh straneh, saj v tem primeru ne bi
mogli imeti različnih gumbov za posamezni jezik. To naredimo tako, da izključimo nastavitev
»Show on All Pages« (slika 7.42).

Slika 7.42: Nastavitve orodne vrstice za urejanje elementov

Naslednji korak je bil prevajanje vsebine, ki mi jo je posredoval avtor, in njen vnos na
spletno stran. Na koncu sem na zgornji desni del spletne strani vstavil zastavici Velike
Britanije in Slovenije, s pomočjo katerih lahko uporabnik izbere jezik spletne strani. Za vsako
sliko sem nastavil, da nas s klikom preusmeri na domačo stran izbranega jezika, tako da sem v
nastavitvah izbral možnost »Change Link« (spremeni povezavo) in ustrezno domačo stran.
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7.8 Nakup domene in paketa
Ko je bila stran dokončana, je bil čas za zakup primernega domenskega imena oziroma
nadgradnjo paketa. Po prijavi v račun sem v meniju »Manage Site« (upravljaj stran) izbral
gumb »Upgrade« (nadgradi) in po dogovoru z avtorjem izbral paket »Connect Domain«
(slika 7.43) z naročnino za eno leto.

Slika 7.43: Nadgradnja naročniškega paketa

Na vrsti je bil nakup domene. Če bi domeno kupil pred paketom, je ne bi mogel še
uporabiti, saj je pogoj za uporabo domene nakup enega od paketov. Avtorjeva želja je bila
domena www.alanperry.org, saj je bila registrirana domena na vrhnji domeni com že
zasedena.
V nastavitvah računa sem izbral »Premium Plans« (naročniški paketi) in »Connect a
Domain« (poveži z domeno). Na izbiro sem imel nakup njihove domene ali povezavo z
obstoječo domeno, zakupljeno pri drugem ponudniku (slika 7.44). Ko sem izbral nakup
njihove domene, sem v dano polje lahko že vpisal izbrano domensko ime in preveril, če je še
prosto. Ker je bilo domensko ime še prosto, sem izbral »Get It« (pridobi). Po vpisu kontaktnih
podatkov in plačilu je bila domena registrirana, spletna stran pa pripravljena na uporabo.
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Slika 7.44: Možnosti zakupa nove ali povezovanja obstoječe domene

8 Zaključek
Preden se odločimo za izdelavo spletne strani z uporabo sistemov CMS ali programske
opreme kot storitve, je pomembno poznati njune značilnosti, kot so stroški izdelave in objave
spletne strani na spletu, čas izdelave, zmožnosti pripadajočih orodij, fleksibilnost in varnost.
Pomembna faktorja pri izbiri sta tudi naše poznavanje spletnih tehnologij in izkušnje z
izdelavo spletnih strani.
Stroški pri uporabi sistemov CMS so odvisni predvsem od naročniškega paketa,
ponudnika gostovanj in domenskega imena ter morebitnih nakupov plačljivih tem. Lahko tudi
najamemo nekoga, ki bi nam posodabljal in urejal spletno stran. Večina vtičnikov je
brezplačnih, vendar so tisti, ki so plačljivi, redno posodobljeni s strani ponudnikov.
Če jih primerjamo s plačilnimi paketi slovenskih ponudnikov gostovanja, so naročniški
paketi, ki jih ponuja Wix, že na splošno dražji. Opazimo veliko razliko pri ceni osnovnega
paketa, kljub temu da nam ta paket sploh ne nudi veliko prostora za shranjevanje. Dražje so
tudi domene in nekateri dodatki za aplikacije. Razlika v ceni je z nekega vidika razumljiva,
saj Wix ne ponuja le domene in gostovanja, ampak tudi programsko opremo za izdelavo
spletne strani in njeno vzdrževanje, ki tudi nekaj stane.
Obe programski opremi sta preprosti za ustvarjenje vsebine, vendar je Wix bolj
enostaven, še posebej za nekoga, ki nima izkušenj z izdelavo spletnih strani. Vse, kar mora
uporabnik narediti, je registrirati se v svoj račun Wix in že lahko začne z izdelavo spletne
strani. Tudi za nekoga, ki potrebuje le osnovno spletno stran, je boljša izbira Wix, saj ga ta z
navodili za urejanje in uporabo raznih orodij vodi skozi celoten proces. Izdelava strani poteka
v celoti z uporabo grafičnega urejevalnika in mehanizma »povleci in spusti«, tako da je stran
lahko narejena že v nekaj minutah, za posodobitve, ki se izvajajo samodejno, pa ni potrebno
skrbeti.
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Malo težje se je znajti pri sistemih CMS, izmed katerih sem se osredotočil na Wordpress.
Na nadzorni plošči tega sistema je potrebno poiskati in namestiti določene vtičnike in
ustrezno temo, kar nam lahko vzame veliko časa. Wordpress je po drugi strani bolj
fleksibilen, saj nam nudi vpogled v kodo in njeno spreminjanje, ima veliko več uporabnih in
zmogljivih orodij oziroma vtičnikov kot na primer vtičnik, ki štetje prenose datotek. Vendar
je kljub večjemu številu vtičnikov ali pa prav zaradi tega pogosto slabša njihova kakovost,
poleg tega pa niso vsi redno posodobljeni na najnovejšo različico sistema Wordpress, kar
posledično lahko pomeni, da stran ne bo delovala, kot želimo.
Veliko vlogo pri izbiri programske opreme ima varnost naše spletne strani. Pri tem smo
pri Wordpressu prepuščeni sami sebi, saj če ne posodabljamo platforme in vtičnikov, lahko
pride do vdora v spletno stran. Zato je priporočljivo, da naredimo varnostno kopijo podatkov
in sledimo posodobitvam ali najamemo nekoga, da to dela za nas.
Wix nam omogoča večjo varnost, saj ima za to zaposlene strokovnjake. Najšibkejša točka
je lahko izbira gesla za Wixov račun, za kar pa smo odgovorni sami. Če se zgodi, da pride do
vdora v naš račun, potem nam lahko Wix morebitne izgubljene podatke obnovi na podlagi
varnostne kopije.
Kateri način izdelave spletne strani je bolje izbrati, je odvisno od potreb in sposobnosti
uporabnika, pomembna dejavnika pa sta tudi denar in čas. Če nimamo izkušenj z izdelavo
spletnih strani in bi radi imeli osnovno stran, izdelano v kratkem času brez večjih zapletov,
zanjo pa smo pripravljeni tudi nekaj plačati, potem je boljša izbira Wix. Če pa nam učenje
izbrane programske opreme CMS in njeno posodabljanje ne predstavljata težav ter če znamo
vsaj malo kodirati in želimo imeti naprednejšo spletno stran s čim manj stroški, potem je
primernejša uporaba sistemov CMS.
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