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SPLETNI URNIK V SISTEMU ZA UPRAVLJANJE Z VSEBINAMI 

JOOMLA!  

 

Povzetek 

 

S sestavljanjem urnika se srečujemo v različnih izobraževalnih institucijah. Kot vemo, vsak 

urnik ni dober urnik. Stremimo k temu, da bi izdelali uravnotežen in kompleksno sestavljen 

urnik. Programska sestava urnikov omogoča bistvene prednosti pred klasičnim ročnim 

sestavljanjem urnika.  

Poznamo več različnih sistemov za upravljanje z vsebinami, t.i. CMS-ji. V diplomskem delu 

smo se osredotočili na sistem Joomla!. Je odprtokodni sistem za upravljanje z vsebinami, 

predstavlja zelo močno ogrodje za izdelavo spletne strani in je eden izmed najzmogljivejših in 

najpopularnejših sistemov za upravljanje s spletnimi vsebinami na svetu. V diplomskem delu 

smo podrobno predstavili sistem Joomla!, v kontekstu njenega delovanja, njenih lastnosti, 

tipov razširitev in njenih različic. Predstavljena so tudi navodila za namestitev sistema 

Joomla!, ter navodila za uporabo orodja EasyCreator, ki omogoča izdelavo razširitev v 

samem sistemu. S tem orodjem smo realizirali poenostavljeno komponento spletnega urnika 

JUrnik, ki omogoča sestavljanje urnika za različne izobraževalne inštitucije. Upoštevali smo 

dejavnike dobrega in uravnoteženega urnika, ki nam omogoča: kasnejše popravke urnika, 

pripravo informacij o nadomeščanjih v poljubnem preteklem obdobju, hitrejše sestavljanje 

urnika, skoraj popolno izogibanje prekrivanjem že v prvi fazi sestavljanja, optimalno 

razporejanje oddelkov v učilnice ter izogibanje prostim uram.  

Komponenta spletni urnik JUrnik je tudi evalvirana in preizkušena s strani respondentov z 

različnim predznanjem iz programiranja. Tako smo prišli do ugotovitve, da je spletna 

komponenta JUrnik v obsegu diplomskega dela ustrezno izdelana. 

Ključne besede: sistem za upravljanje z vsebinami, Joomla!, komponenta, spletni urnik, 

orodje EasyCreator. 
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WEB  TIME SCHEDULE FOR CONTENT MANAGEMENT SYSTEM 

JOOMLA!  

 

Abstract 

 

Different educational institutions have to cope with the task of composing a schedule. As is 

known, not every schedule is a good one. We strive to produce a balanced and complex 

schedule. Scheduling software offers us significant advantages over the conventional manual 

assembly of a schedule. 

There are several different systems for management of content, so called CMSs. In this 

diploma thesis we are focusing on the Joomla! system. It is an open source content 

management system, it represents a powerful framework for building websites and it is one of 

the most powerful and most popular systems for content management in the world. In this 

thesis we offer a detailed presentation of the system Joomla! in the context of its functionality, 

its characteristics, types of extension and its variations. We also present the instructions for 

the installation of Joomla! and instructions for using EasyCreator tool, which is suitable of 

producing an extension of the system itself. With this tool we implemented the component 

JUrnik for web time schedule, which allows us to compose a timetable for the educational 

institutions. We considered the facts of a good and balanced schedule that allows us: 

subsequent adjustments of the schedule, preparation of informations about substituions in any 

past period, faster assembly of the schedule, almost complete removal of overlapping in the 

first phase of composing, an optimal allocation of departments in the classrooms, and 

avoiding the gaps in the schedule. 

The JUrnik component is also evaluated and tested against different users. This brings us to 

the conclusion that the web time component JUrnik is well developed. 

Key words: content management system, Joomla!, component, web time schedule, 

EasyCreator tool. 
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1. UVOD 

 

S sestavljanjem urnika se najpogoseje srečujemo v različnih izobraževalnih institucijah. Vsak 

urnik seveda ni dober urnik, zato stremimo k temu, da bi izdelali kakovostno uravnotežen 

urnik. To pomeni, da bi imeli slušatelji in predavatelji čim manj vmesnih prostih ur in da bi 

optimalno izkoristili zasedenost učnih prostorov. Med slušatelje v klasičnem smislu spadajo 

učenci v osnovnih šolah, dijaki v srednjih šolah ter študentje na fakultetah. Predavatelje pa 

predstavljajo učitelji, profesorji, asistenti in demonstratorji; prostore, kjer se izvaja pouk, pa 

imenujemo predavalnice. Sestaviti urnik na prvi pogled izgleda dokaj enostavno. Povezati 

moramo le predavatelje s slušatelji in jim dodeliti ustrezen prostor. Vendar lahko pri izdelavi 

urnikov naletimo na različne težave, ki omejijo in otežijo sam postopek. Pri izdelavi moramo 

upoštevati, da ni tako imenovanih prekrivanj, kar pomeni da ima posamezni predavatelj v 

določenem času lahko le eno predavanje, v določenem prostoru  in določen oddelek oz. 

razred. Ta urnik pa mora seveda slediti predpisanemu predmetniku. Vsi predavatelji in drugi 

strokovni delavci v izobraževalnih institucijah vedo, da je sestavljanje urnikov na začetku 

šolskega leta zamudno delo, katero zahteva mnoga usklajevanja. Zahtevnost navadno dodatno 

otežijo želje predavateljev, da bi predavali določene predmete samo v točno določenih dnevih 

in terminih. 

Urnike lahko sestavljamo ročno in programsko. Klasični način sestavljanja urnikov je ročni 

način, ki se še vedno uporablja, tudi zaradi kroničnega pomanjkanja finančnih sredstev v 

izobraževalnih institucijah. Programska sestava urnikov zahteva določena finančna sredstva 

za nakup in vzdrževanje programske opreme. Omogoča nam bistvene prednosti pred 

klasičnim sestavljanjem urnikov, kot so: sprotni popravki urnika, kasnejši popravki urnika, 

priprava informacij o nadomeščanjih v poljubnem preteklem obdobju, hitrejše sestavljanje 

urnika, izogibanje prekrivanjem že v prvi fazi sestavljanja, enakomerna obremenitev po 

dnevih, optimalno razporejanje oddelkov v učilnice, izogibanje prostim uram, samodejno 

določanje težavnosti ur glede razporejanja v urnik in dosledno izvajanje povezav pouka. 

Sistem upravljanja spletnih aplikacij je uporabljen kot zagotovilo organizacije nalog, ki so 

potrebne za dosego ciljev. Eden od teh sistemov upravljanja je sistem za upravljanje z 

vsebinami. V diplomskem delu se bomo osredotočili na izdelavo spletnega urnika, ki ga 

bomo razvili v sistemu Joomla! (v nadaljevanju Joomla), kot predstavnika zgoraj omenjenih 

spletnih aplikacij, kar pomeni razširitev sistema Joomla. Joomla je razvita pod licenco 

GNU/GPL, kar omogoča razvijanje lastnih programskih nadgradenj. Glavni rezultat 
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diplomskega dela bo evalvirana lastna komponenta – spletni urnik s pripadajočimi navodili in 

podrobno razlago kako razviti lastne komponente v sistemu Joomla. Sistem Joomla bo 

podrobneje obravnavan v teoretičnem delu diplomskega dela, od prve različice do danes. 

Diplomsko delo bo vsebovalo tudi oceno Joomlinih prednosti in slabosti, dodatno pa bo 

predstavljeno tudi orodje EasyCreator, ki omogoča izdelavo vseh razširitev za sistem Joomla. 

 

1.1. CILJI DIPLOMSKEGA DELA 

Joomla je odprtokodni sistem za izgradnjo in nadgradnjo spletnih aplikacij. V izobraževalnih 

institucijah se tega sistema poslužujejo običajno za podporo izobraževanju v kontekstu 

podatkovnega skladišča in upravljanja z dokumenti. Ne uporabljajo pa Joomle za programsko 

izdelavo urnikov, tako da ustrezna programska rešitev še ne obstaja. Z razvojem ustrezne 

lastne komponente, imenovane JUrnik, želimo ugotoviti, ali sistem Joomla omogoča razvoj 

takšne komponente, oziroma ali je sistem Joomla lahko za izobraževalne institucije uporaben 

tudi za sestavljanje urnika, kot alternativna komercialnim programskim rešitvam. Cilja 

diplomskega dela sta tako: 

- teoretična opredelitev sistema za upravljanje z vsebinami, pri katerem se bomo 

osredotočili na sistem Joomla, in 

- izdelava lastnega spletnega urnika, realiziranega kot komponenta sistema Joomla.  

 

1.2. VSEBINA DIPLOMSKEGA DELA 

Joomla omogoča razvoj lastnih komponent, zaradi česar predpostavljamo, da bomo lahko 

realizirali komponento za sestavljanje urnika. Predpostavljamo tudi, da bo vpliv omejitev pri 

razvoju omejil funkcionalnost komponente, vendar bo komponenta primerljiva s 

komercialnimi programskimi rešitvami. 

Najprej bomo opredelili teoretične osnove delovanja Joomle in sistemov za upravljanje z 

vsebinami. Na osnovi pridobljenih informacij bomo razvili lastno komponento. Razvoj bo 

potekal skozi faze načrtovanja, implementacije prototipa, testiranje prototipa, izboljšanega 

načrtovanja, implementacijo končne komponente in testiranje ter izboljšanje končne 

komponente. Uporabili bomo spletni strežnik Apache, PHP in sistem za upravljanje s 
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podatkovnimi bazami MySQL. Za izdelavo komponente bomo uporabili orodje EasyCreator. 

Končna komponenta bo ovrednotena, zbrane bodo ideje o izboljšavi komponente. 

Vsebinski povzetek diplomskega dela je naslednji. Na začetku bomo na kratko predstavili 

sistem za upravljanje z vsebinami. Vseboval bo kratek pregled uporabe takšnega sistema, 

kako ga uporabljamo danes v šolah, ter pod katero licenco je zasnovan. Sledilo bo poglavje 

Joomla, kjer bomo predstavili Joomlo, od njene uporabe, tipov razširitev, namestitve in orodij 

za programiranje. Nadaljevali bomo s poglavjem, v katerem se bomo osredotočili na izdelavo 

komponent v sistemu Joomla, ter še posebej na izdelavo dotične komponente JUrnik. V 

zaključku bomo opredelili še evalvirane ugotovitve o učinkovitosti in uporabnosti izdelane 

komponente. 
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2. SISTEM ZA UPRAVLJANJE Z VSEBINAMI  

 

V svetu so vse bolj popularni sistemi za upravljanje, realizirani kot spletne aplikacije. 

Predvsem se uporabljajo kot način priprave dokumentov in različnih vsebin,  ter izvajanje 

nadzora  teh vsebin, ki so potrebne za dosego ciljev. Specifična podmnožica takšnih sistemov 

so sistemi za upravljanje z vsebinami (angl. content management systems - CMSs).  

Sistem upravljanja z vsebinami, oziroma CMS, je sistem, ki omogoča urejanje in vzdrževanje 

vsebine spletnih strani brez znanja označevalnega jezika HTML. Urednik spletne strani tako 

lahko samostojno spreminja besedila, slike in druge elemente spletne strani, brez pomoči 

podjetja ali osebe, ki je stran izdelalo. Osveževanje spletne strani s sistemom CMS je zelo 

preprosto, kar si seveda želijo podjetja, organizacije in posamezniki, zato je CMS vedno bolj 

priljubljen. Z njim lahko dodajamo nove vsebine ali osvežujemo stare, v večini sistemov CMS 

pa je omogočeno tudi nalaganje slik in drugih večpredstavnostnih vsebin ter vključevanje 

dodatkov (angl. add-ons, plugins, extensions, mods). Najbolj razširjen sistem CMS, je sistem 

Joomla [30][33]. 

 

2.1. CMS NA SPLOŠNO 

Sistem za upravljanje z vsebinami je program ali skupina orodij, ki omogoča kreiranje, izbris, 

urejanje in organizacijo vsebin na spletu. Podjetje, ustanova ali izobraževalna organizacija (v 

nadaljevanju organizacija) lahko s takšnim sistemom poenostavi urejanje svojih spletnih 

strani, saj jih urejajo avtorji, zadolženi za posamezna področja, ne da bi potrebovali obširno 

tehnično predznanje ali vsakokratno pomoč računalničarja. 

Pri urejanju klasičnih spletnih strani je ponudnik vsebine, v našem primeru npr. učitelj ali 

profesor, pripravil dokument s spremembami, ki jih je potrebno objaviti na spletni strani. Ta 

dokument je poslal naprej računalničarju oziroma tehničnemu kadru, ki je njegove 

spremembe vnesel v ustrezni dokument HTML in jih objavil na strežniku. Torej za prikaz 

spletne vsebine potrebujemo vmesni člen, ki je nepogrešljiv. Postopek klasičnega urejanja 

spletnih strani nam prikazuje slika 1 [40]. 

 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Spletna_stran
http://sl.wikipedia.org/wiki/HTML
http://sl.wikipedia.org/wiki/Podjetje
http://sl.wikipedia.org/wiki/Nalaganje
http://sl.wikipedia.org/wiki/Slika
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ve%C4%8Dpredstavnostna_vsebina&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Dodatek&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Angle%C5%A1%C4%8Dina
http://sl.wikipedia.org/wiki/Odprta_koda
http://sl.wikipedia.org/wiki/Joomla
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Slika 1 Klasično urejanje spletnih strani [40] 

 

Zgornja slika kaže pot objave spletne vsebine, od ponudnika vsebine do uporabnika, na 

klasičen način. Kot vidimo je tako delo zamudno in obremenjujoče – saj za vsako spremembo 

na spletni strani potrebujemo vmesni člen (posrednika med ponudnikom vsebine in 

uporabnikom). 

CMS-ji ponudnikom vsebine omogočajo urejanje spletnih strani neposredno na strežniku, ne 

da bi zato potrebovali obširnejše tehnično predznanje. Prav tako ne potrebujemo vmesnega 

kadra za izvajanje računalniških storitev. S takšnim sistemom so spremembe na spletnih 

straneh objavljene hitreje, prav tako je razbremenjen tudi računalniški kader. Slika 2 tako 

prikazuje urejanje spletnih strani s pomočjo CMS. 

 

Slika 2 Urejanje spletnih strani s pomočjo CMS [40] 

Prednosti urejanja spletnih strani s pomočjo CMS so tako: 

- hitrejše objavljanje spletne vsebine, 

- ne potrebujemo vmesnega kadra za objavo vsebine, 

- preprosta uporaba, brez predhodnega tehničnega predznanja, in 

- preprosto ažuriranje. 

 

Zelena puščica na sliki 2 nam prikazuje preskok treh korakov, ki predstavljajo temeljno 

razliko med klasičnim urejanjem spletnih strani in urejanjem spletnih strani s pomočjo CMS-

ja. 
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Če povzamemo: uporaba CMS-ja izobraževalni organizaciji prinese veliko koristi, ki pa se 

lahko izničijo, če izobraževalna organizacija ne upošteva nekaj glavnih vodil. Med njimi je 

ključna skrb za varnost rešitve in pa zaveza k aktivnem objavljanju novih vsebin na spletni 

strani [40].  

 

2.2. LASTNOSTI CMS 

V prejšnjem razdelku smo omenili, katere so prednosti urejanja spletnih strani s pomočjo 

sistema za upravljanje z vsebinami. Lahko pa dopišemo še štiri najbolj tipične lastnosti 

sistema za upravljanje CMS. To so [1][40]: 

- enostavnost uporabe, 

- enostavna administracija spletnih strani, 

- uporaba lastnih predlog, in  

- enostavno vzdrževanje. 

 

CMS olajša delo z nadzorom, pregledovanjem, urejanjem in časovnim upravljanjem. 

Običajno vsak sistem CMS že vsebuje naslednje funkcije [40]: 

- Predloge – izdelava standardnih predlog, ki jih zelo enostavno dodamo novi ali že 

obstoječi vsebini, izdelava enega skupnega mesta, preko katerega lahko zamenjamo 

predlogo na želenih straneh, ali vseh straneh. 

- Enostavno urejanje vsebine – večina sistemov CMS uporablja urejevalnike tipa 

WYSIWYG (What You See Is What You Get), ki omogočajo preprosto uporabo tudi 

ljudem brez ustreznega računalniškega znanja. To pomeni, da je vsebina, ki jo urejamo 

in oblikujemo, zelo podobna tistemu, kar bomo potem videli na spletu.  

- Nadgradnjo preko spleta – večina sistemov CMS omogoča enostavno nadgradnjo, 

tako da je sistem vedno ažuriran. 

- Prilagodljive možnosti – sistemi CMS imajo že vgrajene module in vtičnike, ki jih 

enostavno uporabljamo na spletni strani. 

- Upravljanje z dokumenti – sistemi omogočajo določanje življenjske dobe 

posameznih dokumentov, od samega nastanka dokumenta, preko popravkov ter na 

koncu arhiviranja in uničenja tega dokumenta. 
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Kako izbrati ustrezen CMS? 

Organizacije lahko izbirajo med več sto sistemi CMS, pred izbiro pa morajo identificirati 

funkcionalnosti, ki jih bodo potrebovali, skladno z njihovimi željami in potrebami [1][40].  

2.3. KRATEK PREGLED PONUDBE CMS  

Razvoj mehanizmov za virtualizacijo ter večanje prepustnosti omrežnih povezav sta 

omogočila, da se je ponudila možnost gostujočih virtualnih strežnikov – GVS. [27][33] 

Storitev se je postopoma dopolnjevala, tako da je sedaj na voljo v vseh treh oblikah storitev v 

oblaku
1
 [11][43]:   

- infrastruktura kot storitev (IaaS),  

- platforma kot storitev (PaaS) in  

- programska oprema kot storitev (SaaS).  

 

Poznamo različne tipe CMS-jev [30]: 

- Enterprise CMS (ECMS) – podjetniški sistem upravljanja, 

- Web CMS (WCMS) – spletni sistem upravljanja, in 

- Component CMS (CCMS) – komponentni sistem upravljanja. 

 

Podjetniški sistem za upravljanje vsebin je namenjen organizaciji dokumentov in 

dokumentacije. Spletni sistem za upravljanje z vsebinami je komplet ali samostojna aplikacija 

za ustvarjanje, upravljanje, shranjevanje in uporabo vsebin na spletnih straneh. Komponentni 

sistem za upravljanje z vsebinami je specializiran za ustvarjanje dokumentov iz različnih 

gradnikov (t.i. komponent), t.j. na bolj podrobnem nivoju kakor običajni CMS-ji, ki delujejo 

na nivoju dokumentov [30].  

 

2.3.1. PROGRAMSKA OPREMA KOT STORITEV (SAAS) 
 

Kratica SaaS ima v računalništvu dva pomena. Lahko predstavlja Software as a Service - 

programska oprema kot storitev, ali pa Storage as a Service - shranjevanje kot storitev. Mi 

bomo v nadaljevanju uporabljali prvo omenjeno.  

                                                 
1
 Storitev v oblaku ali računalništvo v oblaku v računalniškem slogu pomeni storitev preko interneta. 
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SaaS je programska oprema, ki omogoča dostop do programske opreme in njenih funkcij na 

daljavo kot spletno storitev. Programska oprema kot storitev omogoča organizacijam dostop 

do poslovnih funkcij. Ta programska oprema t.i. »gostuje na daljavo«, zato uporabniki ne 

potrebujejo vlaganja v dodatno strojno opremo. Odpravlja potrebo organizacije za vgradnjo, 

ureditvijo in pogosto dnevno servisiranje in vzdrževanje. Programska oprema kot storitev se 

lahko šteje preprosto kot gostiteljska aplikacija [27].   

Tabela 1 prikazuje lastniško programsko opremo, ki vključuje programsko opremo, 

gostovanjje, in podporo z enim prodajalcem. Ta vključuje brezplačne storitve. Za vsako 

programsko opremo kot storitev tabela prikazuje:  

- dostopno verzijo, 

- zadnjo verzijo, in 

omogočanje – spletnega , skupinskega in podjetniškega upravljanja z vsebinami. 

Ime 

Zadnje 

licenčne 

verzije 

Zanja 

stabilna 

verzija 

Plačilo 

vstopa 

Spletni 

sistem 

upravljanja 

Skupinski 

sistem 

upravljanja 

Podjetniški 

sistem 

upravljanja 

Huddle Da 2012 
znesek 

varira 
Da Da Da 

Accrisoft 

brezplačnodom 
Da v8.2 

od $1,95 

na mesec 
Da Da Da 

Adobe 

Business 

Catalyst 

 
V3 

od $5,66 

na mesec 
Da Da Da 

Agility CMS Ne 2012.02 
znesek 

varira 
Da Da Da 

Alfresco Cloud 

Da 

(Alfresco 

Community 

& 

Enterprise) 

2012.05 brezplačno Ne Da Da 

Polopoly Web 

CMS  
10.2 

znesek 

varira 
Da Da Ne 

Clickability 

(Limelight 

Networks) 

Ne 
 

znesek 

varira 
Da Ne Ne 

Content SORT Da 2011.11 
od $1,95 

na mesec 
Da Da Da 

Frontis 

Archive 

Publishing 

System 

Da V3.12.01.11 
znesek 

varira 
Da Da Da 

http://en.wikipedia.org/wiki/Business_Catalyst
http://en.wikipedia.org/wiki/Business_Catalyst
http://en.wikipedia.org/wiki/Business_Catalyst
http://en.wikipedia.org/wiki/Agility_CMS
http://en.wikipedia.org/wiki/Alfresco_%28software%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Atex_%28software%29#Products
http://en.wikipedia.org/wiki/Atex_%28software%29#Products


Univerza v Ljubljani-Pedagoška fakulteta  Bogdanovič Anja- diplomsko delo

  

  

9 

 

Accrisoft 

brezplačnodom 
Da v8.2 

od $6 na 

mesec 
Da Da Da 

Microsoft 

Office 365 

Da (MS 

SharePoint, 

MS Lync, 

MS 

Exchange, 

MS Office) 

2011 
od $5,66 

na mesec 
Da Da Da 

Windows Live Ne 2011 brezplačno Ne Da Ne 

uCoz N/a Ne brezplačno Da Da Ne 

O3spaces Da 3.2.1 
    

WebWiz@rd Da 3.2.1 
znesek 

varira 
Da Da 

 

 

 

Tabela 1 Programska oprema kot storitev [33] 

 

Iz tabele 1 je razvidno, da večina programske opreme kot storitev omogoča dostopno verzijo. 

Polovica naštete programske opreme je plačljive, druga polovica pa brezplačna. Večina kot 

storitev omogoča spletno, skupinsko in podjetniško upravljanje z vsebinami [33]. 

2.3.2. LASTNIŠKA PROGRAMSKA OPREMA – PROPRIETARY 

SOFTWARE 
Lastniška programska oprema je programska oprema pod licenco. Tabela 2 predstavlja 

primerjavo lastniške programske opreme in prikazuje razliko v:  

- platformi, 

- podprtih podatkovnih bazah, 

- licenci, 

- datumu izdaje, ter 

- v omogočanju – spletnega, skupinskega in podjetniškega upravljana z vsebinami. 

  

Ime Platf

orm

a 

Podprte 

podatkov

ne baze 

Zad

nja 

izdaj

a 

Licenc

e 

Zad

nji 

datu

m 

izdaj

e 

Cena 

vstopa 

Spletno 

upravljanj

e vsebin 

Skupinsk

o 

upravlja

nje 

vsebin 

Podjetn

iško 

upravlj

anje 

vsebin 

EPiServe

r CMS 

ASP.

NET 

SQL 

Server 

6.1.3

79.0 

lastniš

ka 

progra

mska 

oprem

2008

-08-

28 

$20,00

0 

Da     

http://en.wikipedia.org/wiki/ASP.NET
http://en.wikipedia.org/wiki/ASP.NET
http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server
http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server
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a 

Cascade 

Server 

Java Podpira 

MySQL 

5.0 / 5.1, 

Microsoft 

SQL 

Server 

2005 / 

2008 / 

2008 R2, 

Oracle 

10g / 11g 

7.0.2 lastniš

ka 

progra

mska 

oprem

a 

2012

-06-

22 

  Da Da Da 

Alfresco 

(Enterpris

e & 

Communi

ty 

Edition) 

Java Podpira 

Oracle, 

SQL 

Server, 

MySQL, 

PostgreS

QL, DB2 

4.0.2 

Podj

etje, 

4.0.e 

skup

nost 

odprto

kodna 

Augu

st 

2012 

  Trenutno 

v4.x, 

dostopna je 

bila 

pravtako v 

v3.x 

Da Da 

Atex 

(software

) 

Polopoly 

Web 

CMS 

Java Podpira 

Oracle, 

SQL 

Server, 

MySQL, 

PostgreS

QL 

10.6       Da Da Ne 

Computhi

nk 

ViewWis

e 

Java Podpira 

Oracle, 

SQL 

Server 

7.0   2011   Da Da Da 

CoreMed

ia WCM 

Java Podpira 

JDBC-

baze 

6       Da Ne Ne 

OpenText 

Web 

Experien

ce 

Managem

ent 

(formerly 

Vignette 

Content 

Managem

ent) 

.NET

, 

Java 

Podpira 

Oracle, 

SQL 

Server, 

DB2 

8.1     okvirn

o 

USD1

00,000 

Da Ne Ne 

OpenText 

Web Site 

Managem

ent 

(formerly 

RedDot) 

ASP.

NET, 

Java 

Podpira 

Oracle, 

SQL 

Server 

10.1       Da Ne Ne 

http://en.wikipedia.org/wiki/Cascade_Server
http://en.wikipedia.org/wiki/Cascade_Server
http://en.wikipedia.org/wiki/Alfresco_%28software%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Alfresco_%28software%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Alfresco_%28software%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Alfresco_%28software%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Alfresco_%28software%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Alfresco_%28software%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Atex_%28software%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Atex_%28software%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Atex_%28software%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Atex_%28software%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Atex_%28software%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Atex_%28software%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Computhink
http://en.wikipedia.org/wiki/Computhink
http://en.wikipedia.org/wiki/Computhink
http://en.wikipedia.org/wiki/Computhink
http://en.wikipedia.org/wiki/CoreMedia_CMS
http://en.wikipedia.org/wiki/CoreMedia_CMS
http://en.wikipedia.org/wiki/Open_Text
http://en.wikipedia.org/wiki/Open_Text
http://en.wikipedia.org/wiki/Open_Text
http://en.wikipedia.org/wiki/Open_Text
http://en.wikipedia.org/wiki/Open_Text
http://en.wikipedia.org/wiki/Open_Text
http://en.wikipedia.org/wiki/Open_Text
http://en.wikipedia.org/wiki/Open_Text
http://en.wikipedia.org/wiki/Open_Text
http://en.wikipedia.org/wiki/Open_Text
http://en.wikipedia.org/wiki/Open_Text
http://en.wikipedia.org/wiki/RedDot
http://en.wikipedia.org/wiki/RedDot
http://en.wikipedia.org/wiki/RedDot
http://en.wikipedia.org/wiki/RedDot
http://en.wikipedia.org/wiki/RedDot
http://en.wikipedia.org/wiki/RedDot
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Adobe 

CQ5 

(formerly 

Day 

Communi

qué 

WCM) 

Java Ne 

database 

required;P

odpira 

Oracle, 

SQL 

Server, 

DB2, 

MySQL; 

5.4.0       Da Ne Ne 

Escenic 

Content 

Engine 

Java Oracle, 

MySQL 

5.3       Da Da Ne 

IBM 

Lotus 

Web 

Content 

Managem

ent 

Java no 

podpira 

nobene 

podatkov

ne baze; 

Podpira 

Oracle, 

SQL 

Server, 

DB2;Pod

poraJSR-

286/v2 

Java 

Portlet 

Definition 

Standard 

7.0 lastniš

ka 

progra

mska 

oprem

a 

    Da Da Ne 

IBM 

Enterpris

e Content 

Managem

ent 

Java Oracle, 

DB2 

8.4.3 lastniš

ka 

progra

mska 

oprem

a 

2011   Da Da Da 

AutoNem

y 

Interwov

en 

Teamsite 

CMS 

Perl, 

Java 

Oracle, 

SQL 

Server, 

DB2 

7.2.1 lastniš

ka 

progra

mska 

oprem

a 

2011   Da Da Da 

AxCMS.

net 

ASP.

NET 

SQL 

Server 

9.2 lastniš

ka 

progra

mska 

oprem

a 

2010

-10-

07 

  Da Da Ne 

Contegro ASP.

NET 

SQL 

Server 

4.0.0 lastniš

ka 

progra

mska 

oprem

a 

2010

-17-

11 

$10,00

0 

Da Da Ne 

http://en.wikipedia.org/wiki/Day_Software
http://en.wikipedia.org/wiki/Day_Software
http://en.wikipedia.org/wiki/Day_Software
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http://en.wikipedia.org/wiki/IBM_Lotus_Web_Content_Management
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http://en.wikipedia.org/wiki/IBM_Information_Management_Software
http://en.wikipedia.org/wiki/IBM_Information_Management_Software
http://en.wikipedia.org/wiki/IBM_Information_Management_Software
http://en.wikipedia.org/wiki/IBM_Information_Management_Software
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http://en.wikipedia.org/wiki/AxCMS.net
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http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server
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DotNetN

uke 

ASP.

NET 

SQL 

Server 

6.0.2 lastniš

ka 

progra

mska 

oprem

a 

2011

-10-

05 

lahko 

je 

zstonj, 

ali pa 

cena 

naraste 

do 

$5,499 

Da Da Ne 

Ektron 

CMS 

ASP.

NET 

SQL 

Server 

8.6 lastniš

ka 

progra

mska 

oprem

a 

2012

-06-

30 

$15,00

0 

Da Da Ne 

Elcom 

CMS 

ASP.

NET 

SQL 

Server 

7.3 lastniš

ka 

progra

mska 

oprem

a 

2011

-02-

15 

  Da Da Da 

EMC 

Documen

tum ECM 

Java Oracle, 

SQL 

Server, 

DB2 

6.7 lastniš

ka 

progra

mska 

oprem

a 

2011

-04-

01 

  Ne Ne Da 

Expressio

nEngine 

PHP MySQL 2.4.0 lastniš

ka 

progra

mska 

oprem

a 

2012

-01-

24 

$99.95 

- 

299.95 

Da Ne Da 

Hyland 

OnBase 

ECM 

.NET SQL 

Server, 

Oracle 

        Da Da Da 

Jadu .NET SQL 

Server 

1.10 

(One

Ten) 

      Da Da Ne 

Kentico 

CMS 

ASP.

NET 

SQL 

Server 

6.0 lastniš

ka 

progra

mska 

oprem

a 

2011

-

10'10 

  Da Da Da 

SharePoi

nt Server 

(MOSS) 

ASP.

NET 

SQL 

Server 

(2005 ali 

2008), 

SQL 

Express 

4.0 

(14.0

.476

0.10

00) 

lstnišk

a 

progra

mska 

oprem

a, 

Open 

API 

2010

-04-

22 

  Da Da Da 

http://en.wikipedia.org/wiki/DotNetNuke
http://en.wikipedia.org/wiki/DotNetNuke
http://en.wikipedia.org/wiki/ASP.NET
http://en.wikipedia.org/wiki/ASP.NET
http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server
http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server
http://en.wikipedia.org/wiki/Ektron
http://en.wikipedia.org/wiki/Ektron
http://en.wikipedia.org/wiki/ASP.NET
http://en.wikipedia.org/wiki/ASP.NET
http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server
http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server
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http://en.wikipedia.org/wiki/Elcom_CMS
http://en.wikipedia.org/wiki/ASP.NET
http://en.wikipedia.org/wiki/ASP.NET
http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server
http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server
http://en.wikipedia.org/wiki/Documentum
http://en.wikipedia.org/wiki/Documentum
http://en.wikipedia.org/wiki/Documentum
http://en.wikipedia.org/wiki/ExpressionEngine
http://en.wikipedia.org/wiki/ExpressionEngine
http://en.wikipedia.org/wiki/PHP
http://en.wikipedia.org/wiki/MySQL
http://en.wikipedia.org/wiki/Hyland_Software
http://en.wikipedia.org/wiki/Hyland_Software
http://en.wikipedia.org/wiki/Hyland_Software
http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server
http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server
http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server
http://en.wikipedia.org/wiki/Jadu
http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server
http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server
http://en.wikipedia.org/wiki/Kentico_CMS
http://en.wikipedia.org/wiki/Kentico_CMS
http://en.wikipedia.org/wiki/ASP.NET
http://en.wikipedia.org/wiki/ASP.NET
http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server
http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server
http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office_SharePoint_Server
http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office_SharePoint_Server
http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Office_SharePoint_Server
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http://en.wikipedia.org/wiki/ASP.NET
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Microsoft 

SharePoi

nt 

Foundati

on 

ASP.

NET 

SQL 

Server 

(2005 ali 

2008), 

SQL 

Express 

4.0 

(14.0

.476

0.10

00) 

lstnišk

a 

progra

mska 

oprem

a, 

Open 

API 

2010

-04-

22 

brezpl

ačno 

Da Da Da 

OpenText 

ECM 

Suite 

.NET

, 

Java 

SQL 

Server 

(2000, 

2005 or 

2008), 

Oracle 

2010       Da Da Da 

Oracle 

ECM 

Suite 

Java Oracle 11g       Da Da Da 

Percussio

n 

Software 

CM 

System 

Java Oracle, 

SQL 

Server 

7.2 lastniš

ka 

progra

mska 

oprem

a 

2012

-09-

21 

  Da Da Da 

Percussio

n 

Software 

CM1 

Java MySQL, 

Derby 

2.4 lastniš

ka 

progra

mska 

oprem

a 

2010

-12-

07 

  Da Da Ne 

Sitecore 

Professio

nal 

Edition 

ASP.

NET 

SQL 

Server 

(2005 ali 

2008), 

Oracle 

6.5 lastniš

ka 

progra

mska 

oprem

a 

2012

-01-

04 

$15,00

0 

Da Da Ne 

Terminal

Four 

Java Oracle 8i, 

9i, 10g & 

11g, 

MySQL, 

Microsoft 

SQL 

Server 

2000, 

2005 & 

2008, 

Postgres 

Enterprise 

DB 

7.2 lastniš

ka 

progra

mska 

oprem

a 

04/2

012 

  Da Da Ne 

Sitefinity 

CMS 

ASP.

NET 

SQL 

Server, 

Oracle, 

MySQL 

4.3 lastniš

ka 

progra

mska 

oprem

a 

2011

-08-

10 

osebna 

uporab

a je 

brezpl

ačna 

Da Da Ne 

http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SharePoint_Foundation
http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SharePoint_Foundation
http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SharePoint_Foundation
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http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SharePoint_Foundation
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http://en.wikipedia.org/wiki/Percussion_Software
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http://en.wikipedia.org/wiki/Java_%28programming_language%29
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Sitekit 

CMS 

ASP.

NET 

SQL 

Server 

9.5 lastniš

ka 

progra

mska 

oprem

a 

2012

-02-

01 

  Da Da Ne 

Telligent 

Communi

ty 

ASP.

NET 

SQL 

Server 

5.0   2009

-06-

26 

od 

$30,00

0 

Da Da Ne 

Titan 

CMS 

ASP.

NET 

SQL 

Server 

5.7 R lastniš

ka 

progra

mska 

oprem

a 

2011

-05-

16 

  Da Da Ne 

Jadu PHP MySQL 

or 

Microsoft 

SQL 

Server 

1.10 

(One

Ten) 

      Da Da Ne 

Pulse 

CMS 

PHP Flat-file 

baza 

1.5.2     osnov

na 

uporab

a je 

brezpl

ačna 

Da Ne Ne 

WebNede

s CMS 

ASP.

NET 

SQL 

Server 

2005+, 

SQLCE, 

MySQL 

3.6 komer

cialna 

licenca 

2011

-06-

30 

        

 

Tabela 2 Lastniška programska oprema- Proprietary software [33] 

Večina lastniške programske opreme v tabeli 2 omogoča spletno, skupinsko in podjetniško 

upravljane z vsebinami. Loči se le po platformi, podprtosti in licencah. Iz tabele je pravtako 

razvidno, katera programska oprema je plačljiva in katera zastonj. Podane so tudi zadnje 

stabilne verzije lastniške programske opreme. 

2.4. UPORABA CMS V SLOVENSKIH ŠOLAH 

Zadnja desetletja smo priča različnim mednarodnim konferencam, ki so na strokovni in 

izobraževalni ravni namenjene raziskavam v tehničnem, telekomunikacijskem in 

informacijskem smislu. Namen konferenc je strokovno in znanstveno predstaviti dotične 

teme, v okviru predavanj, delavnic in okroglih miz. Teme se vsako leto spreminjajo, 

konference pa so objavljene v obliki člankov in predavanj. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Sitekit
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http://en.wikipedia.org/wiki/Telligent_Community
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http://en.wikipedia.org/wiki/ASP.NET
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Uporabo sistema CMS v slovenskih in mednarodnih izobraževanih inštitucijah, bomo povzeli 

iz naslednjih treh zbornikov: SIRIKT, MIPRO in CECIIS. Na kratko bomo predstavili tudi 

vsako konferenco posebej. 

2.4.1. KONFERENCA SIRIKT 

Kratica SIRIKT pomeni »Splet izobraževanja in raziskovanja z IKT
2
«. Je mednarodna 

konferenca , ki povezuje dolgoletno tradicijo konferenc MIRK z širšimi vsebinami [23][39]: 

 Srečanje uporabnikov Arnes združuje uporabnike različnih segmentov izobraževanja, 

raziskovanja in kulture okrog tematike novih tehnologij, omrežnih storitev in 

tehnološke podpore mednarodnemu sodelovanju v Evropi. 

 Aktivno učenje in IKT obravnava e-metode učenja in poučevanja na vseh stopnjah 

izobraževanja od vrtca do univerze. 

 Vodenje informatizirane šole pa zadeva vse, ki jih zanima načrtovanje informatizirane 

šole. 

Teme konference so inovativna uporaba IKT v pedagoškem procesu in pri vodenju šole, 

pregled trendov in razvoja na področju omrežnih storitev v izobraževalnih in raziskovalnih 

omrežjih, mednarodno sodelovanje in projekti, ki temeljijo na uporabi IKT [37]. 

Uporabo CMS sistema bomo povzeli kar iz članka  - Nove Arnesove storitve za uporabnike s 

področja izobraževanja.  

Organizacije in individualni uporabniki s področja izobraževanja že sedaj v veliki meri 

uporabljajo Arnesove storitve, pa naj gre za povezavo organizacije v internet, spletno pošto, 

ali pa katero drugo storitev. Tudi v tem letu so v sodelovanju s predstavniki šolstva in MŠŠ
3
 

razširili nabor razpoložljivih storitev, nekatere obstoječe pa izboljšali. Tako so izvedli 

obsežno nadgradnjo gostovanja spletnih strani, kar je omogočilo gostovanje novejših CMS- in 

LMS
4
- sistemov, znatno so povečali tudi razpoložljivi prostor na strežniku. Do strežnika bodo 

lahko dostopali z novim protokolom IPv6, osnovne administrativne operacije na strežniku pa 

bodo po novem lahko opravili kar sami. Spletne konference VOX so nadgradili z novim 

                                                 
2
 Informacijsko- komunikacijska tehnologija 

3
 Ministrrstvo za šolstvo in šport 

4
 Learning Management System 

http://sl.wikipedia.org/wiki/IKT
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Konferenca&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/MIRK
http://sl.wikipedia.org/wiki/Arnes
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=U%C4%8Denje&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/IKT
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grafičnim vmesnikom, kar omogoča enostavnejšo in zanesljivejšo uporabo. Nova storitev 

Arnes video bo omogočala shranjevanje in predvajanje multimedijskih posnetkov na spletu, 

organizacijam, ki bi rade na čim enostavnejši način urejale svojo spletno stran, pa bo na voljo 

spletni dnevnik. Večje dokumente bodo uporabniki od sedaj naprej lahko izmenjevali kar s 

pomočjo spletnega vmesnika. Poskrbeli pa so tudi za zahtevnejše uporabnike, saj so na 

Arnesu uvedli «Računalništvo v oblaku«, kar je bila tudi vodilna tema konference Arnes 

2011. Pri tem so še posebno pozornost posvetili varnosti podatkov [44]. 

2.4.2. KONFERENCA MIPRO 

Konferenca MIPRO je eden večjih dogodkov s področja informacijskih in 

telekomunikacijskih tehnologij, elektronike in mikroelektronike na tleh držav bivše 

Jugoslavije, poteka pa vsako leto v Opatiji. Poleg vsebine konference (znanstvenih in 

strokovnih prispevkov, različnih delavnic in okroglih miz) je zanimivo to, da se ga je 

udeležilo več kot 1.000 obiskovalcev, pa tudi vsa najpomembnejša podjetja iz Hrvaške, ki 

delujejo na omenjenih področjih [19].  

V nadaljevanju podajamo kratek povzetek članka »E-learning evolution in the education 

institutions«[20]. 

Prvič v Sloveniji je bil celoten predmet v okviru izobraževanja, predstavljen na spletu za e-

učenje leta 1998 na Univerzi v Mariboru, na Pedagoški fakulteti. Predmet se je imenoval 

Multimedija. E-učenje poteka lahko z gradivi na spletu ali pa z LMS-jem. Z leti študija se je 

tehnologija posodobila in skoraj vsak učencev oz. študent si je lahko privoščil računalnik in 

internetno povezavo. S temi spremembami je prav tako e-učenje doživelo vrhunec. V zadnjih 

leti v izobraževalnih inštitucijah so začeli uporabljati CMS za predstavitev in LMS za 

podporo učenju [20]. 

2.4.3. KONFERENCA CECIIS 
Kratica CECIIS pomeni »Central European Conference on Information and Intelligent 

Systems«. Vsako leto se v Varaždinu predstavijo različni članki. 

Uporabo CMS sistema bomo povzeli kar iz članka »Evaluating LMS/CMS performance« 

[12]. 
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Zadnjih nekaj let smo začeli uporabljati sistema CMS in LMS. Tako študentje in profesorji 

komunicirajo v dveh smereh [12]. Na tovrstnih spletnih učilnicah so tako različni forumi. Kot 

pričajo razni članki, Moodle in Joomlo ponavadi uporabljamo skupaj. Moodle za e-učenje, saj 

je sistem LMS primeren e-učenju, Joomlo pa za predstavitev – na primer izobraževalne 

inštitucije. Tako sistema Joomla in Moodle lahko skupaj predstavljata celovito e- podporo 

izobraževalnim inštitucijam.  

Če povzamemo: na različnih tovrstnih konferencah, ki so namenjene šolstvu in izobraževanju, 

nadgrajujejmo in izboljšujemo tehnologijo v smislu izboljšanja izobraževanja s pomočjo 

tehnologije. Vidno je predvsem v izboljšavi spletnih vsebin namenjenih e-učenju, 

komunikaciji med študenti in profesorji ter varnosti podatkov.   
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3. JOOMLA KOT SISTEM ZA UPRAVLJANJE Z VSEBINAMI 

Joomla je odprtokodni sistem CMS. Je zelo močno ogrodje za izdelavo spletnih strani in je 

eden izmed najzmogljivejših in najpopularnejših sistemov za upravljanje s spletnimi 

vsebinami na svetu. Napisana je v PHP-ju, za shranjevanje podatkov pa koristi podatkovne 

baze MySQL. Joomlino uporabnost lahko povečamo z raznimi razširitvami, kot so 

komponente, moduli, vtičniki, predloge in jezikovne datoteke [4][7][17][32]. 

Joomla je spletna aplikacija, primerna za postavitev spletnih strani posameznikov, podjetij, 

izobraževalnih institucij in tudi za postavitev Arnesovih strežnikov GVS. Sistem je sestavljen 

iz osnove (ospredje
5
 in skrbništvo), komponent, modulov in predlog [43].  

Modul »Joomla CMS«, ki ga Arnes ponuja uporabnikom v okviru novega Slovenskega 

izobraževalnega omrežja, predstavlja celoten paket storitev na nivoju vzdrževanja spletnega 

strežnika in programske opreme [43]. Slika 3 prikazuje logotip sistema Joomla. 

 

Slika 3 Logotip Joomle 

Osnovne lastnosti sistema Joomla lahko predstavimo v tabeli 3.  

Razvijalec Jedro sistema Joomla! 

Programski jezik PHP 

Uporaba CMS 

Licenca GNU/GPL 

Podatkovne 
baze 

MySQL 

 

Tabela 3 Lastnosti Joomle 

                                                 
5
 Ospredje je mišljeno uporabnikova vidna stran. 
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Programski jezik sistema Joomla je PHP jezik, ki deluje pod licenco GNU/GPL, ter vsebuje 

sistem za upravljanje s podatkovnimi bazami MySQL. 

3.1. ZGODOVINA SISTEMA JOOMLA 

Joomla je nastala 17 avgusta 2005. Zaradi nesoglasja je Mambin razvojni kader zapustil 

projekt Mambo
6
 in začel razvijati Joomlo 1.0. Ime Joomla je bilo prvič objavljeno 1. 

septembra 2005, prva verzija Joomle (Joomla 1.0.0) pa je bila objavljena 16. septembra 2005, 

vendar je predstavljala predelani in preimenovani Mambo CMS. Različica Joomla 1.5 je bila 

objavljena 22 januarja 2008 in se redno nadgrajuje. V poročilu "Open Source CMS Market 

ShareReport 2009" [13] oktobra 2009, je bilo objavljeno, da je Joomla najbolj priljubljen 

odprtokodni sistem za upravljanje z vsebinami. V slovenskem prostoru se je Joomla pojavila 

kmalu po nastanku. Slovenska Mambo skupnost je nastala v letu 2005 in se skozi razvoj 

najprej Mambo sistema in nato sistema Joomla prilagajala razvoju CMS-ja. Tako je nastala 

skupnost SloJoomla [32]. 

Čeprav je Joomla svoj prvenec objavila v letu 2005 z verzijo 1.0, se njena pot začne že leta 

2001, ko je bil prvič predstavljen odprtokodni sistem za upravljanje z vsebinami Mambo. 

Mambo je svoj življenjski cikel začel kot mednarodni produkt, ki ga je ustvaril inženir Miro 

Corporation iz Avstralije. Mambo je zganil cel svet, saj so ljudje lahko prosto izražali svoje 

ideje [7]. 

V Sloveniji je tudi velika baza uporabnikov, ki si nudi pomoč na podporni spletni strani 

www.slojoomla.si [29]. Na tej spletni strani najdemo vse informacije glede Joomle v 

slovenščini. Stran je opremljena tudi s forumom, kjer si uporabniki Joomle izmenjujejo 

izkušnje in nasvete [14]. 

3.2. LICENCA GNU 

Splošno dovoljenje GNU, v angleščini GNU General Public License (GPL
7
) je zelo pogosto 

uporabljena licenca za prosto programsko opremo. Napisal jo je Richard Matthew Stallman za 

projekt GNU. Zadnja različica licence (različica št. 3) je bila objavljena leta 2007. Obstaja 

tudi modificirana različica licence imenovana GNU Lesser General PublicLicense (GNU 

                                                 
6
Prej imenovan Mambo Open Source ali MOS je brezplačna programska oprema CMS. 

7
 Po domače »ne za denar, ampak za slavo«. 

http://www.slojoomla.si/
http://sl.wikipedia.org/wiki/Angle%C5%A1%C4%8Dina
http://sl.wikipedia.org/wiki/Prosto_programje
http://sl.wikipedia.org/wiki/Richard_Matthew_Stallman
http://sl.wikipedia.org/wiki/GNU
http://sl.wikipedia.org/wiki/2007
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_Lesser_General_Public_License&action=edit&redlink=1
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LGPL ali kar LGPL), ki ni tako stroga v razmerju do odprtega programja in je prvotno bila 

mišljena kot licenca za programske knjižnice [15][31]. 

Osnovni princip licence GPL.  

Pomeni, da je program, ki je pod licenco GPL brezplačen.  V kolikor nam uspe narediti boljši 

program, lahko po lastni odločitvi  lastno izvorno kodo svojih sprememb posredujemo tudi 

drugim [8]. 

 

Značilnosti te licence: 

- licenca dovoljuje prosto razmnoževanje, urejanje kode,  izboljšanje programske 

opreme, in  

- licenca dovoljuje prosto urejanje programov, vendar morajo ostati odprtokodni. 

Program izdan pod GPL se lahko prosto kopira, brezplačno oziroma s plačilom potrošnega 

materiala (CD, embalaža, itd.) [31]. 

 

3.3. LASTNOSTI SISTEMA JOOMLA: 

Sistem Joomla omogoča [6][7][8][40][42]:  

- upravljanje je možno preko spletnega vmesnika,   

- hitra in enostavna namestitev, 

- preprosta uporaba in vzdrževanje, 

- enostavna sprememba zunanjega videza, 

- možnosti urejanja in dodajanja slik, dokumentov, grafov, povezav, 

- uporaba zunanjih stilov CSS
8
, 

- možno upravljanje grafike, dokumentov in drugih medijev,  

- možno popravljanje ali odstranjevanje avtorjevih objav, 

- vključevanje različnih razširitev, 

- administracija uporabnikov, 

- hierarhična razdelitev uporabnikov strani, in 

- urnik avtomatičnega posodabljanja vsebin. 

                                                 
8
 Cascading Style Sheets (CSS) je slogovni jezik za opisovanje predstavitev semantike t.i. izgleda in formata 

napisanega v označevalni jezik.  

http://sl.wikipedia.org/wiki/Knji%C5%BEnica_%28ra%C4%8Dunalni%C5%A1tvo%29
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Prednosti Joomle so [5][6][40]: 

- vse operacije se izvajajo preko enostavnega spletnega vmesnika, 

- možnost enostavnega spremljanja delovnega poteka, 

- hierarhično urejeno upravljanje vsebin, 

- avtomatična izdelava in urejanje menijev, 

- objavljanje, odjavljanje in časovno nastavljanje vsebin, 

- upravljanje uporabnikov, 

- uporaba naprednih spletnih urejevalnikov, 

- vgrajena možnost postavljanja anket in določanja RSS virov, 

- velika razširljivost: forumi, galerije slike, e-trgovina, ipd., in 

- ospredje določeno na podlagi predlog. 

 

Slabosti Joomle so [5][6][40]:  

- omejeno upravljanje pravic uporabnikov in skupin uporabnikov, 

- včasih pomanjkljivo napisane razširitve, kar privede do težav z varnostjo sistema, 

- omejeno upravljanje procesnega toka dokumentov, in 

- hierarhija vsebin. 

3.4. DELOVANJE SISTEMA JOOMLA 

Kako deluje izdelava spletnih strani v CMS smo opisali že v prejšnjem poglavju. Sedaj bomo 

sam postopek delovanja podrobno opisali za sistem Joomla. Slika 4 prikazuje diagram 

delovanja preprostega strežnika za delovanje dinamične spletne strani. Interakcija se začne, ko 

spletni brskalnik zahteva stran spletnega strežnika. Spletni strežnik prevede kodo HTML in jo 

vrne uporabnikovemu brskalniku [28]. 

 

Slika 4 Delovanje preprostega strežnika za dinamične spletne strani [3] 
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Kot lahko vidimo, je delovanje preprostega strežnika za dinamične spletne strani, preprosto in 

ni kompleksno. Sedaj si lahko pogledamo, kako deluje zahtevek po vsebini preko Joomle, kar 

prikazuje slika 5. Spletni brskalnik zahteva stran od spletnega strežnika, sistem Joomla jo 

naloži na spletni strežnik in začne izvrševati na strežniku PHP kodo. Joomla analizira 

zahtevek, uporabi podatkovni strežnik in zahteva točno določen prispevek oz. vsebino iz 

podatkovne baze.  

Joomla kreira prikaz HTML in ga pošlje nazaj brskalniku, kjer se pojavi pri uporabniku, v 

določeni formi, ki jo je brskalnik zahteval [6]. 

 

Slika 5 Delovanje sistema Joomla [3] 

 

Gostovanje dinamičnih strani na Arnesu 

Postavitev in gostovanje strežnika za gostovanje dinamičnih spletnih strani je lahko zahtevno 

in drago. Zato lahko določene organizacije na Arnesu pridobijo »virtualni strežnik« z 

naloženim operacijskim sistemom ter paketi PHP in MySQL. Dobljeni dostop omogoča, da si 

vsaka organizacija na strežnik naloži poljubne aplikacije, od sistemov za upravljanje z 

vsebinami, sistemov za pomoč pri učenju, do spletnih strani, integriranih z informacijskim 

sistemom organizacije [40]. 
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Sistemi za upravljanje spletnih vsebin 

CMS oziroma sistemi za upravljanje z vsebinami so bili nekoč predvsem zaradi visoke cene 

za šole nezanimivi, zato so šolske spletne strani temeljile predvsem na t.i statični predstavitvi. 

Za delo so bili zadolženi informatiki na šolah, njihov končni učinek pa je bila večinoma 

kratka predstavitev šole, zaposlenih in izobraževalnih programov. Danes pa je na voljo 

množica brezplačnih, odprtokodnih programskih rešitev, ki šolam ponujajo celovito orodje za 

vzpostavitev dinamične strani.  

Sistemi za upravljanje z vsebinami pokrivajo različna področja uporabe, njihov poglavitni 

namen pa je ponuditi uporabniku prijazen način objave vsebin, ne da bi pri tem delu imeli 

skrb glede oblike in načina prikaza. Večina temelji na trojčku AMP (Apache, MySQL, PHP) 

in so neodvisni od operacijskega sistema [3][40].  

 

Slika 6 Upravljanje in prikazovanje vsebine [41] 

 

Glavna odlika sistemov CMS je v tem, da lahko uporabnik s pomočjo spletnega brskalnika 

enostavno vnaša različne vsebine na spletno mesto in jih vzdržuje. V sestavo spletne strani 

lahko skrbnik vključi dodatne razširitve, ki še povečajo uporabnost in dinamičnost spletne 

strani [12]. 

V administratorja vstopamo z geslom, ki ga predhodno določimo pri namestiti Joomle v 

6.PODKORAKU: Osnovne nastavitve spletne strani. Slika 7 prikazuje vstop v 

administratorjev vpogled v sistem Joomla.  
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Slika 7 Vstop v administratorja spletne strani 

S takim dostopom zagotovimo, da administrator lahko upravlja s podatki in vsebinami na 

spletni strani.  

Dinamične spletne strani nam ponujajo pri oblikovanju in urejanju spletnih strani veliko večjo 

svobodo, saj lahko statične spletne strani dopolnimo z blogi, forumi, klepetalnicami, 

videokonferencami, itd. Na Arnesovih strežnikih se organizacije največkrat odločijo za 

namestitev LMS- ali CMS aplikacij, kot so Moodle, Joomla, Drupal in drugi [3][45]. 

3.5. RAZLIČICE JOOMLE IN NJIHOVE RAZLIKE 

Joomla je doživela izjemno hiter razvoj, kar dokazujejo njene različice. Različice Joomle in 

njihov datum nastanka je predstavljen v tabeli 4. Do sedaj ima Joomla v lasti že 5 različic, 

šesto različico pa smo doživeli kar septembra letos. 

  

različica Joomle datum nastanka 

Joomla! 1.0  sep.05 

Joomla! 1.5 jan.08 

Joomla! 1.6 jan.11 

Joomla! 1.7 okt.11 

Joomla! 2.5 jan.12 

Joomla! 3.0 sep.12 
 

Tabela 4 Različice Joomle in njihov nastanek. 
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Kot nam prikazuje tabela 4, je frekvenca Joomlinih nadgradenj v zadnjih dveh letih 

intenzivna. Prva tri leta od nastanka sistema Joomla, sistem ni bil deležen velikih sprememb. 

Prelomno leto je bilo 2011, ko je izšla Joomla 1.6. Od te izdaje se Joomla nadgrajuje in 

izboljšuje nekajkrat letno. Poudariti moramo, da je tekom nastanka diplomskega dela izšla 

nova različica Joomle 3.0 in sicer 24. septembra 2012, vendar je končni produkt diplomskega 

dela izdelan v različici 2.5, ker različica 3 še ni dovolj testirana in prinaša nove spremembe v 

ogrodju razširitev. 

3.6. UPORABA JOOMLE V ŠOLSTVU 

Nekatere šole v Sloveniji uporabljajo sistem Joomla, v posebni različici SloJoomle. Šola 

lahko zakupi domeno pri Arnesu, kjer je celotna predloga že narejena, potrebno je vnesti le 

podatke šole.   

O uporabi Joomle in Slojoomle pričajo različni članki s konference SIRIKT.  

- Slojoomla [40]: Joomla je danes med najbolj priznanimi in uporabljenimi sistemi za 

upravljanje spletnih vsebin. Joomla je izdana pod licenco GPL, dobila pa je že veliko 

nagrad na mednarodnih konferencah (Best Open Source Solution).  Eden izmed 

načinov vključevanja informacijske-komunikacijske tehnologije - IKT v šole in s tem 

posledično izobraževanje, so tudi e-gradiva v okoljih LMS/CMS.  

- Članek »Slojoomla – hitra pot do dinamične šolske spletne strani« [40]: Povezanost 

učiteljev, učencev in njihovih staršev je pomemben del izobraževalnega sistema. 

Sistemi za upravljanje spletnih vsebin so pri tem v veliko pomoč, kajti namenjeni so 

ustvarjanju, vzdrževanju in upravljanje vsebin na spletu. Sistem Slojoomla je v 

slovenskih šolah že poznan, kajti uporablja ga prek 50 šol, izobraževanja z uporabo 

Joomle pa se je udeležilo preko 200 učiteljev. 

Uporaba Slojoomle nam je v tehničnem smislu omogočila naslednja opravila [41]: 

- preprost vnos vsebin preko spletnega brskalnika, 

- dinamično, hitro, zanesljivo in tako učinkovito dodajanje vsebin in spletnih povezav, 

- določanje nivoja pravic posameznih uporabnikov, 

- preprosto spreminjanje oblik strani s pomočjo uporabe predlog, 

- postavitev spletnega foruma, in 

- uporabo komponent. 
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Članki nam pričajo o tem, da večina osnovnih šol v Sloveniji že uporablja Slojoomlo, saj je 

ustrezen pripomoček v današnjih izobraževalnih institucijah.  

3.7. TIPI RAZŠIRITEV 

Joomla omogoča izdelavo zmogljivih spletnih strani s podporo raznih razširitev. Večina 

razširitev je objavljenih pod GNU/GPL licenco, nekaj je plačljivih. Poznamo 5 tipov 

razširitev [17]: 

- komponente,  

- moduli,  

- vtičniki,  

- predloge, in  

- jezikovne datoteke (prevodi). 

Na sliki 8 lahko vidimo, katere dele spletne strani v sistemu Joomla predstavljajo nekatere 

prej naštete razširitve. 

 

Slika 8 Razširitve sistema Joomla 
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Z zeleno obrobo je označena komponenta, ki predstavlja osrednji del sistema Joomla, z rdečo 

je označen modul, z rumeno vtičnik in z vijolično predloga. 

3.7.1. KOMPONENTE 

Komponente so najkompleksnejši in najbistvenejši tip razširitev. Vplivajo tako na osrednji 

kakor tudi na glavni del strani. Za lažjo predstavo kaj komponenta predstavlja, si zamislimo, 

da je Joomla knjiga, komponente pa poglavja. Komponenta tako predstavlja osrednji del 

Joomle. Komponente so zapisane v jeziku PHP, ki omogoča izdelavo tako kompleksnih kot 

preprostih komponent [17]. 

Primeri komponent so na primer multimedia, forumi, urniki, ipd.  

3.7.2. MODULI 

Moduli niso tako kompleksni kot komponente. Po navadi se ne pojavljajo v osredju, lahko pa 

se pojavijo v povezavi s komponento. Lahko so predstavljeni kot ločeni del kode, ki služi 

prikazu podatkov iz baze. Ob predpostavki, da je Joomla knjiga, komponenta poglavje, bi v 

tem primeru modul predstavljal opombo ali glavno stran [17].  

Primeri modulov so meniji, zadnje novice, ipd. 

3.7.3. VTIČNIKI 

Vtičniki so posebni del kode, ki delujejo na celotno stran skozi vse komponente in module. 

Vtičniki se pojavljajo na straneh in imajo navadno vlogo oblikovanja izhoda iz komponente 

ali modula pred prikazom [17]. 

Primer vtičnika je maskiranje e-pošte. 

3.7.4. PREDLOGE 

Joomline predloge predstavljajo izgled spletne strani. Torej zagotavljajo videz in stil spletnih 

strani. V predlogi lahko določimo položaj, kje bodo predstavljeni moduli in komponente. V 

analogiji knjige prejšnjih vrstic, bi v tem primeru predloga predstavljala izgled same knjige, 

t.j. kako je urejena ali pregledna [17]. 
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3.7.5. JEZIKOVNE DATOTEKE (PREVODI) 

Jezikovne datoteke so knjižnega pomena iz strani uporabnika. Omogočajo, da lahko 

spremenimo Joomlo v različne jezike in s tem olajšamo delo uporabnika [17].  
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3.8. KAJ POTREBUJEMO PREDEN ZAČNEMO Z JOOMLO 

Preden začnemo uporabljati Joomlo, potrebujemo delujočo trojico Apache – PHP - MySQL. 

V nadaljevanju na kratko predstavljamo vsak del trojice posebej. 

3.8.1. APACHE 

Apache je zmogljiv strežniški program oziroma programski strežnik
9
 za zamenjavo in 

usmerjanje podatkov po protokolu HTTP
10

 [2][8]. 

Je spletni strežnik, ki igra ključno vlogo pri širjenju spleta. Bil je prva alternativa 

Netscapeovemu spletnemu strežniku, trenutno znanemu kot spletni strežnik Sun Java System. 

Od aprila 1996 je Apache najbolj popularen spletni strežnik na celem spletu. Od oktobra 2007 

pa je bilo na teh strežnikih postavljenih približno 48% vseh spletnih strani [10][45]. 

3.8.2. PROGRAMSKI JEZIK PHP 

PHP (izvirno Personal Home PageTools, slovensko pa orodja za osebno spletno stran) je 

razširjen odprtokodni programski jezik, ki se uporablja za strežniško uporabo, oziroma za 

razvoj dinamičnih spletnih vsebin. Trenutno sta v uporabi dve večji različici: 5.4.x in 5.2.x 

[26][38]. 

PHP je jezik, ki je prerasel svoje ime. Izvorno je bil mišljen kot niz makrov, ki bi piscem kode 

pomagal pri vzdrževanju osebnih domačih strani, ime pa se je razvilo iz njegovega namena. 

Od takrat so bile zmožnosti PHP-ja razširjene iz niza pripomočkov v programski jezik s 

številnimi možnostmi, s katerim je mogoče upravljati velika spletna okolja, ki jih poganjajo 

zbirke podatkov. PHP je skriptni jezik, pogosto zapisan v povezavi s HTML-jem. V nasprotju 

z običajno stranjo HTML, strežnik skripte PHP  ne pošlje neposredno odjemalcu, ampak ga 

razčleni sam pogon PHP. Elementi HTML v skriptu so izpuščeni, koda PHP pa je prevedena 

in izvedena. S kodo PHP v skriptu lahko poizvedujemo po zbirkah podatkov, izdelujemo 

slike, beremo in zapisujemo datoteke, komuniciramo z oddaljenimi strežniki ipd. [8][38]. 

                                                 
9
 Program, ki po protokolu HTTP

9
 usmerja in interpretira podatke, ki jih dobi po svetovnem omrežju ali jih tja 

pošlje. Spletnih strežnikov je po svetu na milijone, najpogostejši pa je Apache. 

10
 Protokol HTTP je namenjen prenosu spletnih strani med spletnimi strežniki. Drugi pomemben protokol na 

spletu je FTP, ki pa je bolj namenjen prenosu datotek, ki niso spletne strani. 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Spletni_stre%C5%BEnik
http://sl.wikipedia.org/wiki/Svetovni_splet
http://sl.wikipedia.org/wiki/Netscape
http://sl.wikipedia.org/wiki/Spletna_stran
http://sl.wikipedia.org/wiki/Sloven%C5%A1%C4%8Dina
http://sl.wikipedia.org/wiki/Programski_jezik
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Njegova naloga je, da na spletnem strežniku dinamično obdeluje spletne dokumente. Če pa 

PHP namestimo kot modul strežnika Apache, je ta vseskozi na voljo v obliki strežniškega 

programa [9]. 

PHP je strežniški skriptni jezik, ki ga lahko po želji pišemo med vrstice s kodo HTML. PHP 

je splošno namemben, deloma objektni skriptni jezik. Glavni cilj piscev PHP-ja je bil, da 

omogočijo izdelovalcem spletnih strani hitro gradnjo dinamičnih spletnih strani. Poleg tega je 

PHP zelo prilagodljiv in ga je preprosto kombinirati s številnimi jeziki in aplikacijami v 

različnih operacijskih sistemih. Poleg spletnih strani lahko, v nasprotju s splošnim 

prepričanjem, delamo z njim tako rekoč vsakršne aplikacije, tudi grafične vmesnike, igre in 

druge namenske programe, le da zaradi same zasnove PHP-ja kot jezika za spletne aplikacije 

to ni vedno smotrno [2][8]. 

Kako deluje PHP?  

Sam po sebi je jezik kot večina strežniških jezikov neuporaben. Lahko ga pišemo v 

kateremkoli urejevalniku besedil, samostojno ali v kombinaciji z drugimi jeziki (največkrat 

HTML), a s samo kodo ne moremo nič. Če ne delamo v strežniškem načinu, potrebujemo vsaj 

še neke vrste program za razčlenitev kode, da se programi lahko izvedejo. Potrebujemo torej: 

strežniški program, strežniški modul za podporo PHP-ja, brskalnik in seveda nastavljen 

razčlenjevalnik kode PHP. Prva dva zadovoljita potrebi strežnika Apache, brskalnik pa je 

lahko poljuben [2][8].  

3.8.3. MYSQL 

MySQL je sistem za upravljanje s podatkovnimi bazami in je odprtokodna implementacija 

relacijske podatkovne baze, ki za delo s podatki uporablja jezik SQL [21]. 

MySQL deluje na principu odjemalec - strežnik, pri čemer lahko strežnik namestimo kot 

sistem, porazdeljen na več strežnikov. Obstaja veliko število odjemalcev, zbirk ukazov in 

programskih vmesnikov za dostop do podatkovne baze MySQL [2][35]. 

 

 

 

http://sl.wikipedia.org/wiki/SUPB
http://sl.wikipedia.org/wiki/Odprta_koda
http://sl.wikipedia.org/wiki/Podatkovna_baza
http://sl.wikipedia.org/wiki/SQL
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Odjemalec&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/wiki/Stre%C5%BEnik
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Zbirka_ukazov&action=edit&redlink=1
http://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Programski_vmesnik&action=edit&redlink=1
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3.9. NAMESTITEV SISTEMA JOOMLA 

Joomla se namesti preprosto v le nekaj korakih. V nadaljevanju bomo predstavili kratka 

navodila, kako se namesti Joomlo. Predhodno moramo imeti naložen na primer XAMPP, za 

ustrezen operacijski sistem (mi bomo predstavili za operacijski sistem Microsoft Windows 7).  

Sistem Joomla namestimo v treh korakih in sedmih podkorakih. Slika 9 prikazuje ikono 

XAMPP-a za operacijski sistem Windows.  

 

Slika 9 Ikona za XAMPP 

1. KORAK. PRIPRAVA PODATKOVNE BAZE  

Imeti moramo delujoč servis Apache in MySql bazo. Prepričajmo se, da potrebni servisi 

delujejo. Nato zaženemo XAMPP.  

 

Slika 10 Namestitev sistema Joomla - 1. KORAK 

Apache in Mysql morata delovati neprekinjeno, kot kaže slika 11. 
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Slika 11 Prikaz delujočega sistem Apache in MySql 

Sedaj, ko imamo delujoča sistema Apache in MySQL, lahko začnemo s podatkovno bazo. Če 

sistema ne delujeta, ne moremo naložiti Joomle. 

V brskalnik vpišemo localhost/phpmyadmin in prikazalo se bo orodje za izdelavo 

podatkovnih baz phpMyAdmin, ki nam bo v pomoč pri kreiranju podatkovnih baz, kamor bo 

Joomla zapisala svoje vnose. Najprej pripravimo jezikovno podporo za podatkovno bazo in 

izberemo ustrezno iz ponujene izbire: utf_slovenian_ci, kot kaže slika 12. 

 

Slika 12 Izbor jezikovne podpore za podatkovno bazo 

 

Z vpisom imena baze in potrditvijo na gumb Ustvari, ustvarimo novo podatkovno bazo. Ime 

baze si izberemo poljubno., npr. NOVA. Ustvarjanje nove zbirke podatkov prikazuje slika 13. 

 

Slika 13 Ustvarjanje nove zbirke podatkov 
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Za namestitev in ustrezno varnost sistema potrebujemo še uporabnika z geslom in ustreznimi 

pravicami. Uporabnika in geslo določimo z izbiro možnosti Privilegiji, kot kaže slika 14. 

 

Slika 14 Določitev uporabniškega dostopa do nove nastale tabele 

 

Kliknemo na dodaj novega uporabnika, ki nam ponudi nove možnosti. Sam postopek nam 

prikazuje slika 15. 

Vnesemo naslednje podatke za uporabnika :  

- uporabniško ime, 

- gostitelja in 

- geslo.  

 

Za gostitelja vnesemo localhost, ostale podatke določimo sami.  

 

Slika 15 Primer dodajanja novega uporabnika 

Z omenjenimi postopkom smo povečali varnost in zmanjšali možnost zlorabe. 

2. KORAK: PRIPRAVA MAPE ZA NAMESTITEV 

V korenskem delu mape npr. C:\xampp\htdoc ustvarimo mapo z imenom portal, ki ga želimo 

kreirati. Sam postopek ustvarjanja prikazuje slika 16.  
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Slika 16 Namestitev sistema Joomla - 2. KORAK 

Predhodno moramo s spleta pridobiti zastonjsko različico Joomle 2.5. Dobimo jo lahko tudi 

na spletni strani www.slojoomla.si. V ustvarjeno mapo NOVA razpakiramo datoteko ZIP, v 

kateri je Joomla. Podrobno prikazuje to slika 17.  

 

Slika 17 Datoteke sistema Joomla 2.5 

http://www.slojoomla.si/
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3. KORAK: POTEK NAMESTITVE SISTEMA JOOMLA 

V brskalnik vpišemo ime localhost/NOVA. Pojavi se nam prvo okno namestitve sistema 

Joomla. Sledi 7 podkorakov, ki jih prikazuje slika 18.  

 

Slika 18  Podkoraki namestitve sistema Joomla 

1 PODKORAK: Naprej izberemo jezik (slika19). 

 

Slika 19 Namestitev jezika - 1. PODKORAK 
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2 PODKORAK: Pregledamo sistem Joomla in kliknemo NEXT. Pregled prikazuje 

slika 20.  

 

Slika 20 Pregled pred namestitvijo - 2. PODKORAK 

 

3 PODKORAK: Potrdimo licenco, katero prikazuje slika 21. 

 

Slika 21 Potrditev licence - 3. PODKORAK 
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4 PODKORAK: Vpišemo osnovne lastnosti (slika 22). 

 

Slika 22 Vpis osnovnih lastnosti – 4. PODKORAK 

 

5 PODKORAK: FTP nastavitve (slika 23). 

 

Slika 23 Vpis FTP nastavitev - 5. PODKORAK 
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6 PODKORAK: Osnovne nastavitve spletne strani vpišemo kot kaže slika 24. 

 

Slika 24 Vpis osnovnih lastnosti spletne strani - 6. PODKORAK 

7 PODKORAK: Izbrišemo mapo installation (slika 25). 

 

Slika 25 Izbris mape installation - 7. PODKORAK 

 

Ob upoštevanju vseh zgornjih navodil, se nam na koncu pojavi napis, ki ga prikazuje slika 26. 

Sistem Joomla je tako nameščen na  računalniku, lahko začnemo z njeno uporabo. 

 

Slika 26 Izpis ob uspešni namestitvi sistema Joomla 2.5 
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4. OSNOVNO O KOMPONENTI V SISTEMU JOOMLA 

 

Komponento smo na kratko omenili že v tretjem poglavju, ko smo predstavljali vse razširitve 

sistema Joomla. Povedali smo, da je najkompleksnejši in najbistvenejši tip razširitve v Joomli. 

Komponenta tako predstavlja osrednji del oziroma glavni del Joomle.  

4.1. OSNOVNI GRADNIKI KOMPONENTE 

Osnovna komponenta je sestavljena iz treh osnovnih gradnikov (delov) [16]: 

- installation: predstavlja namestitev same komponente,  

- administrator: se uporablja za nadzor nad komponento – kar predstavlja upravljanje 

in spreminjanje komponente, in  

- public: predstavlja javno stran, ki se uporablja za prikaz komponente. 

 

Lahko povemo, da se namestitveni del – installation uporabi le enkrat ob namestitvi 

komponente, medtem ko se administrator in public uporabljata skozi celoten koncept 

komponente. 

4.2. RAZLIČNI VSTOPI V KOMPONENTO 

Komponenta v sistemu Joomla ima dva vstopa, ki sta razdeljena po mapah [16]: 

- site: del komponente, ki je viden uporabnikom komponente. Uporablja se za prikaz 

teksta, in   

- admin: drugi del komponente, ki je viden le administratorju, uporablja pa se za 

manipulacijo nad komponento.  

4.3. SESTAVNI DELI KOMPONENTE 

Oba vstopa v komponento, torej obe mapi site in admin, sta v mapi s predpono com_. Mapa 

mora imeti končnico .zip
11

, drugače se jo ne da namestiti [16]. 

V našem primeru je celotna komponenta vsebovana v mapi com_JUrnik s končnico .zip, kot 

kaže slika 27. 

 

                                                 
11

 ZIP je format za stiskanje in arhiviranje podatkov. 



Univerza v Ljubljani-Pedagoška fakulteta  Bogdanovič Anja- diplomsko delo

  

  

40 

 

 

 

 

Znotraj mape com_JUrnik sta mapi site in admin, kot kaže slika 28.  

 

Slika 28 Delitev komponente JUrnik na javno in zasebno stran 

Datoteka .zip mora vsebovati datoteko XML
12

, ki se uporablja za namestitev same 

komponente. Za delovanje komponente potrebujemo mapo site, mapo admin in datoteko xml; 

v našem primeru com_jurnik, kot prikazuje slika 29.  

 

 

Slika 29 Vsebovane mape in datoteke v mapi com_JUrnik 

 

4.3.1. SESTAVA MAPE SITE IN MAPE ADMIN 
 

Zgoraj smo opisali grobo delitev sestave komponente. Koda se znotraj map site in admin še 

razdeli. Vsaka mapa se namreč razdeli še na največ tri dele, kar je odvisno od kompleksnosti 

same komponente. Kodo razdelimo na tri dele [34]: 

- models (modeli): upravljajo datoteke in podatke v njih, 

                                                 
12

 Extensible Markup Language (XML) je označevalni jezik, ki določa vrsto pravil za kodiranje dokumentov v 

formatu berljivem tako osebi in stroju [46]. 

 Slika 27 Zip mapa 

com_JUrnik 
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- controllers (krmilniki): opravljajo naloge, pridobivajo stanja modelov in prikažejo 

view del, ter 

- views (pogledi): prikaz vsebine glede na vrsto in postavitev, predstavljene od 

krmilnikov. 

 

V nadaljevanju bomo uporabljali têrmine model, controller in view, saj je komponenta 

zapisana v angleškem jeziku. Prav tako je orodje za sestavo komponente EasyCreator razvito 

v angleškem jeziku. 

 

Zgornja razdelitev predstavlja paradigmo MVC ali Model-View-Controller. MVC je 

programska arhitektura, ki je uporabljena z namenom organiziranja kode na način, ki loči 

domensko logiko aplikacije
13

, od vnosa in predstavitev podatkov. Model – je domensko 

specifična predstavitev podatkov, na podlagi katerih aplikacija deluje. Model upravlja podatke 

o spremembi svojega stanja ter obvešča svoje pridružene poglede [34].  

MVC je programski vzorec, ki se lahko uporablja za organizacijsko kodo. Tako ta model 

ločuje predstavitev informacij z interakcijo uporabnikov (s temi informacijami). Smisel tega 

pristopa je prav v tej ločenosti uporabnosti in informacij. Tako interakcijo prikazuje tudi slika 

30. 

 

Slika 30 MVC model [36] 

                                                 
13

 Algoritme, ki uporabljajo izmenjavo podatkov med podatkovno bazo in uporabnikom. 
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V nadaljevanju bomo predstavili tudi podrobno razdelitev komponente znotraj mape site in 

mape admin. Opredelili bomo tudi pomen datoteke XML. 

4.3.1.1. MAPA SITE 

Mapa site vsebuje datoteke, ki so vidne vsem uporabnikom. Osnovna komponenta vsebuje v 

mapi site naslednje datoteke [22]:  

 /site/{componentname
14
}.php: to je v komponenti najbolj pomembna datoteka in 

predstavlja vstop v site del komponente. 

 /site/controller.php: datoteka predstavlja privzet sprednji controller, kateri 

predstavlja razred imenovan{ComponentName}Controller. Ta razred mora razširiti 

razred JController. 

 /site/views: mapa vsebuje različne poglede za komponento. 

 /site/views/{viewname
15
}: mapa vsebuje datoteke za view {ViewName}. 

 /site/views/{viewname}/view.html.php: datoteka je vstop v view {ViewName}. 

Vsebovati mora razred{ComponentName}View{ViewName}. Ta razred mora razširiti 

razred JView. Kot smo opazili, ima datoteka za končnico.html, del, ki se nanaša na 

format (izgled).  

 /site/views/{viewname}/tmpl: ta mapa vsebuje predloge za view {ViewName}. 

 /site/views/{viewname}/tmpl/default.php: je osnovna predloga za view 

{ViewName}.  

 /site/models: tukaj so shranjeni dodatni modeli, če jih komponenta potrebuje.  

 /site/models/{modelname
16
}.php: datoteka vsebuje razred  

{ComponentName}Model{ModelName}. Razred mora razširiti razred JModel.  

 site/controllers: mapa vsebuje dodatne controller-je, če so potrebni. 

 /site/controllers/{controllername}.php: datoteka vsebuje razred 

{ComponentName}Controller{ControllerName}. Ta razred mora razširiti razred 

JController. 

 

                                                 
14

 Componentname je ime komponente, v našem primeru je to JUrnik. 

15
 Viewname je ime view-a v komponenti, v našem primeru je to JUrnik. 

16
 Modelname je ime modela v komponenti, v našem primeru je to JUrnik. 
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4.3.1.2.  MAPA ADMIN 

Mapa admin ima enako hierarhijo kot mapa site. Glavna razlika je ta, da sta mapi admin in 

site ločeni in je mapa site vidna vsem uporabnikom, mapa admin pa le administratorju. Lahko 

bi rekli, da sta mapa site in mapa admin kot dve različni komponenti. Datoteke znotraj mape 

admin in mape site nimajo nič skupnega, le ime [22]. 

4.3.2. DATOTEKA XML 

Datoteka XML je namestitvena datoteka, ki vsebuje naslednje podatke: ime avtorja, verzijo 

komponente in mape. Primer programske kode datoteke XML je sledeč: 
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4.4. NAMESTITEV IN ODSTRANJEVANJE KOMPONETE 

Namestitev in odstranjevanje komponente v sistemu Joomla je preprosto in hitro. Poteka le v 

dveh korakih. 

1. KORAK: Prijavimo se kot administrator in v Skrbništvu v orodni vrstici izberemo 

Razširitve -> Namesti/odstrani, tako kot kaže slika 31. 

 

Slika 31 Namestitev/odtranjevanje komponente - 1.KORAK 

 

2. KORAK: Odpre se nam nova stran, kjer lahko nameščamo, posodabljamo in 

upravljamo razširitve. Za namestitev izberemo komponento -  Namestitev, če pa 

odstranjujemo, pa izberemo Upravljanje (izbriši, onemogoči). Orodno vrstico nam 

prikazuje slika 32.  
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Slika 32 Namestitev/odstranitev komponente - 2. KORAK 

Izberemo datoteko ZIP, katero želimo namestiti in izberemo gumb Namestitev. Po končani 

namestitvi lahko že upravljamo z nameščeno komponento.  
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5. ORODJE ZA IZDELAVO RAZŠIRITEV V JOOMLI –  

EASYCREATOR 

Na spletu lahko najdemo kar nekaj orodij, s katerimi lahko izdelujemo razširitve v sistemu 

Joomla. Najdemo jih na uradni spletni strani Joomla
17

 [24][25]. Nekatera izmed orodij so : 

- Jacc, 

- Cook Self Service, in 

- EasyCreator. 

 

V diplomskem delu se bomo posvetili le enemu orodju za izdelavo razširitev v sistemu 

Joomla. To orodje je orodje EasyCreator. Omogoča gradnjo novih razširitev, ali pa razvijanje 

že obstoječih razširitev. Ponuja nam različne možnosti ustvarjanja. V zelo kratkem času lahko 

ustvarimo preprosto ali kompleksno komponento, modul, predlogo ali vtičnik.  

 

EasyCreator se namesti kot komponenta v Joomli. Je zelo priročen, saj omogoča neposreden 

vpogled v izdelano razširitev. Sam izdela vse datoteke skupaj z datoteko XML in vse skrči v 

datoteko ZIP. Prav tako nam ponuja različne možnosti, ki nam olajšajo samo delo [18]. 

Preprosto orodje nas pozdravi takole: Kaj želite kreirati danes?, kot prikazuje slika 33. 

 

 

Slika 33 Logotip in pozdrav orodja EasyCreator 

 

 

 

 

                                                 
17

 www.joomla.org 
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5.1. LASTNOSTI EASYCREATORJA 

Našteli bomo nekaj prednosti in slabosti orodja EasyCreator.  

 

Prednosti EasyCreatorja so: 

- ponuja nam več možnosti za izdelavo razširitev sistema Joomla, 

- predpostavi že nekaj osnovnih gradnikov, ki jih lahko nato še nadgradimo, 

- omogoča nadgradnjo že obstoječih razširitev, 

- omogoča takojšen vpogled v izdelano razširitev, 

- sproti javlja napake; javlja tudi, kje se je pojavila napaka pri zapisu kode, 

- komponento shrani v datoteko ZIP, kjer so že vse potrebne datoteke za njeno 

delovanje, 

- omogoča izdelavo razširitev v dveh verzijah sistema Joomla (1.5 in 2.5), 

- izdelava razširitev je preprosta, 

- že nastale datoteke lahko zbrišemo, 

- orodje samo posodobi podatkovno bazo, in 

- omogoča izdelavo controller-jev, tabel, ter modelov. 

 

Slabosti EasyCreatorja so: 

- datoteko XML moramo nadgrajevati sproti, drugače komponenta ne deluje pravilno, 

- orodje ne ponudi podrobnega opisa, kaj sam dokument PHP naredi, 

- ne nudi nam sprotnih komentarjev, in 

- ne ponudi nam možnosti za izboljšanje. 

 

Z EasyCreatorjem lahko izdelamo katerokoli razširitev v sistemu Joomla. Orodje podpira 

različice 1.5 in 2.5. V naslednjem navodilu bomo predstavili postopek sedmih korakov, kako 

lahko ustvarimo razširitev v sistemu Joomla. Koraki se lahko spreminjajo, odvisno od potreb 

razširitev.  

 

 

 



Univerza v Ljubljani-Pedagoška fakulteta  Bogdanovič Anja- diplomsko delo

  

  

48 

 

5.2. NAVODILO ZA UPORABO ORODJA EASYCREATOR V NAMEN 
USTVARJANJA RAZŠIRITEV 

 

1. KORAK:  

Kot smo že prej omenili, je EasyCreator komponenta v sistemu Joomla, ki omogoča izdelavo 

namestitev. Najprej namestimo orodje EasyCreator kot vse druge komponente v sistemu 

Joomla (glejte navodila Namestitev/odstranjevanje komponente). Sledi, da je  orodje v Joomli 

dosegljivo kot komponenta. 

 

2. KORAK:  

Odpremo EasyCreator v Skrbništvu in dodamo nov projekt, tako kot kaže spodnja slika 34. 

 

Slika 34 Dodajanje novega projekta - 2.KORAK 

Slika 35 prikazuje, katere ukaze nam pri ustvarjanju komponent omogoča orodje EasyCreator: 

- BUILDING: gradnja komponente - osnovno o komponenti in avtorju, 

- FILES: dodajanje/brisanje datotek, 

- INSTALLING: SQL podatkovne baze, 

- PARAMETERS: dodajanje parametrov, 

- DATADESIGNER: dodajanje novih tabel, in 

- REMOVE PROJECT: odstranjevanje projekta. 

 

 

Slika 35 Upravljanje s komponentami v Easy Creatorju 
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3. KORAK: V zavihku BUILDING zapišemo nekaj osnovnih stvari o komponenti, kot 

kažejo slike (36,37,38):  

Info: 

- verzija sistema Joomla, 

- verzija komponente, in 

- opis komponente. 

 

 

 

 

  

 

Credits 

- ime avtorja, 

- e-mail avtorja 

- avtorjeva spletna stran, in 

- licenca. 

S 

 

 

 

Package: 

- ime izhodne datoteke, 

- tip izhodne datoteke (zip, gvn, bz2, itd), in 

- druge lastnosti. 

 

 

 

 

 

 

  

Slika 36 Vpis osnovnih informacij komponente v izdelavi 

Slika 37 Vpis osnovnih podatkov avtorja nove nastale 

komponente 

Slika 38 Ime nastale komponente 
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4. KORAK: Kreiramo in nadgrajujemo lahko 

komponento v zavihku FILES. Na levi strani imamo 

podano celotno hierarhijo .ZIP mape. Tako lahko 

sproti povezujemo in nadgrajujemo .ZIP mapo.  

 

Torej imamo dve ločeni mapi: admin in site, kot 

prikazuje slika 39.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 40 prikazuje, da lahko datoteke v mapah označimo in poljubno spreminjamo.  

 

Slika 40 Pisanje v EasyCreatorju - 4. KORAK 

 

 

Lahko dodamo poljubno datoteko z desnim klikom. Odpre se nam okno, ki ga prikazuje slika 

41. Nepravilne datoteke lahko tudi brišemo ob pritisku na desni klik, ko je označena datoteka. 

Z desnim klikom lahko dodajamo tudi nove mape in druge datoteke. Če pa je ustrezna katera 

predloga od zgornjih kod, nam je delo olajšano.  

 

Slika 39 Hierarhija komponente v sistemu 

Joomla 
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Slika 41 Dodajanje / odstranjevanje datotek 

 

5. KORAK: V naslednjem zavihku INSTALLING (namestitev) lahko posodabljamo 

podatkovno bazo s klikom UPDATE. 

6. KORAK: Sedaj se začne programiranje v PHP-ju.  

7. KORAK: Ko je komponenta zapisana, lahko komponento izvozimo v mapi ZIP. Z 

ukazom PACKAGE (ustvarjanje paketa) izvozimo komponento. 

Druge možnosti v orodju easycreator: 

- REMOVE PROJECT: Omogoča brisanje celotnega projekta.  

- LANGUAGE: Omogoča izbiro večih jezikov. 

- CODEEYE: Omogoča preverjanje in popravljanje kode. 

- DEPLOY: Omogoča razporeditev kode. 

 

Orodje EasyCreator omogoča tudi druge možnosti. Predstavili smo le navodila za izdelavo 

razširitev, kar potrebujemo za razvoj komponent.  

 

5.3. POSTOPEK IZDELAVE OSNOVNE KOMPONENTE V ORODJU 
EASYCREATOR 

Postopek izdelave osnovne komponente bomo predstavili v štirih delih. Celotna zadeva se bo 

izvajala le na strani site
18

. Cilj izdelave osnovne komponente je izdelati MVC komponento, z 

enostavnim izpisom. 

                                                 
18

 Stran site je stran v komponenti, ki je vidna vsem uporabnikom, ne glede na pravice, ki jih določi 

administrator. 



Univerza v Ljubljani-Pedagoška fakulteta  Bogdanovič Anja- diplomsko delo

  

  

52 

 

V vseh naslednjih delih, ki so v postopku izdelave kompleksne komponente, pa bomo 

pokazali, kako se nadgrajuje stran admin
19

, ki pripomore k boljši realizaciji in boljši 

kompleksnosti same kode. 

 

Postopek preproste komponente bomo predstavili v naslednji delih:  

PRVI DEL: PREDSTAVITEV OSNOVNIH DELOV KOMPONENTE 

DRUGI DEL: DODAJANJE CONTROLLER-JA IN VIEW-A 

TRETJI DEL: MENI ZA DODAJANJE KOMPONENTE NA STRAN SITE 

ČETRTI DEL: DODAJANJE MODELA NA STRAN SITE  

 

5.3.1. PRVI DEL – PREDSTAVITEV OSNOVNIH DELOV KOMPONENTE  
 

Najprej bomo predstavili le najbolj osnovno komponento. Komponenta bo izpisala – 

»Osnovna komponenta«, na strani site, ki je viden vsem uporabnikom in administratorju, na 

strani admin pa bo izpisala – »Osnovna administrator«, ki je viden le administratorju. Sam 

postopek izpisa in izdelave bomo prikazali tudi s slikami.  

 

Programiranje poteka v EasyCreatorju
20

. Ko v omenjenem orodju spremenimo vsebino 

posameznih datotek, pritisnemo SAVE v desnem zgornjem kotu in naša komponenta je 

posodobljena.  

 

Za izdelavo osnovne komponente potrebujemo tri osnovne datoteke, kot kaže slika 42. Mapa 

assets predstavlja slike, tako da ni nujno potrebna, CHANGELOG.php pa prav tako ni nujno 

potreben. Nujno potrebne datoteke so:  

- osnovna.php v strani site, 

- osnovna.php v strani admin, 

- osnovna.xml, ki je namenjena namestitvi komponente, uporabi se jo le enkrat.  

                                                 
19

 Stran admin je stran v komponenti, ki je vidna le administratorju, torej osebi, ki upravlja s komponento.  

20
 EasyCreator smo omenili že v 5. poglavju. Je orodje za izdelavo razširitev v sistemu Joomla. 
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Osnovno.php v strani site prikazuje spodnja koda.  

 

 

Slika 44, prikazuje izpis kode v brskalniku. Izpiše se le besedilo: Osnovna komponenta.   

 

Slika 43 Izpis v Joomli 

Slika 42 Datoteke v komponenti 
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V strani admin je datoteka z imenom osnovna.php. 

 

 

Slika 45, prikazuje izpis zgornje kode v brskalniku. 

 

Slika 44 Izpis na strani admin 

Ostale datoteke index.html so namenjene osveževanju strani, tako vsebujejo naslednjo kodo 

(slika 46). 

  

 
 

Slika 45 Index.html datoteka 

Orodje EasyCreator samo ustvari ustrezne datoteke index.html, tako da jih ne ustvarjamo 

posebej. Ko kreiramo mapo .zip za namestitev komponente, se pojavijo spodnje datoteke. 

Ukaz  predstavlja belo barvo. 

Datoteka, ki omogoča namestitev komponente, izgleda takole:  

osnovna.xml   
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REZULTAT:  

Če želimo videti na strani site besedilo: Osnovna komponenta, moramo v internetni brskalnik 

vtipkati naslednji naslov: localhost/joomla/index.php?option=com_osnovna, saj osnovna 

komponenta ne omogoča neposrednega pogleda. Vključevanje menija za stran site pa bomo 

podali v tretjem delu [16].  



Univerza v Ljubljani-Pedagoška fakulteta  Bogdanovič Anja- diplomsko delo

  

  

56 

 

5.3.2. DRUGI DEL – DODAJANJE CONTROLLER-JA IN VIEW-A  

V prejšnjem delu smo pokazali osnovno komponento, ki izpiše le besedilo. Sedaj bomo dodali 

še view in controller, t.i. arhitekturo CV- Controller-View, v naslednjem delu pa bomo dodali 

še Model, tako da bomo dobili arhitekturo MVC – Model-View-Controller. 

NASTAVITEV CONTROLLER-JA. 

Posodobimo tudi site/osnovna.php. 

 

 

V osrednjem delu kode komponente je razred, ki upravlja controllerje: JController. Metoda 

getInstance bo ustvarila krmilnik. V datoteki site/controller.php pa bo razred 

osnovnaController, ki mora biti definiran in deklariran. V kodi se bodo sprožali nato primerki 

krmilnika imenovani osnovnaContoller.  

Imenovani site/controller.php bi izgledal takole: 
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NASTAVITEV VIEW-A 

Ko hoče JController prikazati view, mora biti datoteka poimenovana takole 

component/com_[component_name]/views/[name of view]/folder. Ime mape je privzeti 

pogled komponente. V našem primeru je com_osnovna/views/jurnik. Privzeti pogled mora 

vsebovati datoteko .html. V našem primeru bo view.html.php 

site/views/osnovna/views.html.php. Koda bi izgledala takole: 

 

 

Metoda prikaza razreda JView prikaže nalogo z JControllerja. V našem primeru bo metoda 

izpisala datoteko tmpl/default.php. Datotek site/views/osnovna/tmpl/default.php bi izgledala 

takole:  

 

 

Ta metoda bo vključila razred JView, zato zapišemo $this, ki se nanaša na razred 

osnovnaViewsosnovna. Z vsako posodobitvijo se nadgradi tudi datoteka osnovna.xml.  

 

REZULTAT: Izpis je enak (slika 47), kot pri strani admin in site, razlika je le, da smo 

uporabili controller in view. V naslednjem delu bomo uporabili tudi model in imeli bomo 

MVC [16].  

 

Slika 46 Izpis na site strani 
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5.3.3. TRETJI DEL – MENI ZA DODAJANJE KOMPONENTE NA STRAN 

SITE  

 

Kot smo že omenili pri prejšnjem poglavju, se je Joomla posodabljala in dograjevala. 

Največja novost zadnje različice sistema Joomla 2.5 je ravno v meniju za dodajanje 

komponente v stran site. Do sedaj smo morali naslov URL za pogled izdelane komponente 

pisati ročno, če dodamo spodnjo datoteko XML, pa nam tega ni več potrebno. Prejšnjo 

komponento iz drugega dela nadgradimo z datoteko:  

site/views/osnovna/tmpl/default.xml 

 

Posodobimo še datoteko osnovna.xml in lahko dodajamo komponento v menijsko vrstico. 

Spodnja slika prikazuje, kako izberemo v meniju komponento z uporabo gumba SELECT, kot 

kaže slika 48. Odpre se nam okno, kot kaže slika 49 in označimo OSNOVNA 

KOMPONENTA, za ogled naše komponente. Če tega ne bi dodali, bi komponento lahko 

pogledal le administrator, uporabnik pa le z vpisom naslova URL v brskalniku [16]. 

 

 

Slika 47 Vstavljanje menija v site stran 
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Slika 48 Izbor menija 
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5.3.4.  ČETRTI DEL – DODAJANJE MODELA NA STRAN SITE 
 

Omenili smo že, da ima model veliko vrednost pri izdelavi kompleksnejše komponente v 

sistemu Joomla. Modeli so odgovorni za upravljanje s podatki. Prav zaradi tega je model pri 

naši komponenti neizogiben. Prva funkcija, ki jo moramo uporabiti je funkcija get. Podatke 

vrne klicatelju, ki je v našem primeru osnovnaViewosnovna, model pa poimenujemo 

osnovnaModelosnovna. Torej ustvarimo datoteko site/models/jurnik.php 

 

Razred OsnovnaViewOsnovna poziva model po uporabi funkcije get od JViewclass: 

site/views/osnova/view.html.php 

 

 

V tem primeru view povežemo z modelom. V modelu ustvarimo funkcijo, ki bo izpisala 

JUrnik, pri view pa to funkcijo pokličemo, in jo izpišemo. Vse se vrši s funkcijo get, ki smo jo 

omenili že pri prejšnjem delu. 
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REZULTAT: 

Še vedno komponenta izpiše le besedilo osnovne komponente, vendar besedilo izpiše z 

uporabo modela [16].  

 

Predstavili smo osnovno komponento, ki je izdelana po arhitekturi MVC. V naslednjem 

poglavju pa bomo predstavili realizacijo komponente JUrnik.  
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6. KOMPONENTA JUrnik 

Predstavili bomo komponento JUrnik, od njenega delovanja, lastnosti, prednosti in slabosti, 

do njene uporabe in učinkovitosti.  

6.1. IZDELAVA KOMPONENTE JUrnik 

V prejšnjem razdelku 6.1 smo predstavili, kako se izdela osnovno komponento v Joomli s 

pomočjo orodja EasyCreator. V tem razdelku pa bomo opisali, kako smo realizirali 

komponento JUrnik.  

6.1.1. RAZVOJNA IDEJA KOMPONENTE  

Postopek razvoja je potekal v naslednjih korakih:  

1. KORAK: faza načrtovanja,  

2. KORAK: implementacija prototipa,  

3. KORAK: testiranje prototipa,  

4. KORAK: izboljšano načrtovanje,  

5. KORAK: implementacija končne komponente in testiranje  

6. KORAK: izboljšanje končne komponente. 

 

V prvem koraku smo si zastavili uresničljiv cilj – komponenta JUrnika. Zastavili smo si načrt 

poteka, zapis baze v MySQL-u, ter programiranje v jeziku PHP. Glede na usvojeno znanje, 

smo se morali omejiti na kodo, ki bo omogočala izdelavo komponente. Sprva smo želeli 

izdelati komponento, ki bi sama generirala urnike na podlagi vnesenih ur in predmetov. 

Potrebno bi bilo paziti na robne pogoje, ki bi sam generator naredili boljši. Pogoji so tako 

lahko: brez vmesnih ur, pogoj, da sta lahko največ 2 uri nekega predmeta na dan, da so ure po 

dnevih približno enakomerno razporejene, da se upoštevajo mnenja učiteljev in da so učilnice 

optimalno razporejene. Vse omenjene pogoje bi bilo potrebno upoštevati, da bi bil izdelan 

dober generator.  

Sprva smo imeli idejo, da bi generator deloval s funkcijo naključja, ki bi upošteval vse 

zgornje pogoje. Zaradi preobsežnosti smo realizirali spletni urnik, ki deluje na ročnem vnosu. 

Komponenta JUrnik ure razporeja istočasno v učilnice, za zaposlene in za razrede. Našli smo 

poenostavljeno optimalno rešitev, ki prav tako predstavlja dobro izdelan spletni urnik. Pri 
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izdelavi urnika je nujno potreben ročni vnos, saj je dobro, da upoštevamo predavateljske želje, 

ter proste učilnice. Ročnemu vnosu se nismo mogli izogniti. To je tudi ena izmed prednosti te 

komponente, saj lahko upoštevamo učiteljeve želje. Z vnosom učilnic pa tudi optimalno 

razporedimo zasedenost le-teh. Lahko upoštevamo, da se biologija uči le v biološki učilnici, 

saj imamo v teh učilnicah ustrezne pripomočke in knjige. Prav tako računalništvo le v 

računalniški učilnici.  

Če izpostavimo, je ročni vnos neizogiben pri izdelavi urnika, s tem upoštevamo želje 

predavateljev, upoštevamo dobro izkoriščenost prostorov, prav tako se lahko izognemo 

vmesnim prostim uram. Urnik nam omogoča kasnejše popravke.  

Da bi čim bolj izboljšali našo komponento, smo izvedli anketni vprašalnik. Tako smo dobili 

dodatna mnenja, ideje in predloge po izboljšanju spletnega urnika.    

6.1.2. PROGRAMSKA KODA KOMPONENTE 

Slika 52 prikazuje hierarhijo komponente JUrnik. Kot smo že nekajkrat omenili, je stran 

admin ločena od strani site. 

  

Slika 49 Datoteke komponente JUrnik! 
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Administrator upravlja z urniki, popravlja podatke, jih posodablja itd. Uporabnik pa ima le 

vpogled v urnik za razrede in ne upravlja z njimi. Prav tako je v administratorju podan izpis 

urnikov za zaposlene in urniki za učilnice. Tako da lahko podatke o urnikih zaposlenih 

posredujejo nato v kadrovsko službo.  

Tako kot mapa admin, vsebuje tudi mapa site datoteke controller.php, jurnik.xml, jurnik.php, 

ki so si podobne datotekam osnovne komponente, ki smo jo predstavili v prejšnjem razdelku. 

Admin mapa vsebuje mape: controllers, models tables, install in helpers, ki jih mapa site ne 

vsebuje. Z omenjenimi mapami smo administratorju dali pravico upravljanja s podatki.  

V mapi helper smo realizirali zavihke komponente JUrnika, v mapi models smo realizirali 

model koncepta spletnega urnika, v mapi controller pa krmilnik komponente, ki upravlja s 

podatki.   

Večinski del kode predstavlja mapa view, ki omogoča pogled vnosa podatkov v spletni urnik 

in izpis vseh urnikov izobraževalne institucije. View je tako najpomembnejši del komponente 

JUrnik. Mapa view je razdeljena tudi na podmape, kot kaže spodnja slika 53.  

 

Slika 50 Hierarhija mape views 

V mapi jurnik so datoteke, ki shranjujejo spremembe podatkov, v mapi jurniks pa je izpis 

vseh vnešenih podatkov v podatkovno bazo. Mapa koncnis prikazuje izpis urnikov za razrede, 

mapa ucilnicas urnike ucilnic in mapa zaposlenis urnike zaposlenih. V mapi navodila pa je 

predstavljen vstop v komponento JUrnik in navodila uporabe le-te. Mapa zvonec in zvonecs 

sta podobno sestavljeni kot mapi junik in jurniks.  
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Posamezne mape predstavljajo funkcije posameznih zavihkov v komponenti, ki so povezani z 

mapo helpers, models in controllers. Tako komponenta v celoti dobi funkcionalnost in 

upravljanja s podatki. 

Ker je naš namen vnos in upravljanje podatkov, smo ustvarili v mapi install dve tabeli v 

podatkovni bazi MySQL: jurnik in zvonec. Tabela zvonec predstavlja vnos šolskega zvonca 

neke institucije in čas trajanja šolskih ur. Tabela je sledeča: 

 

Z izrazom CREATE TABLE smo ustvarili tabelo z določenimi parametri. Za šolski zvonec 

tako zadoščajo parametri ura, začetek trajanja (odd) in konec trajanja (doo) šolske ure.   

Spodnja koda pa prikazuje tabelo jurnik, kjer smo prav tako z ukazom CREATE TABLE 

ustvarili podatkovno tabelo v MYSQL, kjer potrebujemo naslednje parametre:  

- dan,  

- uraid,  

- ucilnicaid,  

- profesorid,  

- predmetid, in  

- razredid.  

S tem vnosom v podatkovno bazo zapišemo vse potrebne podatke, ki zadoščajo spletnem 

urniku. 



Univerza v Ljubljani-Pedagoška fakulteta  Bogdanovič Anja- diplomsko delo

  

  

66 

 

 

Tako so vse mape na admin strani dobile skupno nit. Vse mape: controllers, , helpers, install, 

models, views skupaj predstavljajo upravljanje s podatki spletnega urnika, ki ga upravlja 

administrator. Na site strani pa sta le mapi view in model, ter controller.php in jurnik.php. 

Uporabnik ima vpogled le v končne urnike, tako da potrebujemo mapo views, ki predstavlja 

pogled v komponento in model, ki omogoča ta pogled. 

Vse mape in datoteke tako predstavljajo programsko kodo komponente JUrnika, kjer ena brez 

druge ne omogočajo neposrednega delovanja in upravljanja spletnega urnika. 

6.2. DELOVANJE KOMPONENTE 

Komponenta je namenjena izdelavi spletnih urnikov za različne izobraževalne institucije. 

Uporaba je enostavna in pregledna. Komponenta ima šest zavihkov, v prvem zavihku so 

predstavljana navodila za uporabo, kot kaže slika 54.  

 

 

Slika 51 Navodilo za uporabo spletnega urnika JUrnik 
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Naslednji zavihki pa predstavljajo  

- VNOS URNIKA, 

- VNOS ŠOLSKEGA ZVONCA, 

- URNIKI ZAPOSLENIH, 

- URNIKI UČILNIC, in 

- URNIKI RAZREDOV / ODDELKOV. 

VNOS URNIKA izvedemo ročno, zapišemo dan in uro, predmet, učitelja, učilnico in razred. 

Na podlagi tega se postopoma gradi urnik za zaposlene, učilnice in razrede. Ključnega 

pomena je, da poudarimo, kako se urniki v komponenti JUrnik gradijo. Z enim vnosom 

podamo uro, dan, učitelja, učilnico in razred. Vendar posredno gradimo 3 urnike: urnik za 

učitelja, urnik za učilnico in urnik za razred. Navsezadnje nas zanimajo urniki razredov oz. 

oddelkov, vendar moramo sproti preverjati tudi razpoložljivost profesorjev in zasedenost 

učilnic, saj lahko le na tak način gradimo urnike. Če nimamo podatka o zasedenosti učilnic in 

razpoložljivosti profesorjev, se lahko zgodi, da profesor uči dva predmeta hkrati, ali pa da je 

učilnica že zasedena. Tako z enim vnosom dobimo 3 urnike zgolj zaradi same realizacije 

urnika.  Na konkretnem primeru bomo pokazali, kako se urniki v komponenti JUrnik gradijo.  

Vnesemo podatke kot kaže slika 55. Vpišemo, da naj v ponedeljek prvo uro v učilnici 

MATEMATIKA4 profesor Marko S. poučuje matematiko 9.b razred. 

 

Slika 52 Vnos predmetnika 

S klikom na gumb SAVE &CLOSE. Ki ga prikazuje slike 56 se vneseni podatki shranijo. 

Dobimo 3 urnike, ki so med seboj povezani. Dobimo urnike (slike 57, 58, 59).  
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Slika 53 Gumbi v Joomli 

 

 

Slika 54 Urnik zaposlenega glede na vnos predmetnika (slika55) 

Sprotno se kreira urnik profesorja, kjer je zapisano, katero uro in kateri dan poučuje določen 

razred / oddelek.  

 

Slika 55 Urnik učilnice glede na vnos predmetnika (slika55) 

 

Dobimo tudi urnik učilnice, kjer je zapisano, katero uro in kateri dan se v tej učilnici se 

poučuje določen predmet. 

 

Slika 56 Urnik razreda glede na vnos predmetnika slika (55) 
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Urnik razredov / oddelkov pa nam prav tako poda, katero uro in kateri dan v tednu se poučuje 

določen predmet. 

V kolikor vnos ni mogoč, nam urnik javi napako- !!!PREKRIVANJE!!!, kot kaže slika 60. 

 

Slika 57 Napaka pri vnosu 

Seznam že vnesenih podatkov prikazuje slika 61. 

 

Slika 58 Seznam in funkcionalnost za upravljanje vsebune seznama 

 

Drugi zavihek VNOS ŠOLSKEGA ZVONCA nam omogoča vnos šolskih ur. Te se lahko 

spreminjajo, kot kaže spodnja slika 62. Spreminjaje je omogočeno in je podobno kot pri 

predmetniku. 

 

Slika 59 Spreminjanje šolskega zvonca 

Komponenta JUrnik omogoča izdelavo urnikov za zaposlene, razrede in učilnice. Sproti se 

preverja ali je učilnica že zasedena, ali je učitelj že zaseden s poučevanjem drugega razreda 
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ter ali imajo učenci izbrano uro na urniku že drug predmet. Zasedenost ali t.i. »prekrivanje« 

komponenta ustrezno opozori. Izpišejo se naslednji urniki, kot kažejo slike 63, 64, 65: 

 

Slika 60 Izpis urnika zaposlene v zavihku URNIKI ZAPOSLENIH 

Urnik zaposlenih prikazuje, kateri razred uči zaposlen v izobraževalni inštituciji. Urnik učilnic 

prikazuje predmete, ki se poučujejo v učilnici (slika 64). 

 

Slika 61 Izpis urnika učilnice v zavihku URNIKI UČILNIC 
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Urnik razredov / oddelkov prikazujejo izpis predmetov za posamezni razred oz. oddelek, kot 

kaže slika 65. 

 

Slika 62 Izpis urnika 4.a razreda v zavihku URNIKI RAZREDOV / ODDELKOV 

 

Vse prejšnje slike so vidne le administratorju. Na uporabnikovi strani pa je viden le urnik 

razredov in šolski zvonec, kot je prikazano na sliki 66.  

 

Slika 63 Uporabnikova stran 

 

Slika 67 prikazuje izpis šolskega zvonca na uporabnikovi strani. 
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Slika 64 Izpis šolskega zvonca 

 

Slika 68 prikazuje izpis urnikov na uporabnikovi strani. 

 

Slika 65 Izpis 1.a urnika na uporabnikovi strani 
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6.3. UČINKOVITOST IN UPORABNOST KOMPONENTE 
SPLETNEGA URNIKA JUrnik 

Za preverbo uporabnosti in učinkovitosti spletnega urnika JUrnik, moramo sami preizkusiti 

komponento. Predpostavimo, da je komponenta JUrnik ustrezna in kot taka predstavlja 

potencialni pripomoček v izobraževalnih inštitucijah. Da bi preverili ustreznost spletne 

komponente JUrnik, je najbolj primerno izdelati urnike za neko poljubno osnovno šolo. V 

nadaljevanju predpostavimo, da je takšna osnovna šola srednje velika, da ima dva oddelka, 

ponekod tudi le en oddelek na razred. Pri urnikih za razrede smo upoštevali predpisan 

predmetnik, ki ga je izdalo Ministrstvo za šolstvo in šport. Torej pri posameznem izpisu 

urnika lahko preverimo, da ima vsak razred ustrezno število ur glede na predmet. Izpisi nam 

pričajo tudi od tem, da so razredi dnevno približno enako obremenjeni.  

Povedati moramo tudi, da vnos urnikov za osnovno šolo ni tako preprost, kot se zdi. Paziti 

smo morali, da imajo ustrezno razporejene ure tudi učitelji, ter da so učilnice ustrezno 

zasedene.  

 

Spodnje slike pričajo o tem, da je spletna komponenta JUrnik komercialno primerljiva z 

drugimi ustreznimi spletnimi urniki, ki izpišejo vnos urnika. Poudariti moramo, da sam vnos 

urnikov ne poteka tako hitro. Lahko si pogledamo spodnje slike (od 69 do 84), ki pričajo o 

ustreznosti koponente JUrnik. 

 

 

Slika 66 Urnik 1.a razreda neke poljubne osnovne šole 
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Slika 67 Urnik 1.b razreda neke poljubne osnovne šole 

 

 

Slika 68 Urnik 2.a razreda neke poljubne osnovne šole 
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Slika 69 Urnik 2.b razreda neke poljubne osnovne šole 

 

 

Slika 70 Urnik 3.a razreda neke poljubne osnovne šole 
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Slika 71 Urnik 3.b razreda neke poljubne osnovne šole 

 

 

Slika 72 Urnik 4.a razreda neke poljubne osnovne šole 



Univerza v Ljubljani-Pedagoška fakulteta  Bogdanovič Anja- diplomsko delo

  

  

77 

 

 

Slika 73 Urnik 4.b razreda neke poljubne osnovne šole 

 

 

Slika 74 Urnik 5.a razreda neke poljubne osnovne šole 
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Slika 75 Urnik 5.b razreda neke poljubne osnovne šole 

 

 

Slika 76 Urnik 6.a razreda neke poljubne osnovne šole 
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Slika 77 Urnik 6.b razreda neke poljubne osnovne šole 

 

 

Slika 78 Urnik 7.a razreda neke poljubne osnovne šole 
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Slika 79 Urnik 7.b razreda neke poljubne osnovne šole 

 

Slika 80 Urnik 8.a razreda neke poljubne osnovne šole 
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Slika 81 Urnik 9.a razreda neke poljubne osnovne šole 

Izpisi urnikov so prikaz urnikov neke poljubne srednje velike osnovne šole. Poudariti 

moramo, da je potrebno ob vnosu urnikov paziti na različne spektre, kar se tiče zasedenosti 

učilnic, obsega ur zaposlenih, obseg predmetnika ipd. Spletna komponenta JUrnik tako 

zadošča osnovnemu izpisu urnikov.  

Naš program ni trdoživ, kar pomeni, da pri vnosu v predmetnik, ob kateri koli drugi besedi 

razen ponedeljek, torek, sreda, četrtek in petek za dan, program ne deluje. Program deluje 

tako, da predpostavljamo, da poznamo predmetnik za zaposlene in razrede / oddelke (ki ga 

razpiše MŠŠ
21

). Poznati moramo tudi vse učilnice, ki so v izobraževalni instituciji. Program 

nam nudi pomoč pri vnosu urnika, ki ob enem vnosu zasede prostor za učilnice, zaposlenega 

in razreda. Ob ponovnem vnosu že vnesene postavke, program javi »!!!PREKRIVANJE!!!«. 

Kar se tiče ustreznosti komponente JUrnik smo zadovoljili naše potrebe, ki omogočajo 

ustrezno izdelano komponento JUrnik. 

Zaradi želje po vrednotenju in pridobitvi drugih idej in mnenj o spletni komponenti JUrnik, 

smo izvedli poskus, ki ga bomo opisali v naslednjem poglavju.  

                                                 
21

 MŠŠ - ministrstvo za šolstvo in šport 
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6.4. PREDNOSTI IN SLABOSTI KOMPONENTE 

Pri razvoju spletne komponente JUrnik smo se potrudili in izdelali komponento JUrnik. 

Komponenta programsko presega naše predznanje in znanje programiranja v PHP jeziku, 

pridobljeno tekom študija. Pri razvoju omenjene komponente smo naleteli na nekatere 

omejitve, ki se tičejo usvojenega predznanja iz programskega jezika PHP in podatkovnih baz 

MySQL. Komponenta je tudi temu primerno realizirana glede na usvojeno predznanje iz 

programiranja. Komponenta je namenjena tako osnovnim šolam, srednjim šolam, ter 

fakultetam.  

 

Omenimo lahko nekaj prednosti komponente, kot so hitrejše sestavljanje urnikov, omogoča 

enakomerno razporejenost ur v učilnicah, ter sporočanje !!!PREKRIVANJE!!! ob prekrivanju 

šolski ur. Omenimo lahko tudi, da komponenta omogoča enakomerno obremenitev po dnevih, 

ki sicer temelji na ročnem vnosu, prav tako se lahko izognemo prostim uram, ki je sicer 

pogojen z ročnim vnosom. 

 

Kot slabost lahko omenimo, da komponenta ne kontrolira vnosa predmetov v posameznih 

razredih glede razporeditve ur in tedenskega obsega, prav tako ne vodi evidence ur za 

zaposlene in učilnice. Spletni urnik ne omogoča avtomatičnega generiranja urnikov, ki jo 

lahko označujemo kot slabost, ki je nismo morali odpraviti zaradi omejenega znanja iz 

programiranja. Sprva smo imeli tudi idejo, da bi ob vsaki spremembi ali nadomeščanju spletni 

urnik uporabnikom javil spremembo na e-mail naslov. Zaradi omejenega znanja smo to idejo 

opustili in spletni urnik poenostavili v tej meri.  
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7. EVALVACIJA KOMPONENTE JUrnik S POMOČJO 

VPRAŠALNIKA 

 

V prejšnjem poglavju smo predstavili kako komponenta deluje, kakšna je njena uporabnost in 

kako prikaže informacije urnika. Evalvacija dobi večjo težo, če jo uporabniki tudi dejansko 

preizkusijo in podajo povratne informacije. Tako lahko izberemo predloge za izboljšave za 

bodočo nadgradnjo, ter pridobimo povratno informacijo, ali je naš izdelek ustrezen oziroma je 

dosegel pričakovanja bodočih uporabnikov.  

Komponento smo se določili evalvirati preko uporabe komponente in izpolnitve 

pripadajočega vprašalnika. Namen vprašalnika je, da preverimo, kako so s sistemom Joomla 

in njenimi razširitvami seznanjeni respondenti vprašalnika. Pri anketiranju bomo preverili, ali 

so uporabniki že kdaj zasledili izraz »sistem Joomla« in kako so vešči nameščanja in uporabe 

le te.  

7.1. INSTRUMENT 

Vprašalnik je sestavljen iz desetih vprašanj in dveh prilog: I. Namestitev sistema Joomla in II. 

Namestitev/odstranjevanje komponente.  

Namen vprašalnika je, da respondenti spoznajo sistem Joomla, ter preizkusijo komponento 

JUrnik. Tekom vprašalnika respondenti namestijo sistem Joomla, ter komponento JUrnik, ter 

s tem dobijo občutek navideznega strežnika XAMPP in princip delovanja sistema Joomla. 

Skozi poskus respondenti odgovarjajo na vprašanja, ki se tičejo delovanja in uporabe 

komponente. Respondenti morajo komponento tudi ustrezno pokomentirati. Pri drugem 

vprašanju smo respondentom dodali navodila za namestitev sistema Joomla in prostor za 

opažanja, mnenja in komentarje. 

  

S prvim vprašanjem »Ste pred tem poskusom že kdaj slišali za sistem Joomla? Če ste, opišite 

sistem Joomla, ter predstavite njeno uporabnost?« smo želeli preveriti, ali so anketiranci že 

kdaj prej slišali za sistem Joomla in kakšna je njena uporaba.  

Nato respondent prebere kratek sestavek, da na hitro spozna sistem Joomla in komponente v 

sistemu Joomla. S tem smo ankentirancu zagotovili lažje izpolnjevanje vprašalnika, v kolikor 

niso imeli nobenega predznanja iz sistema Joomla.  
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Naslednje vprašanje je bilo namenjeno namestitvi sistema Joomla s pomočjo navodil »I. 

Namestitev sistema Joomla«. Z drugim vprašanjem smo želeli anketirance spoznati s 

sistemom Joomla, s tretjim vprašanjem pa smo želeli preveriti, ali so anketiranci vešči v 

nalaganju komponente v sistemu Joomla. Tako smo omogočili, da so lahko naši anketiranci 

tudi bodoči uporabniki naše komponente.  

Naslednje vprašanje se je navezovalo na preizkušnjo komponente JUrnik. Anketiranci so 

morali preveriti delovanje vnosa in izpisa. Morebitne napake so zapisali na vprašalnik. Peto 

vprašanje je bilo namenjeno ugotavljanju učinkovitosti in uporabnosti spletne komponente 

JUrnik. Respondente smo vprašali po morebitni izboljšavi.  

Naslednje vprašanje je bilo namenjeno ugotovitvi uravnoteženosti spletnega urnika. 

Anketiranci so morali obkrožiti odgovore na vprašanja, ki so se navezovala na komponento. 

Namen je bil torej ugotoviti, ali je naša spletna komponenta verodostojna in uravnotežena, kot 

smo si zamislili. Z naslednjimi tremi vprašanji smo želeli preveriti, ali je naš spletni urnik 

primeren za izobraževalne institucije in ali so spletni urniki danes nepogrešljivi v 

izobraževalnih institucijah.  

Za koncec pa nas je zanimalo, v kolikor respondenti niso prej slišali za sistem Joomla, kakšen 

se jim sistem zdi in ali so skozi anketni vprašalnik bolje spoznali sam sistem. 

7.2. VZOREC IN POTEK EVALVACIJE 

Vprašalnik je izpolnilo 9 oseb, obeh spolov, različnih starosti, izobrazbe in predznanja 

uporabe informacijske tehnologije. Izluščili smo pomembnejše in izstopajoče ugotovitve 

posameznikov. Naš namen je bil ugotoviti različne izdeje in mnenja o komponenti, njene 

morebitne izboljšave in izpopolnitve.  

Smo mnenja, da lahko z različnim vzorcem anketirancev podamo širši pogled glede 

komponente. Tako lahko vidimo, kako si predstavljajo komponento posamezniki s 

programskim znanjem in posamezniki brez programskega znanja. Menimo, da bodo odgovori 

anketirancev različni, prav tako bodo različne tudi njihove ideje po izboljšavi komponente 

JUrnik. 

Anketiranci niso bili naključni, izbrali smo jih na podlagi njihovega preznanja in izkušenj iz 

programiranja. Anketiranje je potekalo na prenosnem računalniku, kjer so respondenti morali 

preizkusiti komponento JUrnik in sistem Joomla. 
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7.3. ANALIZA VPRAŠALNIKA– Joomla in JUrnik 

V analizi vprašalnika smo z odebeljeno pisavo zapisali vprašanja vprašalnika, odgovore 

respondentov pa smo ustrezno pojasnili in pokomentirali. 

 

Na vprašanje »Ste pred tem poskusom že kdaj slišali za sistem Joomla? Če ste, opišite 

sistem Joomla, ter predstavite njeno uporabnost?« so anketiranci odgovarjali takole. 

Četverica anketirancev še ni slišala za sistem Joomla, a jo je povezala z informacijsko 

tehnologijo. Trije anketiranci so si pod tem izrazom predstavljali spletno aplikacijo (orodje, 

programje) za postavitev spletne strani. Dva anketiranca sta že zasledila izraz sistem Joomla 

in sicer:  

- Joomla je CMS sistem za upravljanje vsebin na spletu. Uporabljamo jo za komercialne 

in izobraževalne namene. Mogoče je za OŠ bolj primeren Moodle - za spletno učenje. 

- Je (po slišanem) elegantna predstavitev spletnih strani, tako kot Dreamweaver, vendar 

anketiranec ni imel konkretnih izkušen. 

Iz zgoraj opisanega večina ni zasledila sistema Joomla. Zaradi nabora anketiranih, katerih 

strokovni profil ni večinsko tehnično informacijski, smo tak rezultat tudi pričakovali. 

 

 

Na vprašanje »Najprej bomo naložili sistem Joomla!. Pomagajte si z navodili »I. 

Namestitev sistema Joomla«. Navodila vas vodijo skozi celotno namestitev. Se vam zdi 

namestitev sistema Joomla zahtevna?« so anketiranci odgovorili takole:  

Sedmim anketirancem predstavlja namestitev zahtevno in kompleksno opravilo. Enemu 

anketirancu namestitev predstavlja rutinsko opravilo. Anketirancu z izkušnjami je namestitev 

seveda nezahtevna. Paziti moramo le, da pravilno zapišemo pot v brskalnik. Tudi sam 

uporablja XAMPP, tako mu namestitev ni predstavljala nobenih problemov. 

Anketiranci so med poskusom dobili ustrezna navodila za namestitev sistema Joomla. Večini 

je bila potrebna izrazita pomoč pri nameščanju. Veščino bi obvladali po nekajkratnem 

ponavljanju, oziroma pri pridobitvi ustrezne rutine. Menimo, da namestitev ni zahtevna, 

vendar je  potrebno imeti določeno predznanje XAMPP-a. 

 



Univerza v Ljubljani-Pedagoška fakulteta  Bogdanovič Anja- diplomsko delo

  

  

86 

 

Anketiranci so prejšnji preskus uspešno izvedli: »Do sedaj imate nameščen le sistem 

Joomla, namestite še spletno komponento JUrnik (katera je priložena na USB ključu v 

JUrnik.zip mapi)! V prilogi imate navodila »II. Namestitev/odstranitev komponente v 

sistemu Joomla«. S temi navodili si pomagajte in poskušajte naložiti komponento 

JUrnik. Se vam zdi namestitev komponent zahtevno?« 

Vsem anketirancem je nameščanje komponente JUrnik lažje, enostavnejše od namestitve 

Joomle. 

 

  

»Naložen imamo sistem Joomla in spletno komponento JUrnik. Vaša naslednja naloga je 

preizkusiti delovanje spletne komponente JUrnik. V komponenti je že predstavljena 

neka izmišljena osnovna šola. Izmišljeni so zaposleni, razredi, učilnice in šolski zvonec. 

Vaša naloga je, da preizkusite samo komponento. Preverite, če deluje vnos podatkov in 

sam izpis za zaposlene, razrede in učilnice. Podatke lahko zamenjajte s svojimi in s tem 

preverite samo delovanje spletne komponente JUrnik! Zapišite opažanja in napake! 

Preverite, če deluje pravilen izpis urnikov, ter če komponenta javi prekrivanje ur. » 

Respondenti niso ugotovili napak, vnos podatkov je kontroliran ter izpis je ustrezen. Podali so 

mnenje, da so šifranti so pregledni, ter da vnos ne omogoča prekrivanj, kar zagotavlja 

uporabnost. En anketiranec je podal konstruktivno pripombo glede dopolnitve šifrantov 

učiteljev, predmetov, oddelkov, da bi preprečili vnašanje učiteljev, predmetov, oddelkov, ki 

jih na ustanovi sploh ni. 

Kot je razvidno iz odgovorov, so anketiranci zadovoljni z delovanjem spletne komponente 

JUrnik. 

 

 

»Naš namen je ugotoviti učinkovitost in uporabnost spletne komponente JUrnik. Imate 

kakšno idejo ali predlog po izboljšanju spletnega urnika?» 

Trem anketirancem je uporabnost spletne komponente JUrnik ustrezna. Četverica 

anketirancev je pričakovala avtomatično generiranje urnikov, brez ročnega vnosa. Dva 

anketiranca sta imela konkretne predloge:  

- Uvedba dodatnega zavihka, ki prikazuje, katere učilnice so proste, kateri učitelji imajo 

še čas za učenje, ter kateri razredi še nimajo zasedenih vseh ur. Dodali bi še vpogled 
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govorilnih ur učiteljev oziroma profesorjev. Tako se starši lahko informirajo o 

razporedu govorilnih ur. Dodatna popestritev bi bila tudi različna obarvanost učilnic.  

-  Uvedba dodatnih šifrantov za zaposlene, predmete, oddelke in dodatna kontrola ur 

glede na dan in teden. 

Anketiranci so pričakovali avtomatsko generiranje urnika. 

 

 

Naš cilj je tudi izdelati uravnotežen spletni urnik. Obkrožite ustrezen odgovor pri 

naslednjih vprašanjih. Ali naš urnik omogoča: 

- kasnejše popravke? DA  NE  

- pripravo informacij o nadomeščanjih v poljubnem obdobju?   DA NE 

- hitrejše sestavljanje urnika? DA NE 

- skoraj popolno izogibanje prekrivanjem že v prvi fazi sestavljanja?  DA NE 

- enakomerno obremenitev po dnevih?  DA NE 

- optimalno razporejanje oddelkov v učilnice?  DA NE 

- izogibanje prostim uram?  DA NE 

- samodejno določanje težavnosti ur glede razporejanja v urnik? DA NE 

- dosledno izvajanje povezav pouka?  DA NE 

Vsi anketiranci so se strinjali, da komponenta omogoča kasnejše popravke, pripravo 

informacij o nadomeščanju v poljubnem obdobju, hitrejše sestavljanje urnika, skoraj popolno 

izogibanje prekrivanjem že v prvi fazi sestavljanja in optimalno zasedenost oddelkov v 

učilnice. Največ dvomov je bilo izraženih pri vprašanjih »Ali urnik omogoča enakomerno 

obremenitev po dnevih?« in »Ali omogoča izogibanjem prostim uram?« Prostim uram se 

lahko izognemo, vendar z ročnim vnosom. Enako velja za vprašanje »Ali omogoča 

enakomerno obremenitev po dnevih?« V kolikor smo pazljivi pri vnosu, bi lahko rekli da naš 

urnik omogoča enakomerno obremenitev po dnevih. Tudi enakomerna obremenitev po dnevih 

mora imeti podporo točnega ročnega vnosa; če tega ni v praksi, ne omogoča enakomerne 

obremenitve. 
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Spodaj zapišite, ali bi spletni urnik, ki je namenjen izobraževalnim inštitucijam moral 

vsebovati še kakšno dodatno lastnost! 

Anketiranci so si enotni, da je trenutni odgovor NE, vendar bo praksa pokazala, katere 

dodatne zahteve oziroma kontrole bo potrebno uvesti. 

 

Ali menite, da je spletni urnik nepogrešljiv v današnjih izobraževalnih inštitucijah?  

Šesterica anketirancev meni da je spletni urnik nepogrešljiv. Trojica anketirancev meni, da ni 

nepogrešljiv. 

Večina jih meni,da je spletni urnik nepogrešljiv v današnjih institucijah. Vendar realni pogled 

nam kaže da izobraževalne institucije lahko delujejo v praksi brez spletnih urnikov, vendar se 

trend tehnološkega razvoja in informacijske pismenosti nagiba na stran nepogrešljivosti. 

 

Ali je po vašem mnenju naša komponenta JUrnik primerna za izobraževalne inštitucije?  

Anketiranci so enotnega mnenja, da je naša komponenta primerna za izobraževalne institucije. 

Obvezno bi jo bilo v prihodnosti dopolniti in nadgraditi. V kolikor bi jo nadgradili z 

avtomatskim generiranjem urnika, bi zagotovili veliko večjo uporabnost.   

 

Za konec naš še zanima, ali so vam sedaj bolj jasna izraza: komponenta in sistem 

Joomla. Se vam zdi sistem Joomla kompleksen?  

Sedmerici anketirancev sta izraza komponenta in sistem Joomla jasnejša, čeprav še vedno 

kompleksna. Dvema anketirancema sistem Joomla ni kompleksen.  
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7.4. UGOTOVITVE 

Večina anketirancev si je predstavljalo pod pojem spletni urnik JUrnik generator urnikov. 

Torej, da bi cel program deloval na avtomatizmu. Vendar sama rešitev ni tako enostavna, kot 

se na prvi pogled sliši. Zanimivo je, da si večina pod spletnim urnikom predstavlja 

avtomatsko generiranje urnika brez ročnega vnosa. Ampak če smo čisto korektni, se ročnemu 

vnosu žal ne moremo izogniti. V program moramo vseeno vnesti predmete, zaposlene, 

razrede, učilnice, obseg ur, posamezne želje in podobno. Anketiranci brez predhodnega 

programskega znanja so pričakovali generator spletnih urnikov, anketiranci s predhodnim 

znanjem programiranja pa so imeli le predloge izboljšav, kar se tiče barvne razporeditve 

učilnic, vnos števcev predmetov in zaposlenih, ipd.  

Sklepamo lahko, da z znanjem usvojenim v času študija lahko upoštevamo predvsem 

pripombe in ideje anketirancev s predhodnim znanjem iz programiranja, saj vedo, kaj lahko 

realiziramo z nekim usvojenim znanjem in kaj nam določen programski jezik omogoča. 

Podali so tudi konkretne izboljšave.  

Vendar je bil naš namen tudi anketirati posameznike, ki nimajo predhodnjega znanja iz 

programiranja, saj smo tako lahko videli, da imajo ideje, ki jih skoraj ni moč realizirati.  

Anketiranci so mnenja, da so spletni urniki nepogrešljivi v današnjih izobraževalnih 

institucijah, ter da je naša komponenta primerna za izobraževalne institucije. Dodati moramo, 

da spletni urniki niso nepogrešljivi v današnjih izobraževalnih institucijah, so pa ustrezni 

pripomočki hitrejšega sestavljanja spletnih urnikov.  
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8. ZAKLJUČEK 

 

Sistemi za upravljanje z vsebinami se danes uporabljajo vsakodnevno v različne namene. 

Lahko jih uporabljamo v komercialne namene, izobraževalne namene ali pa kar za razvijanje 

programja. Poznamo sisteme LMS (Learning Management System), ki omogoča še dodatno 

funkcionalnost in predvsem sisteme CMS (Content Management System). Sistem Joomla je 

odprtokodni sistem CMS, predstavlja pa zelo močno ogrodje za izdelavo spletne strani in je 

eden izmed najzmogljivejših in najpopularnejših sistemov za upravljanje s spletnimi 

vsebinami na svetu. 

Sistem Joomla nam omogoča razvoj in nadgradnjo komponent, modulov, vtičnikov, predlog 

in jezikovnih datotek. Komponenta predstavlja glavni del in najkompleksnejši del sistema 

Joomla. Lahko bi rekli, da je Joomla v svojem razcvetu, kar se vidi po nadgradnji in pogostih 

izboljšavah. Skoraj vsako leto izide nova različica Joomle. Različice se med seboj razlikujejo 

le v malenkostih.  

Spletni urniki so dandanes dobrodošli v današnjih izobraževalnih institucijah. Lahko bi rekli, 

da niso nepogrešljivi, saj institucija lahko obratuje brez spletnega urnika. Definitivno pa nam 

spletni urniki prihranijo čas. Cilj diplomskega dela je bil izdelati komponento Jurnik in 

spoznati razvoj razširitev sistema Joomla. S pomočjo anketnega vprašalnika in posredno 

evalvacije komponente s pomočjo vprašalnika smo prišli do ugotovitve, da je naša 

komponenta lahko ustrezna za izobraževalne institucije. Ključnega pomena je, da nam 

program ob prekrivanju ur javi napako, ki jo moramo nato ustrezno popraviti. Program spletni 

urnik JUrnik ni trdoživ.  

Nameni spletnega urnika JUrnik so različni: osnovnošolska uporaba, srednješolska uporaba in 

fakultetna uporaba za sestavljanje urnikov.   

Moramo poudariti, da program spletni urnik JUrnik bistveno izstopa od naučenega 

programskega znanja v času študija. Lahko bi rekli, da je bila izdelava komponente zahtevna 

izkušnja, kar se tiče preizkušnje samostojnosti v realizaciji programa. Pomembno je, da bodo 

program lahko uporabljali tudi drugi, predvsem izobraževalne institucije in da bodo bralci 

diplomskega dela lahko razvili svoje komponente. Prepričani smo, da smo cilj diplomskega 

dela dosegli, saj smo izdelali program, ki je iz računalniškega znanja lahko definiran kot težko 
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izvedljiv program. Lahko pripomnimo še to, da smo narediti težko izvedljivo in pomembno 

delo.  

Zavedamo se, da na svetovnem trgu obstaja veliko konkurenčnih programov, ki generirajo 

boljše urnike in temeljijo na drugačni logiki in realizaciji. To pa še ne pomeni, da naša spletna 

komponeta JUrnik ni primerljiva z drugimi komercialnimi spletnimi urniki. Naš spletni urnik 

ni popoln, da bi zadostil vsem, tudi najzahtevnejšim uporabnikom, ima pa odličen potencial 

za izboljšave in realizacijo končne stopnje, t.j. popolnega sistema za upravljanje z urniki. 
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10. PRILOGA 

ANKETNI VPRAŠALNIK JOOMLA in SPLETNI URNIK 

JUrnik 

V nadaljevanju je podanih nekaj osnovnih trditev, ki jih je dobro vedeti pred začetkom 

poskusa: Joomla in spletni urnik JUrnik.  

 

Joomla je odprtokodni sistem za upravljanje vsebin t.i. CMS. Je zelo močno ogrodje za 

izdelavo spletnih strani in je eden izmed najzmogljivejših in najpopularnejših sistemov za 

upravljanje s spletnimi vsebinami na svetu. Napisana je v PHP-ju in za shranjevanje podatkov 

uporablja sistem za upravljanje s podatkovnimi bazami MySQL. Joomlino uporabnost lahko 

povečamo z raznimi razširitvami kot so komponente, moduli, vtičniki, predloge in jezikovne 

datoteke.  

Komponente so najkompleksnejši in najbistvenejši tip razširitev. Vplivajo tako na osrednji 

kakor tudi na glavni del strani. Za lažjo predstavitev, kaj komponenta predstavlja si 

zamislimo, da je Joomla knjiga, komponente pa poglavja. Komponenta tako predstavlja 

osrednji del Joomle. Komponente so zapisane v PHP jeziku, ki tako omogočajo izdelavo tako 

kompleksnih kot preprostih komponent. 

 

NAVODILO ZA SODELOVANJE V POSKUSU   

Vaša naloga je naložiti sistem Joomla, naložiti komponento spletnega urnika JUrnik, ter 

preizkusiti delovanje spletnega urnika JUrnik. Vprašalnik vas bo vodil skozi sam poskus. 

Pomagajte si z ustreznimi prilogami, ki so priložene temu vprašalniku. 

- I. Navodilo za namestitev sistema Joomla in 

- II. Navodilo za namestitev/odstranitev komponente v sistemu Joomla (v našem 

primeru komponento JUrnik). 
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VPRAŠALNIK – Joomla in spletni urnik JUrnik 

1. Ste pred tem poskusom že kdaj slišali za sistem Joomla? Če ste, opišite sistem Joomla, 

ter predstavite njeno uporabnost? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2. Najprej bomo naložili sistem Joomla!. Pomagajte si z navodili »I. Namestitev sistema 

Joomla«. Navodila vas vodijo skozi celotno namestitev. Se vam zdi namestitev 

sistema Joomla zahtevna? 

___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3. Do sedaj imate nameščen le sistem Joomla, namestite še spletno komponento JUrnik 

(katera je priložena na USB ključu v JUrnik.zip mapi)! V prilogi imate navodila »II. 

Namestitev/odstranitev komponente v sistemu Joomla«. S temi navodili si pomagajte 

in poskušajte naložiti komponento JUrnik. Se vam zdi namestitev komponent 

zahtevno? 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4. Naložen imamo sistem Joomla in spletno komponento JUrnik. Vaša naslednja naloga 

je preizkusiti delovanje spletne komponente JUrnik. V komponenti je že predstavljena 

neka izmišljena osnovna šola. Izmišljeni so zaposleni, razredi, učilnice in šolski 

zvonec. Vaša naloga je, da preizkusite samo komponento. Preverite, če deluje vnos 

podatkov in sam izpis za zaposlene, razrede in učilnice. Podatke lahko zamenjajte s 

svojimi in s tem preverite samo delovanje spletne komponente JUrnik! Zapišite 

opažanja in napake! Preverite, če deluje pravilen izpis urnikov, ter če komponenta javi 

prekrivanje ur. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

5. Naš namen je ugotoviti učinkovitost in uporabnost spletne komponente JUrnik.  

Imate kakšno idejo ali predlog po izboljšanju spletnega urnika?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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6. Naš cilj je tudi izdelati uravnotežen spletni urnik. Obkrožite ustrezen odgovor pri 

naslednjih vprašanjih. Ali naš urnik omogoča: 

- kasnejše popravke? DA  NE  

- pripravo informacij o nadomeščanjih v poljubnem preteklem obdobju?   DA NE 

- hitrejše sestavljanje urnika? DA NE 

- skoraj popolno izogibanje prekrivanjem že v prvi fazi sestavljanja?  DA NE 

- enakomerno obremenitev po dnevih?  DA NE 

- optimalno razporejanje oddelkov v učilnice?  DA NE 

- izogibanje prostim uram?  DA NE 

- samodejno določanje težavnosti ur glede razporejanja v urnik? DA NE 

- dosledno izvajanje povezav pouka?  DA NE 

 

7. Spodaj zapišite, ali bi spletni urnik, ki je namenjen izobraževalnim inštitucijam moral 

vsebovati še kakšno dodatno lastnost! 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

8. Ali menite, da je spletni urnik nepogrešljiv v današnjih izobraževalnih inštitucijah?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

9. Ali je po vašem mnenju naša komponenta JUrnik primerna za izobraževalne 

inštitucije?  
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

10. Za konec nas še zanima, ali so vam sedaj bolj jasna izraza: komponenta in sistem 

Joomla. Se vam zdi sistem Joomla kompleksen?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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I. NAVODILO ZA NAMESTITEV SISTEMA JOOMLA! 

Joomla se namesti preprosto le v nekaj korakih. Spodaj smo predstavili navodila, kako se 

namesti Joomlo. Predhodno moramo imeti naložen XAMPP, za ustrezen operacijski sistem 

(mi bomo predstavili za operacijskem sistemu Windows 7). Sistem Joomla namestimo v treh 

korakih in sedmih podkorakih. Spodnja slika prikazuje ikono  XAMPP-a za operacijski sistem 

Windows.  

 

 

1.KORAK. PRIPRAVA PODATKOVNE BAZE  

Imeti morate delujoč servis Apache in MySql bazo. Prepričate se, da potrebni servisi delujejo. 

Nato zaženemo XAMPP.  

 

 

Apache in Mysql morata delovati neprekinjeno, kot kaže spodnja slika. 
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Sedaj, ko imamo delujoča sistema Apache in MySql, lahko začnemo z podatkovno bazo. Če 

sistema ne delujeta, ne moremo naložiti Joomle. 

V brskalnik vpišete localhost/phpmyadmin in prikazalo se bo orodje za izdelavi podatkovnih 

baz phpMyAdmin, ki nam bo v pomoč pri kreiranju podatkovnih baz, kamor bo Joomla 

zapisala svoje vnose. Najprej pripravimo jezikovno podporo za podatkovno bazo in izberemo 

ustrezno iz ponujene izbire: utf_slovenian_ci 

 

Z vpisom imena baze in potrditvijo na gumb Ustvari, ustvarim novo podatkovno bazo. Ime 

baze si izberemo poljubno., npr. NOVA. 
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Za namestitev in ustrezno varnost sistema potrebujemo še uporabnika z geslom in ustreznimi 

pravicami. Uporabnika in geslo določimo z izbiro možnosti Privilegiji. 

 

 

 

Kliknemo na dodaj novega uporabnika, ki nam ponudi nove možnosti. 

Vnesemo podatke za uporabnika :  

- uporabniško ime 

- gostitelja 

- in geslo.  

 

Za gostitelja vnesemo localhost ostale podatke določimo sami.  

 

 

Z omenjenimi postopkom smo povečali varnost in zmanjšali možnost zlorabe. 

 

2.KORAK: PRIPRAVA MAPE ZA NAMESTITEV 

V korenskem delu mape npr. C:\xampp\htdoc ustvarimo mapo z imenom portal, ki ga želimo 

kreirati.  
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Predhodno moramo s spleta pridobiti zastonjsko različico Joomle 2.5. Dobimo jo na spletni 

strani www.slojoomla.si. V ustvarjeno mapo NOVA razpakiramo .zip datoteko, kjer je 

Joomla. 

   

 

http://www.slojoomla.si/
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Sedaj pa je potrebno le še namestiti Joomlo. 

3.KORAK: POTEK NAMESTITVE SISTEMA JOOMLA 

V brskalnik vpišemo ime localhost/NOVA. Pojavi se nam prvo 

okno namestitve sistema Joomla. Sledi 7 podkorakov. 

 

 

 

 

 

1 PODKORAK: Najprej izberemo jezik 

 

 

 

2 PODKORAK: Pregledamo sistem Joomla in kliknemo NEXT.  
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3 PODKORAK: Potrdimo licenco. 

 

 

 

 

4 PODKORAK: Vpišemo osnovne lastnosti. 
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5 PODKORAK: FTP nastavitve. 

 

6 PODKORAK: Osnovne nastavitve spletne strani. 

 

7 PODKORAK: Izbrišemo mapo installation  
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Če smo upoštevali navodila, je sedaj sistem Joomla nameščen na našem računalniku, in lahko 

začnemo z njegovo uporabo. 
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I. NAVODILO ZA NAMESTITEV IN ODSTRANJEVANJE 

KOMPONETE ( v našem primeru komponenta JUrnik) 

Namestitev in odstranjevanje komponente v sistemu Joomla je preprosto in hitro. Poteka le v 

dveh korakih.   

3. KORAK: Prijavimo se kot administrator in v Skrbništvu v orodni vrstici izberemo 

Razširitve-> Namesti/odstrani, kot kaže spodnja slika. 

 

 

4. KORAK: Odpre se nam nova stran, kjer lahko nameščamo, posodabljamo in  

upravljamo z razširitvami. Torej če nameščamo komponento izberemo Namestitev, če 

pa odstranjujemo, pa izberemo Upravljanje (izbriši, onemogoči). Orodno vrstico 

nam predstavlja spodnja slika.  
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Izberemo zazipano datoteko, katero želimo namestiti in izberemo gumb Namestitev. Po 

končani namestitvi lahko že upravljamo z nameščeno komponento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


