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CMS JOOMLA! kot brezplačna odprtokodna alternativa

Zanimalo nas je ali je Joomla! dovolj razvit in zanesljiv odprtokodni produkt za slovenska 
podjetja, zato smo primerjali izdelavo treh različnih dinamičnih spletnih strani za različna 
podjetja in primerjali njihov razvoj in oceno uspehapodjetja in primerjali njihov razvoj in oceno uspeha.
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Razlika med statičnimi in dinamičnimi spletnimi stranmi ?

Statične

so zgolj multimedijska predstavitev informacij o izdelkih oz storitvah• so zgolj multimedijska predstavitev informacij o izdelkih oz. storitvah
• zgolj za informativne predstavitve podjetij in posameznikov
• so sorazmerno nezahtevne, kar se tiče računalniške
pogosto zapisane zastarele informacije (npr telefonska številka) ker ni sprotnega• pogosto zapisane zastarele informacije (npr. telefonska številka), ker ni sprotnega

ažuriranja s strani uporabnika
• spremembe lahko izvede le razvijalec spletne strani

Dinamične
• so sposobne komunicirati z obiskovalcem
• zvok in vektorska grafika, posledično zahteva zmogljivejšo računalniško opremoo e o s a g a a, pos ed č o a e a og j ejšo aču a š o op e o
• se tvorijo za vsakega uporabnika posebej, kar je odvisno od same želje po podatku 
posameznega uporabnika
• vsa vsebina shranjena v podatkovni bazi, od koder se potem na zahtevo vstavlja v j p , p j
HTML dokument
• ključnega pomena, kadar se vsebina spletne strani pogosto menja
• skrajšamo postopek in čas ažuriranja, še posebej če nimamo zadostnega znanja
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j p p j p j g j
• osnova je predloga – s spreminjanjem predloge bistveno hitreje spremenimo tudi obliko 
in videz



Kaj je odprtokodna rešitev?

Odprta koda pomeni, da je izvorna koda vsakomur prosto dostopna za 
i j j i d l j j d j d j lt t t h d j jspreminjanje in dopolnjevanje, pod pogojem, da je rezultat teh dejanj ravno 

tako odprta koda.

P i M ill Fi f ki Sl iji d i MS I t t E lPrimer:  Mozilla Firefox, ki v Sloveniji spodriva MS Internet Explorer

Ni nujno, da je odprtokodna rešitev tudi brezplačna. 
V naših primerih so bili za izgradnjo uporabljeni :CMS Joomla! StrežnikV naših primerih so bili za izgradnjo uporabljeni :CMS Joomla!, Strežnik 
Apache, PHP in MySQL , ki so vsi dostopni BREZPLAČNO.
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Sistem za upravljanje z vsebinamiSistem za upravljanje z vsebinamiCMS sistemi (Content Management System) so sistemi za upravljanje vsebin, ki omogočajo posodabljanje spletne vsebine brez predznanja programs

Kaj je CMS?
CMS sistemi (Content Management System) so sistemi za upravljanje vsebin, ki 
omogočajo posodabljanje spletne vsebine brez predznanja programskega jezika 
html. Obstaja več brezplačnih CMS sistemov:

 Joomla!

 Wordpress

 CushyCMS

 FrogCMS

j p

 Drupal

 Silverstripe

 eZ Publish

•omogoča večuporabniško urejanje vsebine, 
•možnost upravljanja na daljavo, 
•preprostejše ustvarjanje kakovostne vsebine, ki je skladna z vnaprej določeno 
podobo, 
•dodajanje slik, 
•ustvarjanje galerij,
•urejanje obrazcev
•ločitev vsebine od oblike, tako lahko spremenimo podobo celotne strani ne da bi 
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pri tem posegali v vsebino



Kaj je Joomla!
Joomla! je odprtokodni CMS sistem, ki omogoča nadzor celotnega življenjskega cikla
vsebine od ustvarjanja, upravljanja, urejanja, objav, preiskovanja in pravočasnega
odstranjevanje ter arhiviranja

Primerna je za manjša podjetja, ki si želijo sama, z majhnimi stroški ustvariti in
vzdrževati spletne strani. Pri izdelavi zahtevnejših spletnih strani lahko funkcije
Joomle! dodatno razširimo s pomočjo modulov vtičev in komponentJoomle! dodatno razširimo s pomočjo modulov, vtičev in komponent

•večkrat nagrajena kot najboljši odprtokodni CMS sistem
•razširjena mreža uporabnikov tudi v Sloveniji - www.slojoomla.si
•nekatere razširitve: forumi, nakupovalne vozički, e-mail novice, koledarji, 
upravljanje datotek, galerije slik, kreiranje spletnih obrazcev, imeniki… večina 
brezplačne

•Primeri uporabe:
•spletne strani za predstavitev podjetij,
•podjetniške intranete in ekstranete,
•spletne časopise, revije, publikacije,
•e-poslovanje,

l t t i t b j i l d
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•spletne strani za potrebe javne uprave in vlade,
•spletne strani za mala in mikropodjetja, ...





Sistem za upravljanje z vsebinamiSistem za upravljanje z vsebinamiCMS sistemi (Content Management System) so sistemi za upravljanje vsebin, ki omogočajo posodabljanje spletne vsebine brez predznanja programs
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Primerjava uporabljenih orodij v opazovanih projektih
Spletna rešitev /
Uporabljeno orodje

Pogrebne
storitve[12]

Mizarstvo[14] Sodni
izvršitelj[11]

Joomla! različica 1.5.14 1.5.15. 1.5.20
Strežnik Apache Apache Apache
Podatkovna baza MySQL MySQL MySQL
Uporabljeni PHP, HTML, CSS, PHP PHPp j
programski jeziki

, , ,
JavaScript

Programiranje NPad2
Grafika Adobe Fireworks 4 Artisteer – grafične

Adobe (drugo)
g

predloge
FTP prenos FileZilla FileZilla FileZilla
Izbira domene DA DA DAb a do e e
Gostovanje strežnik DA DA DA
Optimizacija spletne
strani

DA DA DA
strani
Vpis v spletne imenike DA DA DA
Komponenta za
varnostno kopiranje

Akeeba backup Akeeba backup
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varnostno kopiranje



SWOT analiza

Med prednosti lahko uvrstimo naslednje:
Prosti dostop do izvorne kodeProsti dostop do izvorne kode
Sistem je brezplačen
Nizki stroški uporabe (domena in najet strežnik  cca 100€ letno)
Velika razširjenost in posledično velika podpora uporabnikovVelika razširjenost in posledično velika podpora uporabnikov
V osnovi funkcionalen CMS, uporabnik sam ažurira vsebine
Sistem, ki se stalno razvija
Veliko dodatnih modulov za razširitve Joomle!,e o dodat odu o a a š t e Joo e ,
Dobra dokumentacija sistema,možno je integrirati lastne razširitve,
Preprost in intuitiven uporabniški vmesnik
Dolgoleten obstoj Joomle!g j
Poslovenjeno razvojno okolje.
Možnost večjezičnosti
Možnost izdelave lastnih predlogp g



Sl b tiSlabosti
Možne težave pri prehodu na višje različice
M ž t ž i d ih dl h l ščiMožne težave pri prevedenih predlogah v slovenščino
Nedelovanje dodatkov na novi različici
Nekompatibilnost z nekaterimi programi
Nekateri dodatki plačljivi brezplačni dodatki slabše funkcionalniNekateri dodatki plačljivi, brezplačni dodatki slabše funkcionalni
Slabši nadzor pri nedelovanju (sporočila o napaki)
Omejen nabor predlog, če ni znanja za kreiranje lastnih
Možne pomanjkljivosti pri varovanju podatkovMožne pomanjkljivosti pri varovanju podatkov
Slabša podpora uporabnikom v dokumentaciji
Zahtevnejše inštalirane in nameščanje 



Priložnosti

Možnost dograjevanja kode – odprta koda
Nove različice z več funkcionalnostmi
Možnost izdelave novih vtičnikov in dodatkov in njihovo trženjeMožnost izdelave novih vtičnikov in dodatkov in njihovo trženje
Možnost povezovanja in izmenjav izkušenj preko forumov uporabnikov

NevarnostiNevarnosti

Možnost vdora v sistem – odprta koda
Možnost izgube podatkov, če odpove najeti strežnik
Propad ali opustitev produkta



Zaključek in priporočila

Odgovor na naše postavljeno vprašanje je:  Joomla! - DA.
Zadovoljstvo naročnikov kljub različnim zahtevamZadovoljstvo naročnikov kljub različnim zahtevam
Razmeroma enostavna uporaba in izgradnja
Nizki stroški (cca 100€ na leto – najem in domena)
Primerno tudi za mala in mikropodjetjap j j
Uporabnik sam upravlja z vsebinami

ZGRABIMO PRILOŽNOST IN DRUGI NAS BODO OPAZILI!

Ponudba za brezplačno sodelovanje – študenti informatike UM FOV Kranj in podjetje

Email bor t erber@fo ni mb siEmail: borut.werber@fov.uni-mb.si


