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18.1 Teoretično ozadje

Zaradi vse večjega pomena interneta na trgu ima z njim opravka že skoraj vsako
podjetje. Nekatera podjetja ga uporabljajo, da se predstavijo in širijo svojo
prepoznavnost, druga pa ponujajo določene spletne storitve. Vse spletne strani
pa imajo nekaj skupnega – informacije. Za izdelavo spletnih strani so potrebni
posebni programi, npr. Front Page, HomeSite, Microsoft Office SharePoint
Designer ipd.

V zadnjem času vedno bolj prihajajo do izraza odprtokodni brezplačni
sistemi za upravljanje spletnih vsebin, ki omogočajo izdelavo spletne strani
v PHP jeziku. To pomeni, da lahko naredimo spletno stran tudi ”online” na
strežniku ponudnika in ni potrebno kupiti programa za izdelavo spletnih strani.
Poleg tega lahko sami izdelamo želeno spletno stran, brez najema programerja.
Prednosti so, da je izdelovanje enostavno in se ga lahko loti vsak, ki ima malo
časa in idej, kako postaviti svojo spletno stran [63].

Pojavljanje ”na internetu” z lastno stranjo je nuja za vsa podjetja. Na trgu je
veliko ponudnikov za izdelavo spletnih strani, ki ponujajo vse - od oblikovanja,
svetovanja glede na namembnost, do postavitve strani na inernet. Seveda pa
lahko osnovno spletno stran, ki ponuja najnujnejše informacije o dejavnosti
podjetja izdelamo tudi sami z uporabo odprtokodnega programa WordPress.

Vprvi fazi izdelave strani je potrebnodoločiti naslov oz. domeno, na katerem
bo spletna stran. Domena je spletni naslov, ki je lahko primerljiv s poštnim
predalom. Z registracijo domene zakupimo prostor na strežniku pri ponudniku
tovrstnih storitev, nato pa preko spleta urejamo ”predal” na strežniku, kamor
se naloži WordPress. Na Internetu najdemo več ponudnikov, pri katerih lahko
registriramo domeno. Priporočljivo je najti ponudnika, ki po zakupu prostora
na strežniku nudi tudi servis tega ”predala”. Obstaja več različnih domen: .si,
.com, .eu, itd. Naslov spletne strani je lahko prvi vtis o podjetju, sočasno pa je
pomembno da ni zapleten oz. da je enostaven.

Kakšno spletno stran postaviti je prvo vprašanje za vsakogar, ki se za
to odloči. Opaženi so tisti, ki imajo kakovostno spletno stran: pregledne
informacije, jedrnata besedila, lepa oblika ter vpis v iskalnike in optimizacija.
Spletna stran mora vzbuditi zaupanje v profesionalnost.

V prvi fazi si pomagamo z brezplačnimi WordPress predlogami, ki so
razpoložljive na internetu. Večina podjetij ima svoj znak oz. logotip in barvo, ki
jih zaznamuje in naredi razpoznavne. Temu primerno izberemo osnovno barvo
spletne strani. Nadalje je potrebno določiti podstrani. Pri vseh predlogah
naletimo na določene omejitve - predvsem so oblikovne narave, saj so do
določene mere avtorsko zaščitene. Predloge, ki so na spletu brezplačne, so
nekatere za začetek celo dovolj dobre za uporabo. Med možnimi predlogami
na internetni strani so namreč tudi plačljive predloge različnih nivojev. Cene
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se gibljejo od nekaj dolarjev do nekaj sto dolarjev na predlogo. Dražja kot je
predloga, več oblikovne svobode ponuja.

Postavitev na strežnik je lahko precej zahtevna naloga za nestrokovnjaka -
s pravo informacijo in današnjimi programskimi orodji pa ni nič zahtevnega.
Od podjetja, kjer imamo zakupljen prostor na strežniku in domeno, prejmemo
naslov in geslo, ki nam omogoči postavitev.

Izdelava spletne strani ne zahteva tolikšnega truda, kakor nekoč. Internet je
tudi osnovnim uporabnikom omogočil dostop do podatkov, ki so bili pred tem
težko dosegljivi, predvsem pa plačljivi. Na tem področju se pojavlja vedno
več brezplačnih možnosti, saj si ponudniki s tem povečujejo bazo kupcev.
Posledično s pojavljanjem na internetu, lahko računamo na promet v podjetju
in kasneje na finančno možnost nakupa boljše predloge.

18.1.1 Spletna stran

Spletna stran je v računalništvu dokument z nadbesedilom, ki ga prikaže
brskalnik. Na spletni strani so lahko različne vsebine: besedilo, slike, povezave,
zvočni in video posnetki, programi. Za opis spletnih strani uporabljamo jezik
HTML. Več spletnih strani oblikuje spletišče. Na spletu jo predstavlja domena -
spletni naslov, ki jo lahko uporabimo tako za osebno rabo, kot za predstavitev
podjetja, izdelka, storitve.

Pri ustvarjanju spletne strani je potrebno najprej definirati namen spletne
strani, določiti ciljno publiko (potencialne obiskovalce), izdelati vsebino in
nato vse to grafično in programsko sestaviti, da nastane skupek strani, ki so
funkcionalno povezane med seboj ter se nahajajo na istem spletnem mestu, pod
isto domeno.

Namen spletne strani je lahko:

• prodaja izdelkov/storitev;

• omogočanje članstva v izbrani skupini, ki ima dostop do plačljivih vsebin;

• predstavitev informacij o določeni tematiki;

• delitev veselja do izbranega področja, z drugimi uporabniki interneta itd.

18.1.2 Sistemi za upravljanje vsebin (nadalje CMS)

Informacija ali storitve preko svetovnega spletamorajo biti dnevno osvežene oz.
ažurirane, da je dosežen njihov namen. Podjetja si želijo hitrega, učinkovitega in
enostavnega vnašanja potrebnih podatkov, saj so lahko le z aktualno ponudbo
konkurenčni na tržišču.
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Za lažje urejanje spletnih strani so bili razviti CMS (Content Management
System). Ključna prednost takšnih sistemov je, da za njihovo delovanje ni
potrebno imeti predhodno naloženih drugih programskih paketov, saj sta za
delovanje potrebna le brskalnik in povezava z internetom. Koncept teh sistemov
združuje koncept procesov, z namenomdauporabnik, ki ni vešč v programskem
jeziku HTML ureja in vzdržuje spletne strani. Uporabniku takšen sistem
omogoča postavitev spletne strani, dodajanje novih strani, brisanje in urejanje
brez nalaganja datotek na strežnik. Za opravljanje te funkcije ni potrebno imeti
posebej zaposlenega ali najetega strokovnjaka, kar tudi ekonomsko pomeni
precejšen prihranek stroškov.

CMS je, na splošno, katerokoli metoda za urejanje elektronskih podatkov.
Z vzponom interneta pa ta fraza označuje predvsem sisteme, s katerimi lahko
urejamo in dodajamo spletno vsebino.

18.2 O programskem orodju

WordPressje odprtokodni CMS, najbolj pogosto uporabljen za osebne bloge.
Temelji na tehnologji PHP in MySQL. V letu 2009 je dobil nagrado za najboljši
odprtokodni PHP sistem. Uporablja ga okoli 12 % največjih spletnih strani, kar
ga uvršča med najbolj priljubljene CMS [97].

Njegovi začetki segajo v leto 2001, ko je bil izdelan nov odprtokodni sistem
za bloge imenovan b2/cafelog, znan tudi kot b2 ali cafelog. Aktivni razvoj
sistema je trajal vse do leta 2003, ko so projekt opustili. Pisec blogov, fotograf in
bruc Univerze v Houstonu, Matt Mullenweg, se po opustitvi b2/cafelog odloči
uporabiti kodo in ustvariti nov projekt imenovan WordPress 0.70. Pri projektu
mu je aktivno pomagal šeMile Little. Od takrat jeWordPress prerastel v največje
samogostujoče blog orodje na svetu, uporabljeno na milijonih spletnih strani z
več kot 10 milijoni uporabniki vsak dan.

Wordpress ima sisteme zapredloge zdodatkom, s pomočjo katerega jih lahko
urejamo brez uporabe programskih jezikov PHP in HTML. Teme za predloge se
lahko nameščajo in tudi preklapljajo med seboj. Za bolj napredne uporabnike
je omogočeno urejanje same PHP in HTML kode. Značilnost Wordpress je tudi
”prijaznost”, do spletnih brskalnikov (Google, Bing, Yahoo. . . ) vgrajen sistem
za povezave. Omogoča vstavljanje mnogih kategorij v članke, poleg tega pa
vsebuje tudi avtomatske filtre, ki so v pomoč pri oblikovanju in urejanju teksta.

Za WordPress obstajajo aplikacije za operacijske sisteme telefonov kot
so Android, iPhone/iPod Touch in BlackBerry. Uporabnikom omogočajo,
da lahko urejajo in pregledujejo bloge oz. spletne strani preko mobilnega
telefona. Wordpress je najbolj prijazen zamanj tehnično podkovane uporabnike.
Namestitev sistema je zelo enostavna, kot tudi sama postavitev spletne strani ali
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Slika 18.1: Logotip za xampp, Apache ter PHP

bloga. Manj je prijazendo razvijalca, saj je premaloflaksibilenv smisludodajanja
določenih funkcionalnosti (npr. dodajanje spletne košarice pri e-trgovinah).

Prenos in namestitev

Za uporabo CMS Wordpress potrebujemo na spletu podatkovno bazo mysql.
Za bazo je navadno potrebno zaprositi pri ponudniku spletnih storitev, kjer bo
gostovala naša spletna stran. Alternativno si lahko s pomočjo brezplačnega
programa postavimo tudi lokalni strežnik z bazo, vendar bo ta dostopen samo
računalniku kjer je nameščen. Prednost lokalnega strežnika je v tem, da lahko
bazo urejamo, dodajamo in urejamo vsebine ter izgled spletne strani. Nato
celotno bazo izvozimona splet od koder jo ”oddajamo”na ogled ostalemu svetu.
Najpopularnejši program za postavitev je program xampp [70], ki je brezplačen.
Z namestitvijo programa dobimo podporo za poganjanje tako lokalni spletni
strežnik (Apache), MySQL bazo, PHP jezik, kot tudi FTP strežnik (ProFTPD),
ter urejevalnik baz (phpMyAdmin). Za ustrezno delovanje CMS sistema je
potrebna sožitje med spletnim strežnikom in podatkovno bazo.

Za WordpPress še vedno velja pravilo, da potrebujemo, v kolikor so
izpolnjeni vsi pogoji za namestitev, nič več kot dobrih 5 minut.

Sistem za upravljanje vsebin prenesemo iz spletne strani WordPress [69].
Celoten sistem se nahaja v kompresirani *.zip datoteki, ki je velikosti nekje 3.0
MB. Ko je *.zip datoteka prenesena jo je potrebno dekompresirati na ustrezno
mesto. Mesto je navadno nekje na spletu, kjer bo CMS postavljen in kamor
bo kazal naslov spletne strani. V primeru, da uporabljamo CMS lokalno in
imamo v sistemu Windows nameščen program xampp, je to mapa ”htdocs” v
namestitveni mapi samega programa. Sledi namestitev WordPress.

Za namestitev programa v brskalnik vpišemo pot, kjer se nahaja vsebina, ki
smo jo v prejšnjem koraku dekompresirali. Spletni brskalnik bo sam zaznal in
pognal ustrezno datoteko za namestitev. Sprva se bo pojavilo okno (glej Sliko
18.2) v katerem bo opozorilo da gre za napako.
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Slika 18.2: Prvo namestitveno okno

Pri tem je potrebno klikniti Create a Configuration File, pri čemer WordPress
ustvari konfiguracijsko datoteko, kjer so zapisani vsi podatki o podatkovni bazi,
lokaciji vsebin in ustreznih datotekah za delovanje programa.

Sledi okence z opozorilom (Slika 18.3), kjer so našteti elementi, ki jihmoramo
vedeti, da lahko namestitev izpeljemo do konca.

Obstaja možnost da se, v kolikor je predhodno nastavljena datoteka wp-
config.php pojavi na začetku namestitve okno z zahtevami (Slika 18.3). Za
nadaljevanje je potrebno stisniti Let’s go!.

Sledi okno (Slika 18.4), kjer je potrebno vpisati prej zahtevane podatke.
Te podatke pridobimo pri ponudniku spletnega prostora oz. jih ustvarimo s
pomočjo orodij, ki jih ponudi spletni ponudnik. Če smo vešči jezika MySQL jih
ustvarimo sami. V primeru instalacije na lokalni računalnik je postopek opisan
v nadaljevanju.

Prva zahteva je ime baze (Database Name), sledi uporabniško ime (User Name)
za dostop do baze in geslo (Password). Gostitelj podatkovne baze (Database Host)
je navadno ”localhost”, v primeru, da to ne deluje, pa domena, ki jo sporoči
spletni gostitelj. Vnesti moramo še predpono (Table Prefix), ki se uporablja pri
zapisih v bazo. V kolikor imamo v prihodnosti namen postaviti več WordPress
strani (npr. v primeru večjezičnosti spletne strani), ne potrebujemo za vsako
spletno stran posebej bazo, ampak ob namestitvi samo spremenimo predpono,
ki bo ločila zapise nove spletne strani v bazo od zapisov drugih WordPress
strani.

Ko so vsa ustrezna polja izpolnjena nadaljujemo s klikom na ”Submit”
gumb. Pojavi se okence ki opomne, da je izvedena komunikacija med spletnim
strežnikom in podatkovno bazo (Slika 18.5).

KopoženemoRun the install (Zaženi namestitev), se pojavi še okencevkaterega
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Slika 18.3: Okence z opozorilom, kjer so navedene zahteve, ki jih je potrebno
vedeti, da se lahko izpelje nadaljna instalacija
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Slika 18.4: Obrazec za vpis potrebnih podatkov za vzpostavitev delovanja
WordPress
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Slika 18.5: Potrditev, da je komunikacija med spletnim strežnikom in
podatkovno bazo stekla

vpišemo ustrezne podatke: naslov strani, uporabniško ime in geslo prvega
uporabnika ter elektronsko sporočilo (Slika 18.6).

Sledi še stisk na gumb Install WordPress in zadeva je urejena (Slika 18.7).

Ko končamo z nameščanjem sledi nastavljanje, pripravljanje in urejanje
spletne strani.

Lokalno nameščanje

V primeru, da WordPress nameščamo lokalno je potrebno pred tem pognati
spletni strežnik Apache ter MySQL (glej Sliko 18.8). V primeru na Sliki 18.8 je
spletni strežnik Apache že pognan, medtem ko je za zagon podatkovne baze
potrebno pritisniti še gumb Start.

V spletnem brskalniku, kjer je orodna vrstica vpišemo naslov
http://localhost/. Odpre se meni z nastavitvami (Slika 18.9). Na levi strani
poiščemo phpMyAdmin, s katerim nastavimo mysql podatkovno bazo.

V programu phpMyAdmin (Slika 18.10) moramo ustvariti bazo in nastaviti
uporabniško ime ter geslo za samo bazo. Ko je ta ustvarjena lahko nadaljujemo
z namestitvijo WordPress.
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Slika 18.6: Obrazec za registracijo administratorja (prvega uporabnika)
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Slika 18.7: Zaključek nameščanja spletne strani

Slika 18.8: Primer nadzorne plošče programa xampp
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Slika 18.9: Primer nabora, ki ga ponuja program xampp

Slika 18.10: PhpMyAdmin nadzorna plošča za nameščanje in urejanje
podatkovnih mySQL podatkovnih baz
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Problem

Ko upravljamo s podjetjem, je pomembno da znamo nastopati ne samo

na lokalnih, ampak tudi na globalnih trgih. Današnja tehnologija omogoča

predstavitev potencialnim potrošnikom tudi na spletu. S tem pokažemo, da

je naše podjetje tehnološko v koraku s časom, hkrati pa tako pridobimo

nove potencialne kupce. Če želimo ostati aktualni moramo spletno stran

posodabljati z novostmi in aktualnimi zadevami, saj je ažurnost nujno potrebna

za digitalni obstoj.

V našem primeru bomo izdelali stran za namišljeno podjetje OpenStorage.

Celoten projekt seveda zahteva nekaj časa. Osnovno spletno stran izdelamo

z WordPress, ki uporabniku omogoča enostaven način urejanja in ažuriranja.

Opisali bomo potek nastanka spletne strani - od odločitve do postavitve.

Celoten nastanek razdelamo na stopnje: naročila domene pri enem od

ponudnikov, izdelava spletne strani z WordPress, končna verzija s pomočjo

osnovnih predlog z interneta in zagon.

18.3 Uporaba

Ko je vsenameščeno inurejenodobimona spletni strani nekakšenprivzet pogled
oz. temo, ki pripada vsakemu WordPress (glej Sliko 18.11). Za urejanje strani
se moramo v samo stran prijaviti. To opravimo s povezavo Log in na strani (če
nam jo tema omogoča) ali z dodatnim pripisom /wp-admin k spletnem naslovu,
kjer se nahaja naša WordPress stran. Tu nas pričaka okence v katerega vpišemo
uporabniško ime ingeslo (Slika 18.12) – tisto, ki smoustvarili pri saminamestitvi.

Po uspešni prijavi v spletno stran dobimo nekakšen meni/nadzorno ploščo,
ki je v pomoč pri urejanju (Slika 18.13). Na vrhu je prikazan naslov naše spletne
strani, na desni strani pa piše, kdo je prijavljen. Ponujena je pomoč in nastavitev
samega izgleda nadzorne plošče. Na sredini imamo statistiko podatkovne baze
(koliko je tem, zapisov, kategorij, komentarjev, komentarjev v čakanju, povezav,
zadnji komentarji, novice v zvezi z samim razvojem WordPress in novice o
vtičnikih). Na levi strani so meniji.

Meniji

Meniji so razporejeni v 3 sklope. Prvi sklop zajema nadzorno ploščo. Drugi
sklop predstavlja to, kar podamo na splet. V njemu so objave (ang. Posts),
shramba za datoteke (ang. Media), povezave (ang. Links), strani (ang. Pages) ter
komentarji (ang. Comments). Vsaka od naštetih zadev ima še svoje podmenije.
Tretji sklop predstavlja administrativni del, v katerem imamo izgled (ang.
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Slika 18.11: Osnovni pogled na spletno stran, ko je nameščen privzet template
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Slika 18.12: Okence za prijavo v urejanje spletne strani

Slika 18.13: Nadzorna plošča za WordPress
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Slika 18.14: Prvi sklop menija

Appearence), vtičniki (ang. Plugins), uporabniki (ang. Users), orodja (ang. Tools),
ter nastavitve (ang. Settings). Kot v drugem sklopu, imajo tudi ti našteti vsak
svoj podmeni.

Prvi sklop

Prvi sklop zajema dve bližnjici (Slika 18.14). Prva je dashboard, ki poda prvotno
stran s statistiko baze, druga pa updates, ki preveri in pokaže posodobitve, ki se
nahajajo na spletu za našo spletno stran, vključno z vsemi vtičniki in temami, ki
to omogočajo.

Drugi sklop

Namen drugega sklopa je zajetje vsega kar se tiče vsebine spletne strani (Slika
18.15). Vsebina zajema tako poglavja, podpoglavja, kot tudi objave, komentarje
in povezave.

V meniju Posts se beležijo, dodajajo, popravljajo in odstranjujejo objave,
ki skrbijo da je spletna stran dinamične narave. Podmeniji so: Objave (ang.
Posts), kjer so shranjene vse objave na strani; Dodajanje nove objave (ang. Add
new); Kategorije (ang. Categories), s katerimi ločujemo objave za boljši pregled;
Zaznamki objav (ang. Post tags).

V meni Media se shranjujejo naše medijske vsebine. Sem spadajo datoteke
tipa slike, video vsebine, avdio vsebine. Pod Razno lahko dodajamo dokumente
oz. ostale tipe datotek. Prvi podmeni zajema Knjižnico (ang. Library), kjer so
shranjene vse datoteke, ki so bile kdajkoli naložene na spletno stran, seveda z
izjemo trajno izbrisanih. Druga podmena je za dodajanje novih vsebin (ang.
Add New).

V meniju ”Links” dodajamo povezave na druge spletne strani ali vsebino na
spletu. Podmeniji so: Povezave (ang. Links), kjer so shranjene vse povezave;
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Slika 18.15: Meni drugega sklopa

Dodajanje nove povezave (ang. Add New); Kategorije linkov (ang. Link
Categories), s katerimi si, v primeru več povezav, pomagamo z sortiranjem le
teh v kategorije.

Meni Pages zajema Meni/Navigacijo/Gumbe vidne na spletni strani. Ta meni
je sestavljen iz gumbov in pod-gumbov. Zadevo lahko členimo še v več pod-
pod-pod gumbov. Gumbe in pod-gumbe ter njihovo število in imena definiramo
sami. Podmeni zajema Strani (ang. Pages), kjer so zbrane vse strani ter podstrani
na spletni strani in dodajanje nove strani (ang. Add New).

MeniComments nima podmenija, podaja pa pregled nad vsemi komentarji, ki
so se znašli na spletni strani. Komentarje lahko sortiramo v 4 kategorije, odvisno
od nastavitev same spletne strani. Lahko nastavimo, da jih pred prikazom
moramo potrditi (ang. Pending), v sledeči kategoriji pa so že potrjeni (ang.
Approved). Obstajata še kategorija nezaželenih komentarjev (ang. Spam) in
Smeti (ang. Trash) - prostor, kjer se shranjujejo izbrisani komentarji.

Tretji sklop

Tretji sklop je administrativne narave. Z njim upravljamo s spletno stranjo in
vsemi dodatki. V njemu se nahaja del za izgled (ang. Appearance), vtičnike (ang.
Plugins), s katerimi dodamo, posodobimo ali prilagodimo spletno stran svojim
potrebam, del za delo z uporabniki (ang. Users), Orodja (ang. Tools) in Splošne
nastavitve (ang. Settings). Vsak od naštetih ima še svoje podmenije.

Meni Appearance zajema podmeni Teme (Themes), s katerimi polepšamo
celoten videz spletne strani. Sem spadajo še Dodatki (Widgets) s katerimi
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Slika 18.16: Drugi sklop menijev z vsemi podmeniji
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kreiramo dodatne menije. Poleg teh so še Meniji (Menus) s katerim lahko
ustvarimo lastne prirejene menije, Ozadje, (Background) (za ozadje lahko
nastavimo poljubno sliko), glavo spletne strani (Header) (v glavo navadno
vstavimo logotip ali ime spletne strani). Potrebno je omeniti še Urejevalnik
(Editor), ki je bistvenega pomena. Z njim lahko popravljamo vse dele spletne
strani, vključno s samo temo. Za delo z urejevalnikom potrebujemo osnovno
znanje HTML jezika, osnove CSS in poznavanje PHP programskega jezika.

Meni Plugins obsega seznam vtičnikov, ki se nahajajo v izbranemWordPress
sistemu. V WordPress lahko nalagamo poljubno število vtičnikov. Ker je
odprtokoden CMS sistem velja da si lahko vtičnike, v kolikor smo vešči
PHP jezika, spišemo za lastne potrebe. Pri vtičnikih velja omeniti, da imajo
možnost samodejnega zaznavanja posodobitev, pri čemer predhodno opozorijo
o možnosti prenosa nove različice. Podmeni za dodajanje novih vtičnikov
(Add New) omogoča dodajanje vtičnikov in Urejevalnik (Editor), preko katerega
spreminjamo, popravljamo, ustvarimo ali priredimo sam vtičnik.

Meni Users je namenjen upravljanju uporabnikov spletne strani. Podmeniji:
Uporabniki (Users), kjer je celoten seznam uporabnikov, ki so registrirani za
upravljanje spletne strani; Dodajanje novih (Add New), kjer lahko dodajamo
nove; Moj profil (Your Profile) pa omogoča vpogled v lasten profil. WordPress
je hierarhični CMS, kar pomeni, da ima vsak uporabnik svojo vlogo. Vlog
je več. Najvišja vloga je Administrator. Ta lahko dostopa do vseh menijev,
popravlja nastavitve spletne strani, ima dostop do celotnega tretjega sklopa
menijev, upravlja z uporabniki, popravlja objave, komentarje, skratka ima poln
dostop. Takoj za administratorjem je Editor, ki lahko dostopa do prvega in
drugega sklopa menijev, kjer ima poln dostop, medtem ko je pri tretjem sklopu
menija omejen. Za njim je šeAuthor, ki lahko objavlja prispevke, gleda prispevke
drugih, vendar lahko popravlja samo svoje. Obstajata še Contributor, ki lahko
piše prispevke, a jih brez odobritve višjih uporabnikov ne more objavljati in
Subscriber, ki lahko upravlja samo z svojim profilom.

Meni Tools zajema orodja za lažje delo. Ta orodja se velikokrat navezujejo
kar na vtičnike. Sledi meni Uvoz (Import) ter meni Izvoz (Export), s katerima
uvažamo in izvažamo orodja.

Meni Settings je meni za nastavitve. V njem najdemo Splošne nastavitve (ang.
General), tu nastavimo naslov kjer se spletna stran nahaja, sam naslov spletne
strani, način beleženja časa in datuma ter e-naslov, kjer smo dosegljivi, ko gre kaj
narobe. Omembe vredna sta še podmenija za zapisovanje podatkov v bazo (ang.
Writing) in za branje podatkov iz baze (ang. Reading). Tu lahko nastavimo vlogo
spletne strani (dinamična, statična), koliko objav naj se pokaže na stran ter katera
stran naj bo prva, ko nekdo vtipka naš spletni naslov. Sledi še podmeniDiskusija
(ang. Discussion), kjer nastavimo pravice za uporabnike, da lahko diskutirajo
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preko komentarjev o objavljeni temi. Za tem podmenijom sta podmenija Mediji
(ang. Media), kjer nastavimo privzete nastavitve za slike, ki jih objavljamo in
Privatnost (Privacy), kjer nastavimokdo lahkovidi našo spletno stranoz. dostopa
do nje. Zadnji element podmenija je Povezave (ang. Permalinks), pri kateremu
določimo izgled zapisa za spletni naslov novih objav.

Dodajanje menijskih elementov in objav

Za uspešen prikaz vsebine svetu moramo na spletni strani vsekakor ustrezno
urediti menije in podmenije, hkrati pa poskrbeti za ustrezen videz in pa
aktualno, predvsem posodobljeno vsebino. Za dodajanje elementov vmeniju se
sprehodimo v drugi sklop menijev, kjer dodamo nov element (z gumbom Add
New).

Vpišemo naslov (Enter Title Here) ter v spodnjem okencu željeno vsebino.
Ko dokončamo, lahko zadevo pogledamo s predogledom na gumbu Preview
in ko smo prepričani, da je vsebina dokončna, pritisnemo gumb Publish. Pri
tem moramo biti pozorni - v kolikor ne želimo komentarjev na tej spletni strani
spodaj odznačimo kvadratek za Allow Comments. V kolikor v nadalje dodajamo
podmenije, si na desni strani pomagamo z menijem Parent, s katerim določimo
hierarhijo trenutne strani. Urejamo lahko tudi vrstni red trenutne hierarhične
lestvice in sicer tako, da vpišemo vrstno številko v kvadratek označen zOrder.

Za dodajanje novicmoramo odpreti v drugem sklopumenijaPosts in pognati
Add New.

Podobno kot pri dodajanju elementov menija, se na sredini odpre obrazec
za vpis vsebine. Tokrat na desni strani ni več menija Page attributes ampak
je meni za kategorije. Tu lahko določimo v katero kategorijo bomo dodali
naš prispevek. Za lažje delo je priporočeno, da si predhodno pri podmenijem
Categories naredimo več primernih kategorij. Omeniti je potrebno še čas objave.
Čas objave lahko namreč prestavljamo, ali poljubno spreminjamo, kar pomeni,
da lahko pišemo objave za pretekli kot za prihodnji čas. Zadevo uredimo s
pritiskom na Edit pri napisu Publish v desnem zgornjem kotu prikaza (glej Slika
18.19). Opomba: če pišemo objavo za vnaprej, se bo ta pokazala šele na dan ko
datirana in nič prej.
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Slika 18.17: Tretji sklop menijev z vsemi podmeniji (črn kvadratek s številko
1 pri zavihku ”Plugins” opozarja, da je na voljo ena posodobitev enega izmed
vtičnikov)
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Slika 18.18: Tipičen primer ekrana, ko ustvarjamo nove menijske elemente - na
desni pod ”Page Attributes” je vidna izbira ”Parent” ter vrstni red ”Order”
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Slika 18.19: Prikaz dodajanja objav (na desni strani se vidi označba za kategorije,
malo višje pa datum objave)
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Povzetek

Na spletu obstaja veliko sistemov za upravljanje vsebin. Eden izmed njih je

Wordpres, ki je trenutno tudi eden najpopularnejših odprtokodnih sistemov.

Prednost WordPress pred ostalimi je lahka uporaba, velik nabor brezplačnih

vtičnikov in tem, dobra spletna podpora ter brezplačno nadgrajevanje.

WordPress lahko naložimo v 5 minutah in takoj ga lahko prilagajamo glede na

naše potrebe. Skoraj vsako stvar se da prilagoditi. Vse kar je potrebno znati je

znanje angleškega jezika, uporaba spletnega brskalnika ter nekaj osnov PHP

jezika, kar pa seveda ni pogoj. Sam program se veže na podatkovno bazo

mySQL, ki jo ”pridno polnimo” in iz katere črpamo vse potrebne informacije, ki

so ali niso vidne na spletni strani. Postavitev spletne strani ni več zahtevna ne

umsko, ne tehnično. Z dobro voljo in računalniško pomočjo srednjega razreda

jo lahko naredimo sami, vse pa je odvisno še od finančnih možnosti, naših

zahtev in časa. WordPress je vsekakor dobro orodje, da ostanemo ažurni in

pregledni ter da z lastno spletno stranjo opozorimo nase.


