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Povzetek

V  prvem  delu  magistrske  naloge  predstavimo  nekatere  primere  iz  prakse,  ki 

predstavljajo  vir  za  nadaljnjo  izbiro  primernega  sistema  za  upravljanje  spletne 

vsebine.  V nadaljevanju  spoznamo  osnovne  elemente  kot  so  prostor,  domena  in 

spletna stran, ki so potrebni za izdelavo in zagon spletne strani. Sledi analiza stanja 

na področju sistemov za upravljanje spletnih vsebin, ter z metodo Kepner-Tregoe 

izbira najprimernejšega sistema. Glede na dano okolje se za najprimernejšo izbiro 

izkaže izdelava lastnega CMS-ja. Razvoj CMS-ja začnemo s pregledom nekaterih 

modelov  razvoja  kot  so  klasični,  prototipni,  spiralni,  RUP in  agilni  modeli.  Za 

izpeljavo projekta razvoja lastnega CMS-ja se odločimo za OpenUP model, po kateri 

nato razvijemo CMS sistem, ki ga izročimo v uporabo znanemu naročniku.

Ključne besede

spletna  stran,  sistem za  upravljanje  spletne  vsebine,  iterativnost,  agilnost,  razvoj 

programske opreme, življenjski cikel, OpenUP
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Abstract

In  the  first  part  of  the  thesis  some practical  cases,  which  are  the  source  for  the 

decision making process of the content management system are presented. Next part 

of the thesis deals with the basic elements required for setting up a web page ─ these 

are location, domain, and web page. The field of the content management system is 

analysed, as well as selecting the most suitable system with the help of the Kepner-

Tregoe method. Considering a given environment development of a custom CMS 

proves  to  be  the  most  suitable  choice.  The development  of  CMS starts  with  the 

examination of software development models, such as waterfall,  prototype, spiral, 

RUP,  agile  and  OpenUP.  For  the  project-driven  development  of  CMS,  OpenUP 

model is chosen and finally, CMS is developed and delivered to a known costumer.

Key words

web page, content management system, iterativity, agility, software development, life 

cycle, OpenUP
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OZNAKE IN OKRAJŠAVE

CM (angl. Content Management) upravljanje z vsebino

CMS (angl. Content Management System) sistem za upravljanje spletne vsebine

DNS (angl. Domain Name Server) sistem domenskih imen

HTML (angl. Hypertext Markup Language) jezik za označevanje nadbesedila

HTTP (angl. HyperText Transfer Protocol) protokol za prenašanje spletnih strani

IP (angl. Internet Protokol) označuje Internetni protokol

OOP (angl.: Object-oriented programming) objektivno orientacijsko programiranje

OpenUP (angl.: Open Unified Process) metodologija razvoja programske opreme

PHP (angl. Hypertext Preprocessor) skriptni programski jezik

RUP (angl.: Rational Unified Process) metodologija razvoja programske opreme

MySQL (angl My Structured Query Language) podatkovna baza

SQL (angl. Structured Query Language) strukturirani povpraševalni jezik za delo s 

podatkovnimi bazami

URL (angl. Uniform Resource Locator) edinstven naslov spletnih strani v svetovnem 

spletu

WCM (angl. Web Content Management) sistem za upravljanje spletne vsebine

XP (angl.: Extreme Programming) ekstremno programiranje

SPEM (angl.: Software & System Process Engineering Meta-Model) metoda meta-

procesnega modeliranja

UML (angl. Unified Modeling Language) standarden jezik za objektno modeliranje
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1 UVOD

Dandanes, ko je internet postal del našega življenja, si vsak prej ali slej želi imeti 

svojo spletno stran. Spletna stran na internetu, bodisi posameznikova ali  podjetja, 

predstavlja  novo  priložnost  ter  nov  komunikacijski  kanal,  s  katerim predstavimo 

osebo, izdelek, storitev ali podjetje več milijonom ljudi. 

Izdelava spletne strani lahko predstavlja problem, če ne vemo, kaj potrebujemo, da 

spletna  stran  postane  del  interneta.  Brez  poznavanja  osnov  označevalnega  jezika 

(HTML)  je  izdelava  osnovne  spletne  strani  mogoča  z  različnimi  programi. 

Dinamične  in  grafično  zahtevne  spletne  strani  pa  ni  mogoče  postaviti  brez 

poznavanja označevalnega in skriptnih programskih jezikov. Marsikdo se odloči, da 

bo v spletno stran, ki je sam ne zna izdelati, investiral, ter izdelavo spletne strani 

prepustil ljudem, ki to znajo. Da ostane spletna stran atraktivna in redno obiskovana, 

je potrebno vsebino spletne strani dopolnjevati. Pri večjem številu spletnih podstrani 

postane upravljanje nepregledno,  zamudno in  s  tem neučinkovito.  Tako se pojavi 

potreba  po sistemu,  ki  bi  upravljanje  vsebine  spletne  strani  naredil  enostavnejše, 

hitrejše in preglednejše. 

Iskanje  možnih  rešitev  zastavljenih  problemov  in  praktična  izvedba  le-teh  so 

predstavljeni v nadaljevanju.

1.1 Namen in cilji

Namen  magistrske  naloge  je,  da  na  podlagi  izkušenj  na  praktičnem  primeru 

pokažemo, na kakšen način lahko razvijemo sistem za upravljanje spletnih vsebin, ki 

bo  omogočal  učinkovitejšo  izdelavo  spletni  strani  ter  enostavnejše  upravljanje 

spletnih vsebin. Pri razvoju sistema za upravljanje spletne vsebine nam bo v pomoč 

tudi pregled obstoječih modelov razvoja programske opreme, njihovih lastnosti in 

specifik. Predstavili bomo tudi elemente, ki so potrebni za izdelavo spletne strani, pri 

čemer  se  bomo  osredotočili  predvsem  na  elemente,  ki  morajo  biti  razumljivi 

naročniku spletne strani. Tako bi lahko bila ta magistrska naloga v pomoč vsem, ki bi 

hoteli izvedeti, kako je nastal sistem za upravljanje vsebine spletnih strani imenovan 

BCMS. 
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Cilj  magistrske  naloge  je  analizirati  sisteme  za  upravljanje  spletne  vsebine,  ter 

določiti  in  realizirati  primerno  rešitev  v  danem  okolju.  Pri  tem  mora  sistem 

omogočati čim hitrejšo izdelavo spletne strani,  biti mora dovolj fleksibilen, da ga 

lahko enostavno prilagodimo potrebam naročnika. 

1.2 Metode dela

Magistrska naloga poleg uvoda in  zaključka vsebuje še pet  poglavij.  Na začetku 

bomo predstavili nekaj praktičnih primerov izdelave spletnih strani, ki so podlaga za 

določitev  osnovnih  potreb  in  zahtev  pri  izdelavah  novih  spletnih  strani  za 

potencialnega naročnika. V nadaljevanju sledi pojasnitev osnovnih elementov, ki jih 

je potrebno poznati,  da spletna stran postane vidna na spletu. V četrtem poglavju 

bomo  analizirali  sisteme  za  upravljanje  spletnih  vsebin  ter  z  metodo  več 

parametrskega odločanja Kepner-Tregoe izbrali najprimernejši sistem za upravljanje 

spletne  vsebine  glede  na  potrebe  naročnika  ter  izvajalca.  V naslednjem poglavju 

bomo pregledali  modele razvoja programske opreme ter  se glede na dane pogoje 

odločili za najbolj primeren. V šestem poglavju magistrske naloge bomo na podlagi 

OpenUP modela  izpeljali  projekt  razvoja  sistema  za  upravljanje  spletne  vsebine, 

katerega bomo na koncu tudi  izročili  v uporabo znanemu naročniku. V zadnjem, 

zaključnem poglavju magistrske naloge, bomo analizirali dosego zastavljenih ciljev 

in podali nekaj idej za nadaljnje delo in razvoj sistema. 
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2 PRIMERI IZ PRAKSE

V tem poglavju so na kratko predstavljeni nekateri primeri spletnih strani, ki smo jih 

izdelali ali so v izdelavi in predstavljajo glavni vir podatkov za nadaljnje analize in 

odločitve.

2.1 Klub Kanalske Mladine

Domena: klub-kkm.si

Prostor: gostovanje pri MMC Mostovna

Namen spletne strani: predstavitev kluba in njegove dejavnosti

Naročnik je bilo mladinsko društvo, ki se je želelo predstaviti širši  javnosti in ne 

samo kanalski mladini. Izrazili so željo po spletni strani, na kateri bi predstavili vse 

večje  projekte,  ki  jih  društvo  izvaja.  Spletna  stran  naj  bi  vsebovala  tudi  galerijo 

prireditvenih slik ter forum. Poleg tega je naročnik želel, da stran lahko spreminja 

oziroma dopolnjuje,  popravlja  in briše vsak,  ki  je član upravnega odbora.  Oblika 

strani ter barvna paleta izhajata iz logotipa društva in slogana strani: „Modra stran 

KKM“, ki je lahko večpomenski. Za vsebino spletne strani so poskrbeli člani društva. 

Spletna stran je izdelana tako, da omogoča čim hitrejši prikaz strani. To pomeni, da 

je  manj  grafičnih  elementov,  kar  omogoča  hitrejše  nalaganje  strani.  Dinamičnost 

strani  je  izvedena  s  pomočjo  skriptnega  programskega  jezika  PHP ter  podprta  z 

podatkovno  bazo  MySQL.  Spletno  stran  (slika  1)  ima  administracijo  (slika  2)  z 

naprednim urejevalnikom besedila, ki omogoča lažje upravljanje z spletno vsebino. 

Projekt je bil končan januarja 2006.
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Slika 1: Spletna stran Kluba kanalske mladine

Slika 2: Administracija spletne strani Kluba kanalske mladine



2.2 Turistično društvo Kanal

Domena: tdkanal.com

Prostor: gostovanje pri Hostko.si

Namen  spletne  strani:  predstavitev  društva  s  poudarkom  na  galeriji  vsakoletnih 

dogodkov

Naročnik se je želel predstaviti prebivalcem Kanala in širši okolici na »moderen« 

način. Naročnik je postavil pogoj, da se z vsebino spletne strani upravlja na čim lažji 

način, s čim manj znanja o delovanju internetnih tehnologij. Osnovna oblika strani 

izhaja iz logotipa društva, ki prikazuje skakalca v vodo in turkizno (modro-zelena) 

barvo, ki predstavlja barvo reke Soče. Porodila se je ideja o grafični obliki,  ki je 

predstavljena na sliki  3. Za dinamičnost prav tako skrbi skriptni programski jezik 

PHP in  podatkovna  baza  MySQL.  Spletna  stran  ima  administracijo,  ki  omogoča 

upravljanje z novicami in menijem. Za vsebino spletne strani in slikovni material je 

poskrbel naročnik sam. Projekt je bil v celoti realiziran v letu 2006. 
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2.3 Photos Xtreme 

Domena: photos-xtreme.si

Prostor: gostovanje pri Hostko.si

Namen spletne strani: predstavitev fotografij

Projekt je trenutno v realizaciji (december 2007). Pričakujemo, da bo realiziran v 

letu 2008. Naročnik je samostojni podjetnik, ki se ukvarja s fotografijo, predvsem 

športno fotografijo in bi rad svoja dela dal na ogled širši javnosti. Naročnik želi imeti 

spletno  stran  z  galerijo  fotografij,  ki  bi  bile  razporejene  v  kategorije  in 

administracijo, s katero bi na čim lažji način vključeval nove fotografije na spletno 

stran. Želi si, da bi v prihodnosti fotografije tudi prodajal prek spletne strani. Za tega 

naročnika bomo prav tako izdelali administracijo.

2.4 Zahteve naročnikov

Iz dosedanjih primerov, ko je bil naročnik znan, lahko predvidevamo, kdo bodo novi 

(neznani) naročniki in kakšne bodo njihove zahteve. Naročniki, ki so ob enem tudi 

uporabniki so predvsem posamezniki, manjše organizacije in mala podjetja, ki želijo 

6
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del  svoje  dejavnosti  predstaviti  širši  javnosti. Tako  naročniki  želijo  predvsem 

predstavitvene  spletne  strani  in  ne  spletne  strani  s  katerimi  bi  upravljali  svoje 

delovne procese. Želje naročnikov so imeti spletno stran, ki ima originalna grafično 

podobo in se navezuje na predpostavljene elemente (logotip, izdelek, ipd.). Vse bolj 

pa  se  pojavlja  želja,  da  bi  bile  spletne  strani  večjezične.  Naročnikom  je  zelo 

pomembno, da se spletno stran enostavno ureja, kar pomeni, da naj bi spletno stran 

urejali kakor se ureja vsebino besedila v urejevalniku besedil (na primer: OpenOffice 

Writer, MS Word, ipd.). Spletno stran želijo upravljati z nekaj kliki brez poznavanja 

jezikov  za  gradnjo  spletnih  strani,  saj  je  njihovo  poznavanje  spletnih  tehnologij 

majhno.  Sistem,  ki  to  omogoča,  je  sistem  za  upravljanje  spletne  vsebine  (angl. 

Content Management System – CMS). 

7



3 OSNOVNI ELEMENTI SPLETNE STRANI

Preden začnemo z izdelavo spletne strani je potrebno spoznati osnovne zahteve, ki so 

potrebne,  da  spletna  stran  postane  del  spleta.  V  praksi  se  je  pokazalo,  da  je 

poznavanje  sodobnih spletnih tehnologijah in elementov, ki so potrebni, da spletna 

stran postane vidna na spletu s strani naročnikov majhno. Zato smo se odločili, da na 

kratko predstavimo osnovne elemente, ki so potrebni, da spletna stran postane vidna 

na spletu. 

V osnovi potrebujemo tri elemente (slika 4):

• prostor,

• domeno in

• spletno stran.

Spletna stran postane vidna na spletu, ko so vsi elementi vzpostavljeni.

8
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3.1 Prostor

Je dejanski fizični prostor na disku, na katerem imamo shranjeno spletno stran in 

spletni strežniški sistem. Brskalniki, ki so klienti, posredujejo HTTP (angl. Hypertext 

Transfer  Protocol)  zahtevo  spletnemu  strežniku,  kateri  nato  posreduje  spletno 

vsebino. 

Osnovna načina, kako pridobimo prostor sta:

• da ga sami postavimo: pri tem na računalnik namestimo spletni strežnik in 

računalnik vključimo v internet. Primer: Imamo 24-urni internet (ADSL), na 

katerega priključimo računalnik z nameščenim operacijskim sistemom Linux 

ter spletni strežnikom Apache. Stroška v tem primeru sta internetna povezava 

in nakup računalnika;

• prostor zakupimo: pri ponudnikih gostovanj zakupimo prostor. Strošek v tem 

primeru je cena gostovanja. Nekateri ponudniki ponujajo prostor brezplačno, 

a  pri  tem  na  spletno  stran  dodajo  oglase  ali  pa  nudijo  samo  prostor  za 

postavitev enostavnih in statičnih spletnih strani. Prav tako je običajno, da so 

URL  naslovi  brezplačnih  ponudnikov  prostora  daljši  in  vsebujejo  ime 

ponudnika1

3.2 Domena

Poleg prostora je potrebno imeti še domeno, ki olajša dostop do spletne strani.

Domena  je  del  celotnega  spletnega  naslova  URL-ja.  Vsaka  domena  je  unikat  (v 

svetovnem  merilu),  kar  pomeni,  da  jo  lahko  registrirana  samo  enkrat.  Spletne 

naprave  (računalnik,  usmerjevalniki,  ipd.)  imajo  na  internetu  vsaj  en,  enolično 

določen IP (angl. Internet Protocol) naslov, ki služi podobno kot telefonska številka. 

Ker so IP naslovi številke, katere si težje zapomnimo kot besede, je bil vpeljan sistem 

domenskih  imen  –  DNS (angl.:  Domain  Name  Server).  Sistem domenskih  imen 

omogoča, da namesto naslova IP (193.2.120.9) lahko napišemo kar spletni naslov 

(http://www.ung.si).  Spletni  naslov  Univerze  v  Novi  Gorici  je  tako 

1 Primer  URL  naslova  pri  brezplačnem  ponudniku  gostovanja  Lycos 
http://members.lycos.co.uk/bojan. 
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http://www.ung.si, domena v tem spletnem naslovu pa ung.si (Domene, 2007). Eden 

izmed pogojev za uspeh spletne strani je dobro izbrana domena.

Vsaka država ima svojo vrhnjo domeno, slovenska je .si. Prav tako je tudi nekaj na 

različna področja vezanih vrhnjih domen (.com – komercialna, .org – organizacija 

.gov – državna ipd.) Nekateri ponudniki gostovanj poleg zakupa prostora nudijo tudi 

registracijo domene.

3.3 Spletna stran

Spletna stran je vir informacij, ki so primerne za svetovni splet, in so dostopne prek 

spletnega brskalnika. Te informacije so napisane v HTML obliki, ki je primerna za 

svetovni splet (Web page, 2008).

Spletne  strani  so  najboljši  način  predstavitve  organizacije,  izdelka,  storitve  ali 

dogodka širšemu krogu ljudi. Informacije, ki jih tako posredujemo preko spleta, so 

dostopne 24 ur na dan, 365 dni v letu. Potrebno se je zavedati, da je spletna stran 

ogledalo  vsake  organizacije  ali  posameznika.  Zato  mora  celotna  podoba  spletne 

strani sovpadati s tem. Spletna stran mora biti predvsem opazna in prepričljiva ter 

prilagojena izbrani ciljni skupini obiskovalcev. 

Ob izdelavi predstavitvenih spletnih strani je potrebno izbrati ustrezno vsebino, saj ta 

predstavlja pomemben dejavnik uspešnosti spletnega komuniciranja. Vsebina spletne 

strani »da strani dušo«, pri tem pa mora biti besedilo v povezavi s sliko podano na 

način,  ki  obiskovalca  pritegne  ter  mu  posreduje  pričakovane  informacije.  Pri 

grafičnem delu je potrebno določiti obliko in barve spletne strani. Pri tem izhajamo 

iz nekaterih osnovnih predpostavk, kot so logotip, izdelek, oseba, dejavnost, vizija, 

ipd.  S  pomočjo  raznih  metod  iskanja  novih  idej  (na  primer:  brainstorming) 

oblikujemo stran, ki najbolje predstavlja osebo, izdelek ali dejavnost. Dobra grafična 

oblika pritegne obiskovalca ter poveča možnost razpoznavnosti spletne strani.
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4 IZBIRA  PRIMERNEGA  SISTEMA  ZA  UPRAVLJANJE  SPLETNIH 
VSEBIN

Upravljanje  z  vsebino (angl.  Content  Management)  ljudje  različno  pojmujejo.  V 

grobem pa je CM proces organiziranja vsebin (Boiko, 2005).

V slovarju  informatike  je  CMS (angl.  content  management  system)  definiran  kot 

sistem za upravljanje spletne vsebine. Sistem za upravljanje spletne vsebine pa je 

definiran  kot  spletni  program  za  tvorjenje,  urejanje,  vzdrževanje,  objavljanje  in 

arhiviranje vsebine spletne strani (Slovar informatike, 2007). 

Večina  strokovnjakov  se  strinja,  da  so  vsebina  tiste  „stvari“,  ki  jih  najdemo  na 

internetu. Te „stvari“ lahko delimo v dve kategoriji:  informacije (npr.  besedilo in 

slike), ki so vidne na internetni strani, ki jo obiščemo, in aplikacije ter programska 

oprema, ki poganja  stran in omogoča prikaz informacije (Stephen, Fraser, 2002).

Poleg  CMS-ja  so  še  ostali  upravljalci,  s  katerimi  upravljamo  ostale,  predvsem 

poslovne  procese,  kot  so  načrtovanje  virov  podjetja  (angl.  Enterprise  Resource 

Planning  Systems  –  EPR),  upravljanje  odnosov  s  strankami  (angl.  Customer 

Relationship  Management  Systems  –  CRM),  sistem  za  upravljanje  z  dokumenti 

(angl. Document Management Systems – DMS), sistem upravljanja s človeškimi viri 

(angl. Human Resource Management Systems – HRM) in ostali. V zadnjem času se 

uveljavlja  tudi  termin  sistem  za  celovito  upravljanje  vsebine  (angl.  Enterprise 

Content Management Systems – ECMS). Sistemi, ki so zgoraj našteti, so podsistemi 

ECMS-ja.  Ker  so  ti  termini  v  informatiki  dokaj  novi,  lahko  pričakujemo  njihov 

razvoj in spremembe (Graf, 2006). 

Na splošno se izraz  sistem za upravljanje spletne vsebine uporablja v povezavi s 

spletnimi stranmi (Graf, 2006). V zadnjem času se poleg CMS-ja pojavlja tudi WCM 

(angl.: Web Content Management). Za potrebe te magistrske naloge obravnavamo 

CMS, kot sistem za upravljanje spletne vsebine.

Uporaba  CMS-ja  prinese  mnoge  posredne  koristi  kot  so:  naravni  proces  objave 

vsebin,  njihova ažurnost  in  konsistentnost,  ter  obvladovanje  rasti  in  nižje  stroške 

vzdrževanja spletne strani.
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Poznamo  CMS-je,  ki  so  usmerjeni  na  določena  področja,  kot  so  na  primer 

osCommerce za spletno trgovino, phpBB za forum ali Gallery za albume fotografij. 

Čeprav se sami ne deklarirajo kot CMS, opravljajo isto funkcijo – upravljanje spletne 

vsebine, le da je vsak izmed naštetih CMS-jev prilagojen svojemu namenu in v njem 

izpolnjuje  visoke  zahteve.  Gallery  na  primer  omogoča  veliko  število  funkcij  za 

obdelavo in objavo slik in postavitev večjega števila galerij, katerih v drugih CMS-

jih ne najdemo, ali pa le-ti vsebujejo le nekatere osnovne. Obstajajo tudi bolj splošni 

CMS-ji,  kot je na primer Joomla! Ti so namenjeni predstavitvam in informiranju, 

medtem ko je TYPO3 namenjen obsežnejšim in zahtevnejšim spletnim stranem.2

Prednosti takih že narejenih CMS-jev je v tem, da odlično pokrivajo področja, za 

katera so narejeni, saj vsebujejo raznovrstne funkcije, njihova namestitev pa je dokaj 

preprosta in enostavna. Vključevanje več področij, kot je na primer prodaja slik prek 

interneta, kjer imamo na eni strani galerijo slik, na drugi strani pa njihovo prodajo, je 

brez posega v samo aplikacijo ali celo pisanja kode, skoraj nemogoče. Vsako izmed 

področij je sicer odlično pokrito, vendar dveh CMS-jev ne moremo združiti zaradi 

različnih sistemov delovanja. Pri združevanju večjih področij je potrebno za osnovo 

vzeti splošnejši CMS ter ga s pomočjo modulov in vključkov3 prilagoditi potrebam.

4.1 Proces izbire primerne rešitve

Na koncu procesa izbire primerne rešitve želimo dobiti odgovor, katera rešitev nam 

bo omogočala dosego zastavljenih ciljev. Iščemo sistem, ki bo omogočil hitrejše in 

kakovostnejše  izpolnjevanje  zahtev  novih  naročnikov  ter  omogočal  hitrejšo 

postavitev spletne strani ter njeno lažje upravljanje, glede na trenutno okolje.

4.1.1 Metoda izbiranja

CMS-jev  je  veliko,  obstaja  jih  več  tisoč.  Za  osnovo  izdelave  spletne  strani 

potrebujemo  splošnejši  CMS.  Informacije  o  CMS-jih,  predvsem  splošnejših,  so 

2 Reference:  http://www.oscommerce.com/,  http://www.phpbb.com/,  http://gallery.menalto.com/, 
http://www.joomla.org/  in  http://typo3.com/.  Pridobljeno  15.  6  2008.  –  Viri: 
http://www.waterandstone.com/cms-resources/cms-bookshelf.html  in 
http://cmsreport.com/node/1846. Pridobljeno 15. 6. 2 008

3 Podrobneje so moduli in vključki opisani v nadaljevanj (podpoglavje 6.1.3.2).
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zbrane na spletni strani CMSmatrix. Na spletni strani tako beležijo 8384 CMS-jev, ki 

jih je potrebno v prvem koraku s pogoji, ki izhajajo iz zahtev naročnikov, omejiti na 

primerno  manjše  število  (5–15).  V  drugem  koraku  pa  bomo  s  pomočjo 

večparametrske metode odločanja Kepner-Tregoe izbrali primerno rešitev. 

4.1.2 Ocenjevanje CMS-ja

Prvi korak omejitve izvedemo s pomočjo spletne strani CMSmatrix. Glede na to, da 

po spletnih straneh povprašujejo predvsem društva in manjše organizacije, ki nimajo 

ali niso pripravljena vložiti velikih finančnih sredstev v nakup komercialnih rešitev, 

je prvi pogoj, da se izloči vse komercialne CMS-je. S tem pogojem smo izločili slabo 

polovico  CMS-jev.  Nato  dodamo še  nekatere  pogoje:  podatkovna baza  mora  biti 

MySQL, skriptni programski jezik PHP, spletni strežnik pa Apache. Navedeni pogoji 

izhajajo iz najpogostejših ponudb slovenskih ponudnikov spletnih gostovanj.5 Prav 

tako mora CMS vključevati enostavni urejevalnik besedil oziroma: kar vidiš, to dobiš 

(angl.  What  You  See  Is  What  You  Get  –  WYSIWYG),  kar  je  tudi  zahteva 

naročnikov. S temi pogoji smo dobili 51 CMS-jev. Dodali smo še pogoj verifikacije 

elektronske  pošte,  kar  preprečuje  nezaželene  prijave,  možnost  uporabe  tem  in 

preoblek.  To  omogoča  lažje  spreminjanje  oblike  spletne  strani,  predpomnjenje, 

hitrejše  nalaganje  strani  ter  upravljanje  sej,  s  katerimi  spremljamo  obiskovalca 

spletne strani. Dodatni pogoji izhajajo iz potreb tako naročnikov kot izvajalca. S temi 

pogoji smo dobili naslednje CMS-je: 

1024 AJAX CMS, AssoCIateD, cms-bandits, Drupal, e107, Elxis CMS, eZ Publish, 

Joomla!, MODx, Moodle, Nuke Evolution German Edition, Rportal,  Sitellite tem, 

SPIP, TYPO3, WordPress, worksystem.

Navedeni CMS-ji so alternative za nadaljnji izbor. Dodatni alternativi sta še izdelava 

lastnega  CMS-ja  in  možnost,  da  namesto  CMS-ja  postavimo  spletno  stran  z 

administracijo, ki bi izpolnjevala zahteve naročnika, kakor smo delali do sedaj.

Metoda  Kepner-Tregoe  je  nekakšen  most  med  preprostimi  večparametrskimi 

4 Pridobljeno 15. 12. 2007 z internetne strani: http://www.cmsmatrix.org/.
5 Pridobljeno  15.  12.  2007  z  internetne  strani:  http://www.ris.org/index.php?fl=0&p1=276& 

p2=285&p3=0& id=1097.
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metodami  in  zahtevnejšimi  metodami,  ki  poleg  opazovanja  in  medsebojnega 

primerjanja  omogočajo  tudi  vrednotenje  alternativ.  Gre  za  metode,  pri  katerih 

alternative najprej ocenimo številčno (kvantitativno) ali simbolično (kvalitativno) po 

posameznih  parametrih.  Iz  teh  delnih ocen nato z  nekim postopkom združevanja 

(agregacije) pridobimo končno oceno vsake alternative. Čim višja je končna ocena, 

tem  boljša  je  alternativa.  Alternative  pa  lahko  tudi  rangiramo  od  najboljše  do 

najslabše (Bohanec, 2006).

Ker bi bila primerjava tolikšnega števila alternativ preobsežna, smo se odločili, da 

CMS-je, ki jih je ponudila spletna stran CMSmatrix, združimo. Vsi ti CMS-ji so si 

podobni, saj so že narejeni sistemi. V primeru, da bi se kot najprimernejša alternativa 

izkazali  prav  združeni  oziroma narejeni  CMS-ji,  bi  z  dodatnim ocenjevanjem po 

večparametrski metodi Kepner-Tregoe izmed vseh sedemnajstih CMS-jev prišli do 

najprimernejšega. 

Parametre, po katerih bomo ocenjevali alternative, bomo razdelili v dve kategoriji: na 

parametre, ki so relevantni za naročnika, in parametre, ki so relevantni za izvajalca. 

Parametre smo določili na podlagi dosedanjih izkušenj pri izdelavi spletnih strani in 

potreb naročnikov in izvajalca.

Parametri, relevantni za naročnika so:

• čas izvedbe: čas od naročila do izročitve spletne strani;

• cena izvedbe: cena izdelave spletne strani;

• kvaliteta: v kolikšni meri sistem izpolnjevanje zahtev naročnika;

• celovitost  rešitve:  ali  sistem omogoča  upravljanje  vseh  elementov  spletne 

strani  iz  enega  mesta  (na  primer:  uporaba  sistema  Gallery  in  phpBB  ni 

celovita  rešitev  saj  sta  sistema  ločena,  čeprav  jih  lahko  med  sabo  prek 

povezav povežemo);

• grafična  originalnost:  zmožnost  sistema,  da  na  čim  lažji  način  dosežemo 

originalnost in izvirnost grafične oblike spletne strani;
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• enostavnost  urejanja:  kako zahtevno je upravljanje spletne vsebine (koliko 

klikov je potrebno narediti ter kolikšno mora biti znanje naročnika da ureja 

spletne strani);

• enostavni urejevalnik: ali sistem ima implementiran urejevalnik vsebine, ki bi 

bil podoben urejevalniku besedil;

• slovenski jezik: ali sistem ima slovenski jezik;

• večjezičnost: sposobnost sistema, da prikaze spletno stran v več jezikih;

• avtomatičnost: sposobnost sistema, da določene akcije izvedene avtomatsko 

(pošiljanje elektronske pošte od določenih dogodkih, premik novic v arhiv, 

ipd.);

• podpora: kolikšna je podpora za sistem (vodiči, literatura, knjige, seminarji, 

ipd).

Parametri, relevantni za izvajalca:

• ločenost vsebine in grafičen oblike: v kolikšni meri sta grafični del in vsebina 

ločeni ter kako enostavno je mogoče izdelati novo grafično podobo spletne 

strani;

• zahtevnost namestitve: potrebno znanje za namestitev sistema in njen zagon;

• prilagodljivost: zmožnost spreminjanja in predelave sistema glede na zahteve 

naročnika;

• modularnost:  zmožnost  sistema  vključevanja  različnih  podstrani  v  spletno 

stran, kot so galerija, forum, novice, trgovina, itd.;

• prilagodljivost modulov: možnost spreminjanja in predelave modulov glede 

na zahteve naročnika;

• posodabljanje: potreben čas in znanje za izvedbo posodobitve;

• vključki:  število  vključkov  in  možnost  prilagajanje  le  teh  zahtevam 
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naročnikov.  Vključki  omogočajo  prikaz  vsebine  določenega  modula  na 

različnih straneh (na primer: naključna slika iz galerije na naslovni strani);

• statičnost  in  dinamičnost:  zmožnost  procesiranja  tako  dinamičnih  kot  tudi 

statičnih spletnih strani;

• spreminjanje: količina potrebnih sprememb (spreminjanje kode, prevajanje, 

ipd.) za doseganje potrebne funkcionalnosti sistema, da bi zagotovili potrebe 

naročnikov;

• podpora: dostopnost in količina dokumentacije, ki je potrebna za razvoj ali 

spremembo sistema (vodiči, literatura, knjige, seminarji, ipd.);

• teme/predloge: zmožnost sistema enostavnega in hitrega spreminjanja oblike 

s pomočjo predlog ali tem;

• varnost in zanesljivost: varnost sistema ter zanesljivost njegovega delovanja.

Parametri  so  pri  metodi  Kepner-Tregoe  uteženi,  kar  daje  določenim parametrom 

večjo pomembnost. Pomembnost uteži pri naročniku smo določili na podlagi zahtev 

naročnikov ter njihovega poudarjanje po določeni zahtevi. Utežem smo dali vrednost 

od  ena  do  deset,  kjer  deset  pomeni,  da  je  parameter  zelo  pomemben  ena  pa 

nepomemben.  Pomembnost  uteži  izvajalca  temeljijo  na  dosedanjih  praktičnih 

primerih kateri so predstavljeni v poglavju 2. Ocenjevanje parametrov (tabela 1) prav 

tako izhaja iz praktičnih primerov, izkušnji in pregleda ter uporabe nekaterih CMS 

sistemov.6 Parametre smo ocenjevali od ena do deset, kjer deset pomeni visoko oceno 

in da sistem izpolnjuj parameter v celoti, ena pa, da sistem ne izpolnjuje parametra.

6 Uporabljali ali testirali smo naslednje CMS-ji Joomla! Drupal, e107, Nuke, Zope, phpBB, Gallery, 
osCommerce, Zen cart.
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Najbolj  relevanten  parameter  za  naročnika  je  slovenski  jezik,  katerega  smo 

ovrednotili z največjo utežjo deset, sledijo parametri enostavnost urejanja, enostavni 

urejevalnik  in  grafična  originalnost.  Najmanj  relevanten  parameter  pa  je 

večjezičnost, saj v dosedanjih primerih noben naročnik ni zahteval večjezične spletne 

strani.  Najbolj  relevanten  parameter  za  izvajalca  sta  modularnost  in  količina 

potrebnih sprememb za doseganje potrebne funkcionalnosti sistema, saj modularnost 

omogoča hitrejše in lažje prilagajanje sistema potrebam naročnika, pri tem pa naj bi 

bila  čim  manjša  količina  potrebnih  sprememb.  Najmanj  relevanten  parameter  za 

izvajalce  je  zahtevnost  namestitve.  Veliko  narejenih  CMS-jev  omogoča,  da 
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Tabela 1: Ocenjevanje alternativ po metodi Kepner-Tregoe

parametri uteži CMS administracija lasten CMS
Naročnik 487 508 534
čas izvedbe 3 9 27 7 21 8 24
cena izvedbe 7 5 35 5 35 5 35
kvaliteta 6 5 30 7 42 7 42
celovitost 5 8 40 6 30 7 35
grafična originalnost 8 7 56 10 80 10 80
enostavnost urejanja 9 6 54 7 63 7 63
enostavni urejevalnik 8 9 72 8 64 8 64
slovenski jezik 10 5 50 10 100 10 100
večjezičnost 2 9 18 1 2 3 6
avtomatičnost 7 9 63 5 35 7 49
podpora 6 7 42 6 36 6 36

Izvajalec 451 393 529
ločitev vsebine in grafike 7 5 35 4 28 6 42
zahtevnost namestitve 2 7 14 7 14 7 14
prilagodljivost 8 3 24 5 40 6 48
modularnost 10 8 80 3 30 7 70
prilagodljivost modulov 9 6 54 4 36 7 63
implementacija novih funkcij 7 5 35 6 42 8 56
posodabljanje 5 6 30 7 35 7 35
vključki 7 8 56 3 21 6 42
statičnost in dinamičnost 4 1 4 5 20 8 32
spreminjanje 10 2 20 9 90 8 80
teme/predloge 5 7 35 1 5 3 15
varnost in zanesljivost 8 8 64 4 32 4 32

Skupaj 938 901 1063



namestitve lahko izvede vsak z nekaj znanja o spletnih tehnologijah. Kljub temu, da 

je  postopek  namestitve  enostaven,  pa  sistem  v  večini  primerov  ni  primeren  za 

potrebe naročnika. Namestitev administracije in lastnega CMS-ja je zahtevnejša, a je 

po namestitvi sistem primeren in pripravljen za naročnika.

Ocenjujemo,  da  bi  najmanj  časa  porabili  za  postavitev  CMS-ja,  ker  je  večina 

modulov že narejenih in bi tako hitreje lahko postavili spletno stran. Administracija 

in lasten CMS sta kvalitetnejša, ker narejen CMS vsebuje tudi module in funkcije, ki 

jih naročnik ne potrebuje. Grafični in vsebinski del sta pri CMS-ju in lastnem CMS-

ju ločena, zato smo ju ocenili z višjo oceno kot pri administraciji, v kateri sta grafični 

in vsebinski del močno prepletena. Grafično originalnost je lažje in hitreje doseči pri 

administraciji in lastnem CMS-ju, zato smo ju prav tako ocenili z najvišjo oceno. Pri 

narejen CMS-ju imamo že izdelane teme,  a  je  za izdelavo nove grafične podobe 

potrebno  dodobra  poznati  princip  delovanja  narejenega  CMS-ja.  Prav  tako  smo 

ocenili z najvišjo oceno, deset, administracijo in lasten CMS zaradi poslovenjenosti, 

ker  večina  že  narejenih  CMS-jev  in  modulov  ne  vsebuje  slovenskega  jezika. 

Prednost  narejenega CMS-ja je v tem, da vsebuje veliko drugih jezikov, zato smo ga 

bolje  ocenili  pri  parametru  večjezičnosti.  Narejeni  CMS-ji  ne  znajo  delati  z 

statičnimi spletnimi stranmi, zato smo jim pri tem parametru dali najnižjo oceno. Za 

doseganje želene funkcionalnosti je potrebno predelati narejen CMS in module, ter 

se  pri  tem  poglobiti  v  kodo  narejenega  CMS-ja.  Z  lastnim  CMS-jem  je  zaradi 

poznavanja sistema spreminjanje in prilagajanje potrebam hitrejše in lažje. Zato smo 

lasten  CMS  pri  parametrih  spreminjanje,  implementacija  novih  funkcij  in 

prilagodljivost modulov ocenili bolje. Narejen CMS uporablja veliko ljudi, zato je 

njihova varnost in zanesljivost večja (napake so prej odkrite in popravljene), prav 

tako je veliko dokumentacije za narejen CMS že narejene in dostopne.

4.1.3 Analiza izbora

Na podlagi metode Kepner-Tregoe pri danih pogojih je najboljša alternativa izdelava 

lastnega  CMS.  Prednost  lastnega  CMS-ja  je  predvsem  pri  poslovenjenosti  in 

poznavanju sistema ter posledično lažjemu prilagajanju lastnega CMS-ja potrebam 

naročnika. 
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Kot druga najboljša alternativa je narejeni CMS, saj ima prednost pred administracijo 

predvsem v tem,  da je  sistem z dodatki  (moduli  in vključki)  že narejen in ga ni 

potrebno za vsakega naročnika posebej na novo zgraditi.

Lasten  CMS  ima  pri  naročniku  (slika  5)  prednosti  pred  ostalima  dvema 

alternativama,  saj  je  v  slovenskem jeziku,  ima  grafično  originalnost  in  omogoča 

enostavno upravljanje spletne vsebine. Z vidika izvajalca (slika  6) ima lasten CMS 

veliko prednost v tem, da omogoča lažje in hitrejše prilagajanje lastnega CMS-ja in 

modulov potrebam naročnika ter lažjo implementacijo novih funkcij.
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Pri vse večjemu povpraševanju po spletnih straneh verjamemo,  da bi z razvojem 

lastnega CMS-ja ter posledično dobro poznavanje sistema, pridobili sistem, s katerim 

bi se hitreje in lažje prilagodili vse večjim potrebam naročnikov, kot če bi uporabili 

katero od preostalih alternativ.
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Slika 6: Primerjava alternativ po parametrih relevantnih za izvajalca
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5 RAZVOJ PROGRAMSKE OPREME

Namen tega poglavja je predstaviti različne modele razvoja programske opreme ter 

izbira modela, po kateri bomo razvili CMS. V preteklosti je bilo razvitih relativno 

veliko različnih modelov. Ker ni mogoče, niti smiselno opisovati vseh, bomo v tem 

poglavju na kratko opisali  značilnosti  šestih  različnih modelov;  model  klasičnega 

razvojnega  cikla,  model  prototipa,  spiralni  model,  RUP model,  agilne  modele  in 

OpenUP model.

5.1 Modeli razvoja programske opreme

Koristi že definiranih modelov razvoja so številne. Večinoma jih delimo na tiste, ki 

se kažejo neposredno pri izvajanju projektov, in na dolgoročne, ki so predvsem v 

povečanju  organizacije  in  v  izboljšanju  stopnje  zadovoljstva  naročnikov,  kar 

neposredno vpliva na uspešnost in dolgoročni obstoj (Hvala, 2004).

5.1.1 Klasični razvojni model

Klasični, linearni, zaporedni, sekvenčni, slapovni model ali kaskadni življenjski cikel 

je najstarejši in še vedno pogost postopek razvoja programske opreme. Zgleduje se 

po  standardnem  postopku  razvoja  tehničnih  izdelkov.  V  osnovnem  modelu  si 

aktivnosti sledijo zaporedno (slika 7) in brez prehajanja na predhodne aktivnosti. Ker 

se v klasičnem razvojnem modelu ni možno vračati na predhodne faze, je nujno, da 

so  zahteve  že  na  samem začetku  popolno  in  nedvoumno  definirane.  To  zahteva 

skrbno  analizo  in  sodelovanje  naročnika.  Da  ne  bi  med  razvojem  prišlo  do 

prevelikega odstopanja med sistemom, ki ga razvijamo in zahtevami naročnikov, je 

smiselna po vsaki fazi poleg verifikacije rezultatov tudi njihova validacija. Edino tak 

način  razvoja  je  bil  v  preteklosti  ekonomičen,  saj  so  bile  vse  aktivnosti  od 

načrtovanja  do  kodiranja  in  testiranja  zaradi  še  neobstoječih  orodij  za  podporo 

razvoja programske opreme zelo zamudne (Solina, 1997).
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Pri klasičnem razvojnem modelu je rezultat dela razviden šele na koncu razvojnega 

cikla.  Bistvene pomanjkljivosti  se tako lahko pokažejo šele na koncu razvoja,  ko 

vsaka sprememba pomeni nov velik strošek za naročnika. 

V  praksi  imajo  projekti  redkokdaj  popolnoma  sekvenčno  naravo  in  posebej 

individualni  razvijalci  radi  med  razvojem  skačejo  med  različnimi  aktivnostmi. 

Posamezne aktivnosti, ki naj bi bile med seboj strogo ločene in zaporedne, se tako 

med seboj prekrivajo in mešajo. Za to so krive tudi nejasne ali nepopolne zahteve na 

začetku projekta. 

Royce je v svojem članku Managing the Development of Large Software Systems7 

poleg  klasičnega  modela  nakazal  možnost  vračanja  na  predhodne  aktivnosti. 

Navkljub temu se klasičen model uporablja kot čisti sekvenčni model. V prirejenih 

modelih je sicer dovoljeno vračanje na predhodne aktivnosti (slika  8), v kolikor se 

oceni, da za izpeljavo določene faze ni dovolj informacij (Waterfall, 2008). Klasični 

model je še vedno zelo razširjen model razvoja programske opreme. Uporabljajo ga 

velika programska podjetja in organizacije kot sta Ameriško ministrstvo za obrambo 

7 Royce, W. (1970). Managing the Development of Large Software Systems, Proceedings of IEEE 
WESCON 26.
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Slika 7: Klasični razvojni model



in NASA.8

5.1.2 Prototipni model

Osnovni  problem klasičnega  razvojnega  cikla  je,  da  je  na  začetku  razvoja  težko 

nedvoumno in popolno definirati zahteve. Kadar gre za povsem novo aplikacijo, je 

poleg formulacije zahtev težko točno določiti, kaj so vhodni podatki, ne ve se, kako 

zanesljivi so algoritmi, niti kakšen naj bi bil uporabniški vmesnik med načrtovanim 

sistemom in uporabniki. V takih primerih je smiselno uporabiti razvojni postopek s 

pomočjo uporabe prototipov (slika 9), kar pomeni, da najprej zgradimo enega ali več 

prototipov ali modelov programske opreme, ki naj bi razjasnilo, kakšno programsko 

opremo pravzaprav potrebujemo (Solina, 1997). 

8 Pridobljeno  15.  5.  2008  z  internetne  strani:  http://web.archive.org/web/20050310133243/  in 
http://asd-
www.larc.nasa.gov/barkstrom/public/The_Standard_Waterfall_Model_For_Systems_Development
.htm.
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Slika 8: Prirejen klasični model



Obstaja pa še drug pristop k razvoju, in sicer s pomočjo prototipov, pri katerem se 

prototip v nekaj iteracijah postopno razvije v končni produkt (slika 10).

V prvi fazi na podlagi sestankov in pridobljene dokumentacije definiramo problem 
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Slika 10: Prototipni model z iteracijo

Slika 9: Prototipni model



naročnika,  določimo  cilje  projekta,  analiziramo  obstoječi  sistem  in  pripravimo 

študijo izvedljivosti projekta. Ko je analiza potreb izvedena in je pripravljen načrt za 

izvedbo prototipa, se začne faza razvijanja programske rešitve oziroma prototipa. V 

tej fazi pripravimo konceptualni načrt, izberemo in razvijemo prvo prototipno rešitev. 

Ko je  prototip  razvit,  je  izročen stranki  za testiranje.  Naročnik prototip  testira  in 

ugotovitve poda razvijalcu, ki popravi in nadgradi prototip na podlagi naročnikovih 

pričakovanj.  Pri  prototipnem  modelu  se  vse  faze  ponavljajo  dokler  naročnik  ni 

zadovoljen s prototipom. Pri prototipnem modelu z iteracijo pa se ponavljata zadnji 

dve  fazi,  kar  omogoča  hitrejši  razvoj  programske opreme.  Zaradi  hitrega  razvoja 

posameznega prototipa ni možno sprotno izvajanje vseh aktivnosti, kar lahko vpliva 

na kvaliteto končnega produkta.

Prototipni pristop je s stališča postopkov izvajanja podoben simulaciji. Simulacijo v 

tem primeru opredelimo kot preizkušanje na prototipu.  Namen prototipa je, da čim 

hitreje prenesemo zahteve naročnika v programsko opremo ter predvidimo obnašanja 

le te in doseganje zahtev naročnika.

Uporaba prototipa je še posebej uporabna v primeru, ko (Avison, Fitzgerald, 1996): 

• niso  natančno  definirane  specifikacije  aplikacij,  kot  so  razvoj  novih 

produktov; 

• organizacija  ni  seznanjena  s  tehnologijo  (strojna  in  programska  oprema, 

komunikacije itd.); 

• je slaba komunikacija med razvijalcem in naročnikom, saj lahko te nejasnosti 

odpravimo še preden investiramo veliko dela v izdelavo pravega produkta;

• so stroški zavrnitve projekta zelo visoki in je bistveno zagotoviti, da končna 

različica v popolnosti ustreza uporabnikovim zahtevam. 

5.1.3 Spiralni model 

Spiralni  model  razvoja  programske  opreme  je  kombinacija  klasičnega  in 

prototipnega  modela,  ki  ga  je  1988  definiral  Boehm9 in  vpeljuje  pomembnost 

9 Boehm, B, (1988) A Spiral Model of Software Development and Enhancement. Computer, IEEE
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iteracije v razvoju programske opreme. 

Spiralni  model  razvoja  programske  opreme,  kot  že  samo ime  pove,  vsebuje  več 

ciklov,  od  katerih  vsak  vsebuje  fazo  analize,  načrtovanja,  implementacije  in 

testiranja.  Prvi  od  teh  ciklov  so  namenjeni  razvoju  prototipov,  kasnejši  pa  za 

adaptacijo obstoječih sistemov (vzdrževanje). Tudi cikel za osnovni razvoj sistema se 

lahko večkrat ponovi, prvič za del sistema, kasnejši cikli pa za druge dele sistema, 

podobno kot je to predvideno v modelu postopnega razvoja programskega opreme. 

(Solina, 1997)

Spiralni model ima naslednje prednosti (Kampuš, 2002): 

• določa strategijo razvoja programske opreme v podjetju in omogoča ponovno 

uporabo programske kode, 

• podpira razvoj produktnih programskih rešitev in obvladovanje sprememb za 

specifične naročnike, 
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Slika 11: Spiralni model



• osredotoči se na zgodnje odpravljanje napak in nezanimivih možnosti, 

• omogoča  iteracije,  vračanje  v  prejšnje  faze  in  predhodno  zaključevanje 

neuspešnih projektov, 

• ponuja isti razvojni proces za razvoj novih rešitev in nadgradnjo obstoječih 

rešitev, 

• nudi podporo razvoju strojne opreme. 

Srečuje pa se tudi z nekaterimi težavami: 

• model  se  zelo  dobro  obnese  pri  internem  razvoju,  manj  pa  pri  razvoju 

programskih rešitev za zunanjega naročnika. Interni razvoj ima več svobode 

pri prilagajanju projektnih faz, preoblikovanju rokov in stroškov, medtem ko 

pogodbeni odnos to fleksibilnost močno omejuje;

• premalo tehničnega vpliva v fazi izdelave specifikacij. Spiralni model je zelo 

učinkovit pri ugotavljanju in odpravi tveganj pri projektu. Obstaja nevarnost, 

da  je  v  fazi  odpravljanja  tveganja  prisotno  premalo  strokovnjakov  s 

tehničnega  področja.  To  lahko  pripelje  do  odličnih  specifikacij,  ki  pa  so 

tehnično zelo težko izvedljive;

• potrebno je dodatno usklajevanje, da vsi udeleženci projekta delujejo v isti 

smeri. Ker se istočasno več ljudi ukvarja z identifikacijo in odpravo tveganja, 

je  potrebno  zagotoviti,  da  posamezniki  medsebojno  sodelujejo  in  vedno 

delujejo konsistentno.

Kljub  naštetim  težavam  lahko  zaključimo,  da  je  spiralni  razvojni  model  bolj 

prilagodljiv od večine prej naštetih razvojnih modelov. V praksi se je spiralni model 

izkazal  za  zelo  uspešnega  pri  razvoju  velikih  zahtevnih  programskih  rešitev  v 

kratkem času, saj omogoča fleksibilno prilagajanje zahtev dinamičnega razvojnega 

okolja.

Prav tako kot prejšnji  modeli  je tudi spiralni model doživel modifikacije.  Prvotni 

Boehmov spiralni model je spreminjalo in razvijalo več avtorjev, tako je Pressman 
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Boehmovemu spiralnemu modelu dodal dve novi polji (Balantič, 2006).

5.1.4 RUP model

Rational  Unified Process  (RUP) je  procesno orodje (angl.:  framework)  za  razvoj 

programske  opreme,  ki  natančno  določa,  kaj  je  potrebno  storiti,  kdaj,  kaj  za  to 

potrebujemo in kaj bo pri  tem nastalo.  Določa tudi,  kdo bo posamezno aktivnost 

izvedel.  Procesno  orodje  RUP  je  iterativno  prilagodljivo  orodje  projektne 

metodologije, ki se pogosto uporablja pri razvoju programske opreme. Zasnova RUP 

modela izhaja iz spiralnega modela, model pa se lahko uporablja tako pri majhnih in 

enostavnih projektih kot pri zelo velikih in zahtevnih (RUP, 2008).

RUP model  je zasnovan kot skupek medsebojno povezanih spletnih strani.  Strani 

nudijo celotni ekipi natančne napotke za izvajanje aktivnosti in posameznih korakov 

znotraj  aktivnosti.  Jasno  definirajo,  kaj  potrebujemo  za  izvajanje  posameznega 

koraka,  kdaj  se  korak  izvaja,  kaj  pri  tem  nastane  in  kdo  pri  tem  sodeluje.  Če 

upoštevamo,  da  gre  za  iterativno  inkrementalno  naravnanost  procesa,  je  nazorna 

predstavitev izvajanja korakov s predpisanimi atributi precej zahtevna in z neštetimi 

potmi  skozi  labirint  opisov  kaj  je  potrebno  narediti,  kako  in  kdaj.  RUP model 

kompleksnost rešuje s  številnimi različnimi pogledi na enake informacije. Vse to 

dopolnijo tako imenovani. napotki za delo, članki, primeri in predloge, ki dodatno 

olajšajo prve korake (Živkovič, 2004).

Bistvena načela RUP metode so (RUP, 2008): 

• Zgoden in nenehen napad na večje rizike, sicer bodo riziki napadli nas.

• Ostanite osredotočeni na izvedljivo programsko opremo.

• Spremembe vključite v projekt čimprej.

• Izvedljiva programska oprema v zgodnjih fazah.

• Sistem naj bo zgrajen iz komponent.

• Delajte skupaj kot en tim.
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• Naj bo kakovost način življenja ne pa naknadna misel. 

RUP definira proces razvoja informacijskega sistema z dvema dimenzijama (slika 

12), in sicer (Kroll, Kruchten 2003):

• fazno:

◦ Osnovanje  (angl.  Inception);  V tej  fazi  je  izdelan  poslovni  primer,  ki 

upošteva  poslovno  okolje  projekta,  dejavnike  uspeha  ter  finančne 

napovedi. Izdelan je tudi projektni plan, začetna ocena tveganja ter opis 

projekta (osnovne zahteve, omejitve in glavne funkcionalnosti izdelka).

◦ Dopolnitev (angl.: elaboration); V tej fazi projekt začne dobivati obliko. 

Narejena je analiza problema, postavljena je osnovna arhitektura sistema.

◦ Izdelava  (angl.:  construction);  V  tej  fazi  je  poudarek  na  razvoju 

komponent ter drugih funkcionalnosti sistema, ki se razvija. To je faza, 

kjer je napisana večina programske kode. 

◦ Prehod (angl.:  transition);  V tej  fazi  je  izdelek  prestavljen  iz  razvojne 
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organizacije  h  končnemu uporabniku.  Aktivnosti  v  tej  fazi  vključujejo 

izobraževanje  uporabnikov ter  oskrbovalcev  sistema,  beta  testiranje,  ki 

validira sistem glede na pričakovanja uporabnikov oziroma ugotavlja ali 

zahteve  kakovosti  sistema  ustrezajo  zahtevam,  ki  so  bile  definirane  v 

začetni fazi. 

• in disciplino:

◦ poslovno modeliranje, 

◦ zahteve, 

◦ analiza in načrtovanje, 

◦ izvedba, 

◦ testiranje, 

◦ namestitev.

• ter podporne discipline: 

◦ upravljanje s konfiguracijo in spremembami, 

◦ upravljanje s projektom in

◦ okolje.

Pri tem prva dimenzija predstavlja dinamičen pogled na razvoj programske opreme v 

smislu posameznih faz, iteracij in kontrolnih točk, druga dimenzija pa predstavlja 

statični  pogled,  to  je  opis  komponent  posameznih  disciplin,  aktivnosti  znotraj 

disciplin,  delovnih  procesov,  izdelkov  in  vlog.  Vsaka  faza  pa  se  deli  še  na  več 

iteracij.

Glavna prednost RUP modela je, da je razvit na osnovi izkušenj iz dobre prakse in 

združuje znanje mnogih uspešnih, že izvedenih informacijskih projektov. Model je 

procesno  orodje,  ki  je  razvito  po  meri  principov  razvoja  programske  opreme  in 

upošteva iterativni razvoj, temelji na obvladovanju zahtev uporabnikov in postavlja v 
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ospredje arhitekturo sistema. RUP model tako omogoča hitrejši razvoj projekta ter 

doseganje boljše kakovosti z uporabo procesov.

Slabosti  te  metode  se  kažejo  predvsem  v  tem,  da  je  formalna  projektna 

dokumentacija na voljo samo skupaj z modelom in orodji. Pri tem ne gre zanemariti 

visoke cene ter dejstva, da model ne pokriva drugega kot razvoj programske opreme. 

Pred uporabo pa mora biti prilagojena specifičnemu projektu, saj je kot “out-of-the-

box” le redko takoj ustrezen (Kotnik, 2007).

5.1.5 Agilni modeli

V začetku leta 2001 je skupina Agile Alliance izdelala osnutek vrednot in principov, 

ki  razvojnim  skupinam  omogočajo  hiter  odziv  na  spremembe.  Koncept  izrazito 

iterativenega  in  inkrementalnega razvoja,  ki  je  osnovna  značilnost  vseh  agilnih 

modelov,  je že zelo star.  Sama ideja iterativnega razvoja torej ni  zamisel gurujev 

agilnih modelov. Treba pa je priznati, da so ravno agilni modeli v zadnjih nekaj letih 

precej naredili za popularizacijo in ponovno prepoznavnost iterativnega razvoja, prav 

tako  pa  so  izpostavili  slabosti  nefleksibilnega  klasičnega  razvoja  programske 

opreme. Osnovne ideje filozofije agilnega razvoja programske opreme se kažejo v 

štirih vrednotah (Tekavc, Jurič, Heričko, 2004):

• posamezniki  in  interakcije  pred  procesi  in  orodji;  ljudje,  ki  med  seboj 

sodelujejo so najpomembnejša sestavina uspeha,

• delujoč  program  pred  obsežno  dokumentacijo;  programska  oprema  brez 

dokumentacije je katastrofa, a preveč dokumentacije je slabše kot premalo,

• sodelovanje z naročnikom pred pogajanjem o pogodbi; močno sodelovanje z 

naročnikom ter  pogodba,  ki  raje opredeljuje  to  sodelovanje kot specificira 

podrobnosti projekta, kot so urnik ter fiksne stroški,

• odziv na spremembe pred sledenjem izdelanemu planu; med načrtovanjem 

moramo  zagotoviti  fleksibilnost  in  sposobnost  prilagajanja  spremembam 

načrta v poslovnem in tehničnem vidiku.

Bistvo  agilnih  procesov  je  ideja  o  preprostosti  –  nikoli  ne  proizvedi  več  kot  je 
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potrebno  in  nikoli  ne  izdeluj  dokumentov,  ki  poizkušajo  predvideti  prihodnost. 

Agilni  modeli  so  dejansko  razvojni  modeli  programske  opreme  s  skupnimi 

karakteristikami, ki nudijo podporo agilnemu procesu. 

Med  vsemi  agilnimi  modeli  je  tako  imenovana  "metodologija  ekstremnega 

programiranja" XP (angl. eXtreme Programming) daleč  najbolj razširjena  (Pančur,

2005).  XP v osnovi ne prinaša nobenih novih prvin. Tehnike programiranja, ki jih 

uporablja, so znane že desetletja. Načini vodenja ljudi, ki jih postavlja v ospredje, pa 

celo že stoletja. Glavne prvine, ki jih XP zagovarja so:

• zgodnji, konkreten in stalen odziv s pomočjo kratkih razvojnih ciklov,

• inkrementalni pristop k načrtovanju, ki kaj hitro privede do celotnega načrta, 

pričakovanega v življenjski dobi projekta,

• prilagodljivo načrtovanje implementiranja funkcionalnosti, ki prožno reagira 

na spremembe poslovnih potreb,

• avtomatski testi, ki jih pišejo programerji in stranke za opazovanje napredka 

v razvoju, omogočajo sistemu, da se razvija in da zgodaj prestreže napake,

• zanaša se na ustno komunikacijo, teste in na programsko kodo, ki komunicira 

(pojasnjuje tudi drugim programerjem) strukturo in namen,

• zanaša  se  na  evolucijski  proces  načrtovanja,  ki  traja  tako  dolgo,  kot  živi 

sistem,

• zanaša  se  na  tesno  sodelovanje  programerjev,  ki  imajo  zgolj  običajne 

sposobnosti in ne zahteva nobenih »super-programerjev«,

• upošteva  tako  kratkoročni  instinkt  programerjev,  saj  popolnoma  podpira 

posebnost  in  inovativnost,  kot  dolgoročni  interes  projekta,  ki  so 

dobronamerni in v skladu z razvoj projekta.

Naj omenimo še en v zadnjem času uporabljenih agilnih modelov – Scrum. Scrum je 

iterativno  inkrementalen procesni model razvoja programske opreme. Je empirična 

tehnika  vodenja,  saj  predpostavlja,  da  proces  razvoja  programske  opreme  ni 
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popolnoma definiran  ter  ponovljiv,  zato  ne  more  biti  avtomatiziran.  Scrum sledi 

skupnim pravilom, ki so (Controlled chaos, 1996):

• vedno imejte produkt, ki ga teoretično lahko pošljete naročniku,

• testirajte in dokumentirajte redno, že med procesom razvoja,

• razvojne skupine naj bodo majhne, ker to povečuje komunikacijo, zmanjšuje 

režijske stroške ter povečuje skupno znanje,

• bodite prilagodljivi glede na tehnične in tržne spremembe, ker to omogoča 

gradnjo najboljšega možnega produkta,

• razdelite delo ter naloge skupine v nizko povezane pakete.

Ostale agilni modeli so Agile Modeling, Agile Unified Process (AUP), Agile Data 

Method,  Test  Driven  Development  (TDD),  Feature  Driven  Development  (FDD), 

Behavior Driven Development (BDD), Essential Unified Process (EssUP), Dynamic 

Systems Development Method (DSDM), Crystal in Adaptive Software Development 

(ASD).

5.1.6 OpenUP model

Open Unified Process (OpenUP)10 je vitko procesno orodje za razvoj programske 

opreme, ki uporablja iterativni in inkrementalni pristop, primere uporabe (angl.: use 

cases), voden razvoj, upravljanje z riziki in arhitekturno usmerjen pristop. Večina 

opcijskih delov RUP modela je izvzetih, nekateri pa so združeni. Rezultat tega je 

veliko  bolj  enostavno  procesno  orodje,  ki  ohranja  načela  RUP modela.  OpenUP 

zajema  tudi  pragmatično  agilno  filozofijo  skupinskega  delovanja  v  razvoju 

programske opreme (Kroll, 2007). 

10 Verzija OpenUp modela, ki je opisa je 1.0 (15. 7. 2008)

33



Prispevki posameznika v OpenUP modelu so organizirani v mikro-inkremente (slika 

13). Model uporablja intenzivno sodelovanje predanega tima med inkrementalnim 

razvojem. Ti  mikro-inkrementi  prinašajo majhne povratne informacije,  ki  vnesejo 

hitro prilagoditev aplikacije z vsako iteracijo.

OpenUP  razdeli  projekt  v  iteracijske  kroge, ki  so  planirani,  časovno  omejeni 

intervali,  dolgi  nekaj  tednov.  Iteracijski  krogi  prisilijo  tim,  da načrtovano dostavi 

dodano  vrednost  deležnikom.  Plan  iteracijskih  krogov  definira,  kaj  mora  biti 

dostavljeno v vsaki iteraciji, rezultat vsake iteracije pa je neko gradivo ali delovni 

produkt.11 Cilj OpenUP timov je, da dosežejo cilje iteracij in deležnikom dostavijo 

zastavljen  produkt.  To  dosežejo  z  definiranjem  in  izvedbo  nalog.  Iteracije  so 

sestavljene  iz  mikro-inkrementov,  ki  zagotavljajo  stabilnost  in  kohezivnost  ter 

merljivost  sistema.  Cilj  iterakcije  dosežemo  s  procesom  ponavljanja  mikro-

inkrementov (Kroll, 2007).

11 Delovni produkt (angl.: artifakt) je formalen zapis, ki je lahko v različnih oblikah kot so model, 
element modela, skice, dokument. 
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Ljudje z različnimi interesi in spretnostmi ustvarjajo programsko opremo. Zato je 

potrebno zdravo timsko okolje, ki omogoča učinkovito sodelovanje, ustvarjalnost in 

pozitivne  spremembe.  Pri  razvoju  programskih  procesov  so  ljudje  postavljeni  v 

vloge. Vsaka vloga ima jasno določene cilje, ki so med seboj divergentni in jih mora 

le  ta  zastopati  znotraj  tima.  Vsaka  vloga  ni  omejena  samo  nase  ampak  mora 

sodelovati z ostalimi vlogami. Sodelovanje med vlogami pomaga timu pri podajanju 

različnih pogledov na problem in pri iskanju rešitve. Odličnega programa ne naredi 

en sam razvijalec ampak tim, ki deluje složno.

Vloge v OpenUP modelu so (OpenUP, 2008): 

• Arhitekt (angl.:  Architect)  Arhitekt  je  odgovoren  za  določitev  arhitekture 

programa,  ki  vključuje  ključne tehnične odločitve,  ki  vplivajo  na načrt  in 

izvedbo projekta.

• Projektni vodja (angl.: Project Manager) Vodi planiranje projekta, koordinira 

iterakcije z deležniki in vzpodbuja tim, da ostaja osredotočen na doseganje 

ciljev projekta.

• Analitik (angl.: Analyst) Oseba predstavlja stranko in končnega uporabnika 
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ter  skrbi  za  zbiranje  informacij  deležnikov.  Skrbi,  da  bodo  problemi  in 

potrebe deležnikov razumljeni in rešeni. 

• Preizkuševalec (angl.:  Tester)  Preizkuševalec  je  odgovoren  za  glavne 

aktivnosti,  ki  so  povezane  s  testiranjem.  Te  aktivnosti  vključujejo 

identificiranje,  določitev, pripravo, in opravljanje potrebnih testov,  kot tudi 

beleženje in analizo rezultatov testiranja. 

• Razvijalec (angl.: Developer) Razvijalec je odgovoren za razvoj sistema, ki 

vključuje načrtovanje sistema, ki bo izpolnjeval arhitekturne zahteve, možno 

zasnovo  uporabniškega  vmesnika,  kodiranje  in  testiranje  ter  združevanje 

komponent, ki so del rešitve.

• Deležniki  (angl.:  Stakeholder)  Vloga predstavlja  interesne  skupine,  katerih 

potrebe  morajo  biti  s  projektom  izpolnjene.  Deležniki  projekta  so 

posamezniki ali organizacije, ki so aktivno vpleteni v projekt, in na katere 

lahko izvedba oziroma rezultat izvedbe projekta vplivata.

• OpenUP model omogoča še eno vlogo,  Katerakoli vloga  (angl.: Any Role) 

Kdorkoli v timu lahko zapolni to vlogo in opravlja splošne naloge. 

Pri  našem projektu,  razvoju  lastnega  CMS-ja,  imamo  naročnika, ki  je  gledano z 

OpenUP modela deležnik in  razvijalca,  ki  zaseda vse preostale  vloge v OpenUP 

modelu.

Kot pri RUP modelu imamo tudi pri OpenUP modelu discipline. Disciplina je zbirka 

nalog, ki so glavna skrb znotraj celotnega projekta. Grupiranje naloge je predvsem 

pomoč v razumevanju projekta z klasične slapovne perspektive. Čeprav je običajno, 

da  se  določene  naloge  opravlja  istočasno,  čez  več  disciplin,  je  ločitev  nalog  v 

discipline  enostavna  in  učinkovita  pot  organiziranja  projekta,  saj  postane  s  tem 

razumljivejši.

Vsaka disciplina določa enoten način izvajanja nalog. Tak enoten način imenujemo 

referenčen potek dela (angl.: reference workflow). Potek dela opisuje, kako so naloge 

v  določeni  disciplini povezane  med  sabo.  Referenčni  poteki  dela  so  pogosto 
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uporabljeni za učenje in naslednje projekte. Kot običajni potek dela je tudi referenčni 

potek  dela  delno  urejeno  zaporedje aktivnosti  in  je  predstavljen  kot  diagram 

aktivnosti. Delno urejeni potek dela ne predstavlja dejanskega realnega poteka dela, 

ampak le možno pot izvedbe nalog (OpenUP, 2008).

Pri OpenUP model imamo naslednje discipline: 

• Zahteve (angl.:Requirements):  Ta  disciplina  podaja  način,  kako  izvabiti, 

analizirati, navesti, potrditi in upravljati zahteve, deležnikov.

• Arhitektura (angl.:  Architecture):  Ta  disciplina  pojasni,  kako  ustvariti 

arhitekturo  iz  arhitekturno  pomembnih  zahtev.  Arhitektura  je  izdelava  v 

Razvojni disciplini.

• Razvoj (angl.:  Development):  Disciplina  podaja  način,  kako  načrtovati  in 

implementirati tehnično rešitev, ki ustreza arhitekturi in izpolnjuje zahteve.

• Testiranje (angl.: Test): Disciplina podaja način, kako z razvojem sistema, z 

načrtovanjem, implementacijo, zagonom in evalvacijskim testiranjem nuditi 

povratne informacije.

• Upravljanje  s  konfiguracijami  in  spremembami (angl.:  Configuration  and 

Change Management): Ta disciplina pojasnjuje, kako kontrolirati spremembe 

in konfiguracije delovnih produktov.

• Upravljanje  projektov (angl.:  Project  Management)  Disciplina  pojasnjuje 

kako upravljati vire ter spodbujati in pomagati timu pri ovirah, ki jih prinaša 

razvoj aplikacij. 

OpenUP model strukturira življenjski cikel projekta (slika 15) v štiri faze: osnovanje, 

dopolnitev, izdelava in prehod. Življenjski cikel projekta prinaša deležnikom in timu 

preglednost in vodljivost, učinkovit nadzor ter omogoča odločanje o nadaljevanju ali 

ustavitvi projekta ob primernem času. Plan projekta definira življenjski cikel razvoja 

aplikacij, katere končni rezultat je nek produkt (Kroll, 2007).
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Tako  kot  RUP model  je  tudi  OpenUP model  zasnovan  kot  skupek  medsebojno 

povezanih spletnih strani. Strani nudijo celotni ekipi natančne napotke za izvajanje 

aktivnosti  in  posameznih  korakov  znotraj  aktivnosti.  Jasno  definirajo,  kaj 

potrebujemo za  izvajanje  posameznega koraka,  kdaj  se  korak  izvaja,  kaj  pri  tem 

nastane, kdo pri tem sodeluje in kdo odgovarja.

Prednost  OpenUP  modela  je  v  tem,  da  je  odprtokoden  in  da  bazira  na 

standardiziranem  meta-modeliranju  imenovanem  SPEM  (angl.:  Software  Process 

Engineering Metamodel).  Metamodel je koncept, s pomočjo katerega predstavimo 

problemsko  področje  na  konceptualni  ravni.  V njem  nastopajo  tako  koncepti  in 

gradniki  iz  problemskega  področja  kot  tudi  povezave  med  njimi.  Na metamodel 

lahko gledamo tudi kot na miselni vzorec, ki opisuje problemsko področje. Tako kot 

je  UML(angl.: Unified Modeling Language) standarden jezik za načrt programskih 

modelov, je SPEM standarden jezik za opredelitev procesnih modelov12. V SPEM-u 

so procesi predstavljeni kot množica elementov in komponent. SPEM 2.0 je definiran 

kot  metamodel  in  kot  UML  profil.  Profil  v  UML-ju  omogoča  razširitev  in 

prilagoditev le tega za določeno področje uporabe. Tipične metode metamodeliranja, 

ki jih priporoča OMG13 so UML, SysML (angl.: System Modeling Language), SPEM 

ali CWM (angl.: Common Warehouse Metamodel) (Gustafsson, 2008).

Eclipse  Process  Framework  (EPF)14 Composer  ponuja  orodja  za  kreiranje  novih 

procesov in oblikovanje OpenUP modela glede na potrebe. Je popolno opremljeno 

procesno  inženirsko  orodje,  ki  ga  lahko  uporabi  vsaka  organizacija,  velika  ali 

majhna,  za  razvoj  svojih  aplikacij  in  jo  posreduje  ostalim  EPF  uporabnikom.  Z 

12 Del gradnikov SPEM-a so vidni na sliki 15.
13 Object Management Group je konzorcij z namenom standardiziranja modelirnih jezikov. 
14 Eclipse Process Framework Composer je na voljo na http://www.eclipse.org/epf/.
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uporabo EPF Composerja lahko ustvarimo svoj model razvoja programske opreme s 

preureditvijo predefiniranega OpenUP modela.

5.2 Izbira razvojnega modela

Model, ki bi ustrezal vsem vrstam projektov, ne obstaja. Zaradi tega je nastalo precej 

modelov,  ki  v  osnovi  sledijo  nekim  osnovnim  načelom  reševanja  problemov. 

Nekatera podjetja se odločijo za izdelavo svojega modela za razvoj izdelkov, druga 

se odločijo za nakup že izdelanega komercialnega paketa, ki pa pogosto ne ponuja 

tistega, kar podjetje zares potrebuje.

Model  razvoja  programske  opreme  je  zelo  odvisen  od  projekta,  ki  ga  moramo 

izpeljati. Tem večji je projekt, tem bolj je pomembna faza načrtovanja in analiza. Pri 

manjših projektih si  lahko privoščimo večje korake nazaj  in več  potrpežljivosti  z 

naročniki, saj spremembe ponavadi nimajo prevelikega vpliva na uspešnost projekta. 

Prav  tako  je  z  velikostjo  projekta  in  projektne  skupine  povezana  količina 

dokumentacije  in  administracije.  Z  večanjem  skupine  se  večajo  problemi  v 

komunikaciji  in  pripravljenost  posameznika  za  sodelovanje  v  timu.  Zato  je 

pomembno,  da  se  čim več  problemov  in  rešitev  dokumentira.  Dokumentacijo  se 

lahko  dobro  izkoristi  za  nadaljnjo  uporabo  v  tekočem in  v  prihodnjih  projektih. 

Pretirano  dokumentiranje  lahko  pripelje  k  temu,  da  se  preveč  časa  posveča 

dokumentiranju in ne samemu razvoju programa. Agilni modeli pa dajejo prednost 

programu pred dokumentacijo.  Ker bo na razvoju sistema za upravljanje spletnih 

vsebin delal samo en razvijalec, bi se lahko odločili, da dokumentacije sploh ne bi 

rabili. Ker bi bil nadaljnji razvoja takega sistema otežkočen, smo se odločil, da bomo 

določene postopke, aktivnosti, orodja in procese dokumentirali. Del te dokumentacije 

je predstavljen tudi v tej magistrski nalogi.

Iteraktiven in inkrementalen proces razvoja je značilen za vse novejše modele, saj z 

inkrementalnostjo  razčlenimo  problem  na  manjše  in  s  cikličnim  reševanjem  teh 

problemov, ob postopnem razvoju le-teh, na koncu rešimo celoten problem. Manjše 

probleme lažje in hitreje rešimo ter jih lažje obvladujemo kot velike. Z iterativnostjo 

dosežemo nadzorovano dopolnjevanje celega sistema z namenom odprave napak in 

vključevanje izboljšav, ki temeljijo na povratnih informacijah.
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Vsi  novejši  modeli,  kot  sta  RUP model  in  agilni  modeli,  temeljijo  na  scenarijih 

opravil in primerih uporabe, zato so predvsem neke vrste priporočila oziroma vodila. 

Vsi novejši modeli dovoljujejo, če ne celo zahtevajo, da se model prilagodi glede na 

potrebe projekta. Glede na to, da bo CMS razvijal le en razvijalec, je primerno, da se 

uporabi  novejši  model,  ki  bo  razvijalcu  omogočal  čim  hitrejše  doseganje 

zastavljenega cilja. Postavil pa naj bi temelje za nadaljnjo delo in razvoj CMS-ja. 

Na  eni  strani  je  RUP model  s  prevladujočim  položajem iterativnega  procesnega 

orodja, ki je kompleksen in ga je posledično težko uvesti.  Agilna modela, kot sta 

Scrum in XP, sta vitkejša. Zaradi drugačne kulture in pomanjkanja dokumentacije sta 

velikokrat naletela na odpor pri uvajanju. Ta dilema je bila podlaga za odprtokodni 

OpenUP  model,  ki  vsebuje  najboljše  od  RUP  modela  in  agilnih  modelov 

(Gustafsson, 2008).

Osnovni model, po kateremu bomo razvili CMS, bo OpenUP model. Za OpenUP 

smo se odločili  predvsem zato,  ker  združuje  filozofijo  agilnih  modelov  kot  RUP 

modela, omogoča fleksibilnost in projektno vodenje ter spremembe modela glede na 

potrebe projekta.  Odločilna in velika prednost OpenUP modela je tudi, da je prosto 

dostopno in zastonj. 

Glede  na  dane  pogoje  mislimo,  da  je  OpenUP model  za  razvoj  našega  CMS-ja 

najbolj primeren. Vsekakor pa bo potrebno OpenUP model spremeniti tako, da bo 

primeren za naše okolje, kjer je le en razvijalec in gre za manj zahtevno in omejeno 

izgradnjo CMS-ja, pri tem pa bomo ohranili vsa bistvena načela in procese OpenUP 

modela.

5.2.1 Razvoj CMS-ja kot projekt

Vsi  predstavljeni  modeli  obravnavajo  razvoj  programske  opreme  kot  projekt, 

posebno  novejše  metode  projektnemu  vodenju  posvečajo  veliko  pozornost  zato 

opisovanju  teorije  projektnega  vodenju  ne  bomo  posvečali  prevelike  pozornosti, 

omenili bomo samo nekaj informacij,  saj bo razvoj sistema za upravljanje spletne 

vsebine projektno voden. 

Projekt je začasno okolje, vzpostavljeno z namenom izdelave ali izvedbe izbranega 

40



edinstvenega izdelka  ali  storitve.  Definicij  je  še  mnogo,  a  vse  govorijo  podobno 

(Project  Managment,  2000).  Projektno  vodenje  je  skupek  vodstvenih  nalog  od 

organizacije, vodenja, upravljanja in nadzorovanja do tehnik in sredstev za izvedbo 

projekta. K temu sodi uporaba izkušenj in znanj ter metod in orodij za realizacijo 

projektnih  nalog  (Osnove projektnega  vodenja,  2008).  Pri  projektno  orientiranem 

vodenju projektov gre za načrtovanje, organiziranje, vodenje in kontroliranje virov 

oziroma sredstev, toda v specifičnem časovnem obdobju z jasnimi enkratnimi cilji. 

Projektno  vodenje  strukturiramo  tako,  da  se  lahko  kontrolira  uporaba  virov  in 

sredstev glede na opravljeno delo, ki je bilo definirano v okviru projektnih aktivnosti 

(Solina, 1997).

Iz  projektnega  vidika  gre  pri  razvoju  CMS-ja  za  enkratni  stohastični  projekt. 

Enkraten je zato, ker se pojavlja le enkrat. Stohastični projekti so tisti projekti, kjer 

končnih ciljev ni moč natančno definirati. Največkrat so to raziskovalni in razvojni 

projekti, kjer šele delni rezultati začetnih aktivnosti omogočajo definicijo nadaljnjih 

ciljev.

5.2.2 Posebnosti spletnih aplikacij

Spletna aplikacija je aplikacija, ki je kodirana v spletnih jezikih (HTML, JavaScript, 

Java,  PHP,  ipd.)  in  dostopna  preko  spletnega  brskalnika.  Spletne  aplikacije  so  v 

osnovi podatkovne aplikacije, saj shranjujejo in prikazujejo podatke, ki so shranjeni 

v podatkovni bazi. Popularne so zaradi načina dostopa do aplikacije ter vzdrževanja 

in posodabljanja, saj spletnih aplikacij ni potrebno razdeljevati in nameščati na več 

sto računalnikov, kar je njihova ključna prednost.  Spletne aplikacije so večinoma 

neodvisne  od  operacijskega  sistema,  odvisne  pa  so  od  spletnega  brskalnika. 

Pomanjkljivost  spletnih  aplikacij  je,  da ob  prekinitvi  internetne  povezave spletna 

aplikacija ne dela. Tudi CMS-ji so spletne aplikacije.

Razvoj  spletnih  aplikacij  je  v  marsičem  podoben  razvoju  klasičnih  aplikacij, 

kompleksnost  je  velika  in  dobra  realizacija  pogosto  zahteva  več  let.  Pogosto  se 

zgodi, da so sredstva, ki so na voljo za razvoj spletne aplikacije, bistveno manjše kot 

sredstva, namenjena razvoju klasične aplikacije. Za razliko od klasičnih aplikacij je 

pri spletnih aplikacijah prisotnih več prilagoditev specifičnim potrebam naročnika, 
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kar dodatno poveča stroške.
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6 RAZVOJ LASTNEGA CMS-JA

V tem poglavju bomo opisali celoten potek razvoja sistema za upravljanje spletne 

vsebine  po  OpenUp modelu  z  vsemi  pomembnejšimi  analizami,  ugotovitvami  in 

odločitvami. 

6.1 Osnovanje

Osnovanje je prva faza življenjskega cikla OpenUP modela. Glavni namen te faze je 

razumeti obseg projekta in pridobiti dovolj informacij za odločitev o nadaljevanju ali 

se prepričati, zakaj s projektom ni smiselno nadaljevati. 

Štirje osnovni nameni osnovalne faze,  ki  pojasnjujejo namen, cilje in izvedljivost 

projekta so: 

• Ugotoviti  vizijo,  namen  in  meje  sistema.  Identificirati,  kdo  je  za  sistem 

zainteresiran ter ga potrebuje in koliko je zanj pomemben. 

• Identificirati  ključni  namen  sistema in  določiti,  katere  zahteve  so  najbolj 

pomembne. 

• Določiti vsaj eno možno rešitev. Identificirati vsaj eno možno arhitekturo in 

njeno izvedljivost. 

• Razumeti stroške, časovni okvir in tveganja povezana s projektom.

Na  koncu  osnovalne  faze  je  prvi  pomemben  mejnik  projekta.  Tedaj  je  potrebno 

pregledati tveganja in koristi projekta in se odločiti, ali s projektom nadaljevati ali pa 

projekt končati.

6.1.1 Vizija

Vsak od deležnikov ima svojo predstavo o tem, kaj se izdeluje, zato je pomembno, 

da se vsi deležniki dogovorijo in dobijo enotno predstavo o tem, kaj naj se izdeluje. 

Ta dogovor da vizija projekta, ki jo lahko zapišemo ter jo lahko glede na potrebe 

podrobneje obdelamo v dodatnih dokumentih. Vizija mora deležnikom dati naslednje 
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odgovore :

• Koristi in priložnosti, ki jih z izdelava aplikacije pridobimo.

• Katere probleme bo aplikacija rešila.

• Kdo so uporabniki.

• Kaj bo izdelek delal, izražen kot visoko-nivojska značilnost produkta ali kot 

primeri uporabe.

Problem, ki se pojavlja in ga je potrebno rešiti,  je,  da si naročniki spletnih strani 

želijo sistem, ki bi omogočal upravljanje spletne vsebine. Pri tem pa mora sistem 

omogočati čim hitrejšo postavitev internetne strani in biti hkrati dovolj fleksibilen in 

prilagodljiv  za  potrebe  naročnika.  Ena  od  možnih  rešitev,  ki  se  je  že  v  četrtem 

poglavju  izkazala  za  najbolj  primerno,  je  izdelava  lastnega  CMS-ja,  ki  ohranja 

določeno kakovost  na  isti  ravni  za  vse naročnike  in  omogoča  hitrejšo postavitev 

spletne strani ter lažje upravljanje le-te.

Ravno v času,  ko smo razmišljali  o  razvoju CMS-ja,  se  nam je  oglasil  naročnik 

(Photos Xtreme v nadaljevanju znani naročnik), ki je želel imeti spletno stran, katere 

vsebino bi lahko sami upravljali. Odločili smo se, da mora CMS biti zgrajen tako, da 

ga bo moč  uporabiti pri nadaljnjih naročnikih in projektih ter  izpolnjeval zahteve 

znanega naročnika. Zato je potrebno pri samem razvoju projekta CMS-ja gledati z 

dveh perspektiv; perspektive konkretnega znanega naročnika in perspektive razvoja 

CMS-ja  za  vse  bodoče  naročnike.  Tekom  projekta  bomo  zato  določene  teme 

opisovali  z obeh vidikov in jih  vključevali  v sistem. S tem, ko smo združili  dva 

projekta v enega, smo pospešili razvoj CMS-ja ter se izognili dvojnemu delu, razvoju 

CMS-ja in izdelavi spletne strani za znanega naročnika. Deležniki v tem projektu so 

bodoči naročniki in znani naročnik, ki želijo sami urejati spletne strani. 

CMS mora biti primeren za upravljanje spletne vsebine. Z upravljanjem imamo v 

mislih osnovne funkcije kot so: dodajanje, brisanje in popravljanje spletne vsebine, 

ne  pa  na  primer  združevanja,  deljenja  in  nadzora  različic.  V  osnovi  sistem  ne 

upravlja  z  dokumenti  ampak  samo z  vsebino.  Sistem mora  omogočiti  zajemanje 
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vsebine in možnost, da se jo izbriše ali posodobi ter primerno odda. 

Vsak naročnik želi imeti svojo grafično obliko spletne strani, zato je potrebno ločiti 

grafično obliko od vsebine spletne strani. Naročniki imajo tudi različne zahteve glede 

vsebin, ki jih želijo objaviti na spletni strani. Nekateri želijo na strani novice, anketo, 

galerijo,  video,  opis  dejavnosti,  itd.  Z  vidika  razvijalca  bi  torej  sistem  moral 

omogočiti čim lažje dodajanje in odstranjevanje določenih delov spletnih strani. Ker 

živimo v bližini Italije, se pojavlja tudi potreba po tem, da bi bile strani večjezične.

Decembru 2007 nas je kontaktiral znani naročnik in prosil, če mu lahko pomagamo 

pri izdelavi spletne strani za njihovo podjetje. Dogovorili smo se za sestanek in po 

njem preučili njihove zahteve in želje ter možnosti sodelovanja.

Po opravljenem pogovoru z znanim naročnikom smo ugotovili naslednje:

• Naročnik  do  sedaj  še  ni  imel  spletne  strani,  zato  je  bilo  poznavanje 

elementov, potrebnih za izdelavo spletnih strani majhno.

• Naročnik ne pozna spletnih jezikov, zato mu je bil predlagan CMS. Naročnik 

je bil nad predstavitvijo navdušen in se je s postavitvijo CMS-ja strinjal.

• Naročnik glede grafične oblike spletne strani ni imel posebnih zahtev.

• Zahteva naročnika je bila, da se vzpostavi galerijo fotografij.

• Naročnik je izrazil tudi željo, da bi bilo možno fotografije preko spletne strani 

v prihodnosti tudi prodajati, a v tem trenutku izvedbe tega niso zahtevali.

HTML programski jezik ne zadošča za izdelavo CMS-ja, zato bi bilo potrebno poseči 

po  enem  izmed  specifičnih  skriptnih  programskih  jezikih,  kot  so  PHP,  ASP, 

ColdFusion,  Java,  Perl,  Python,  ipd.,  ki  omogočajo  izgradnjo  dinamičnih  spletni 

strani. Dinamična spletna strani je tista, katere vsebina se lahko spreminja glede na 

različne pogoje kot so na primer čas, uporabnik, ipd. Ker veliko spletnih strani, ki so 

dinamično  grajena  za  svoje  delovanje  uporablja  podatkovno  bazo,  se  nam  zdi 

smiselno, da se tudi za naš CMS uporabi podatkovna baza za shranjevanje vsebin 

spletnih strani. Prednost uporabe podatkovne baze je tudi v tem, da omogoča bolj 
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učinkovito upravljanje z vsebino, saj omogoča upravljanje večje količine podatkov. 

Le-ta je tudi bolj logično urejena, s tem pa je tudi dostop do določenega podatka lažji 

in hitrejši.

Večina  ponudnikov  spletnih  gostovanj  ponuja  svoje  storitve  na  platformi  LAMP 

(Linux, Apache, MySQL, PHP), največ znanja in delovnih izkušenj imamo prav v 

skriptenm programskem jeziku PHP-ju.  Zato smo se odločili,  da mora v primeru 

nadaljevanja projekta CMS aplikacija delovati na platformi LAMP. Prednost izbire 

platforme LAMP je tudi v tem, da je odprtokodna.

6.1.1.1 Cilji projekta 

Glavni cilj projekta je izdelava CMS-ja, ki bo omogočala hitrejše in kakovostnejše 

izpolnjevanje zahtev naročnika ter ohranjala določeno kakovost na isti ravni za vse 

naročnike.  Omogočati  bi  morala  tudi  hitrejšo  postavitev  spletne  strani  ter  lažje 

upravljanje spletne vsebine. Drugi cilj je, da znanemu naročniku izročimo v uporabo 

naš CMS.

6.1.1.2 Abstrakcija 

Abstrakcija  pomeni  osredotočenje  na  tiste  lastnosti,  ki  so  za  trenutno  raven 

obravnave bistvene,  in ignoriranje ali abstrahiranje tistih podrobnosti,  ki v danem 

trenutku  niso  pomembne.  Zaradi  kompleksnosti  programske  opreme  jo  je  nujno 

obravnavati na različnih abstrakcijskih ravneh, saj je naenkrat nemogoče obravnavati 

in razumeti vse podrobnosti. Na najvišjih ravneh abstrakcije govorimo o rešitvah v 

obliki nalog, ki jih mora programska oprema izvajati. Na nižjih ravneh abstrakcije pa 

za  posamezne  dele  programske  opreme  že  snujemo  postopke  za  izvajanje 

posameznih funkcij,  dokler na najnižji  ravni abstrakcije ne izdelamo načrta, ki ga 

lahko neposredno uporabimo za kodiranje. Na primer, na višji abstraktni ravni lahko 

govorimo  le  o  potrebi  po  urejanju  nekih  podatkov,  šele  kasneje  na  nižji  ravni 

abstrakcije pa nas začne zanimati, kateri urejevalni algoritem je primerno uporabiti in 

kako ga implementirati. Pri razvoju programske opreme ločimo dve vrsti abstrakcije: 

postopkovno in podatkovno abstrakcijo (Solina, 1997).

Postopkovna  abstrakcija  je  običajen  način  reševanja  problemov.  Da bi  rešili  nek 
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zapleten problem, razmišljamo, kakšne korake moramo narediti, da bi prišli do cilja 

oziroma  rešitve.  Posamezni  koraki  na  poti  rešujejo  podprobleme,  katerih  rešitve 

sestavljajo celotno rešitev. Pri tej razgraditvi dobimo hierarhično strukturo, na vrhu 

katere je problem, ki ga rešujemo, na nižjih ravneh pa podproblemi posamezne ravni 

abstrakcije (slika 16). Na listih, najnižji ravni abstrakcije, so preprosti problemi, ki so 

enostavno rešljivi v izbranem programskem jeziku. Večina programskih jezikov zato 

nudi kontrolne strukture (pogoji, zanke ipd.), ki omogočajo postopkovno reševanje 

problemov.  Najenostavnejša  oblika  rešitve  problemov,  ki  jih  razgradimo  na 

postopkovni  način  abstrakcije,  je  vhodno-izhodno  procesiranje,  ko  si  posamezni 

moduli  podajajo  podatke.  Tako  zasnovane  programe  pa  je  težko  spreminjati  in 

prilagajati, saj morajo biti moduli med seboj zelo usklajeni, predvsem glede strukture 

in zapisa podatkov. 

Podatkovna abstrakcija omogoča razgraditev problemov na način, ki pripelje do bolj 

neodvisnih modulov. Medtem ko postopkovna abstrakcija išče hierarhijo v kontrolni 

strukturi programa; katere korake je potrebno izvesti in v kakšnem vrstnem redu, pa 

podatkovna  abstrakcija  išče  hierarhijo  v  podatkih.  Programski  jeziki  imajo  že 

vgrajene  nekatere  preproste  podatkovne  strukture.  Iz  teh  je  možno  zgraditi  bolj 

kompleksne, abstraktne podatkovne strukture, ki so prilagojene podatkom problema, 

ki ga rešujemo (slika 17). Tudi pri obravnavi podatkov si želimo rešiti podrobnosti, 

ki  za določeno raven obravnave niso pomembne. Namesto,  da bi se za določeno 
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obliko predstavitve podatkov odločili že na najvišji ravni obravnave problema in to 

rešitev vsilili  oziroma razkrili  vsem modulom, podrobnosti  o dejanski podatkovni 

strukturi raje skrijemo v poseben modul. Drugim modulom je potrebno vedeti le to, 

da do podatkov lahko dostopajo s pomočjo tega posebnega modula. 

Starejši  programski jeziki,  kot sta na primer Fortran in Cobol,  so nudili strukture 

predvsem za proceduralno abstrakcijo.  Novejši,  kot so na primer Ada, Modula-2, 

Oberon, C++, PHP pa omogočajo tudi podatkovno abstrakcijo. Načelo podatkovne 

abstrakcije pri načrtovanju programske opreme je vodilo do objektno orientiranega 

načrtovanja, ki ga obravnavamo v podpoglavju 6. 2. 2.

6.1.2 Plan projekta

Projekt je sestavljen iz več delov, ki so na videz dokaj samostojni, v resnici pa so 

med seboj bolj ali manj povezani in odvisni. Zato celotne naloge ne moremo reševati 

po njenih delih, dokler ne odkrijemo njene strukture, to je povezave med njenimi 

elementi in optimalnega zaporedja izgradnje teh elementov. 

Ključno je, kaj gradimo, ampak odločitev, kako in kolikšen je strošek gradnje pa je 

odločilnega pomena za projekt. Za odločitev,  ali  nadaljevati  s projektom, je treba 

vedeti,  kakšni bodo stroški projekta in ali  je projekt možno in smiselno izpeljati. 

Večina  stroškov je  povezana z  uporabljeni  viri  in  časom,  porabljenim za  celoten 

projekt. Z različnimi orodji pa zmanjšamo različna (od tehnoloških do ekonomskih) 

tveganja, ki se lahko pojavijo pri projektu.
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Plan  razvoja  CMS-ja  je  po  OpenUP modelu  razdeljen  na  štiri  faze.  Vsaka  faza 

vsebuje  aktivnosti,  ki  jih  je  potrebno  izvesti  in  se  konča  z  mejnikom.  Prvi  plan 

projekta je naslednji:

• Osnovanje 

◦ Vizija 

◦ Plan 

◦ Arhitektura

• Mejnik: odločitev o nadaljevanju ali ustavitvi projekta

• Dopolnitev

◦ Dopolnite zahtev

◦ Revizija plana

◦ Dopolnitev arhitekture

• Mejnik: validirana arhitektura

• Izdelava

◦ Kodiranje CMS-ja

◦ Testiranje CMS-ja

• Mejnik: verzija beta produkta

• Prehod

◦ Popravki in namestitev pri naročniku

• Mejnik: izročitev CMS-ja naročniku

Plan  razvoja  CMS  se  bo  glede  na  podrobnejše  analiziranje  zahtev  podrobneje 

dopolnil v naslednjih fazah projekta. 

49



6.1.2.1 Rok projekta 

Časovni  termin  ali  rok,  do  katerega  mora  biti  projekt  končan,  je  odvisen  od 

aktualnosti  naloge,  od razpoložljivih zmogljivosti  za izvedbo projekta,  pa tudi od 

motiviranosti. Ponavadi ni vseeno, kdaj bo projekt končan, bodisi zaradi zakonskih 

predpisov,  tržnih  razmer,  konkurence,  lahko  pa  tudi  zaradi  poslovne  strategije 

podjetja (Solina, 1997). 

Rok, do katerega mora biti projekt končan, ni fiksno določen, glede na dosedanje 

izkušnje in zahtevnost projekta predvidevamo, da bi lahko v sedmih mesecih izročili 

CMS naročniku.  Ocenjujemo,  da bomo za prvo in  drugo fazo  potrebovali  po en 

mesec, za tretjo štiri mesece in za zadnjo fazo en mesec. Natančnejši načrt časovnega 

plana razvoja CMS-ja bomo določili v naslednji fazi.

6.1.2.2 Stroški projekta

Zaradi  okolja  izvedbe  projekta,  bomo projekt  obdelali  le  z  nekaterimi  splošnimi 

ekonomskimi  orodji.  Za  izpeljavo  tega  projekta  potrebujemo  računalnik  in 

programsko  oprema.  Vrednost  računalnika  lahko  ocenimo  na  600  EUR,15 kot 

programsko opremo bomo uporabili odprtokodne ali brezplačne programe ter tako 

privarčevali vsaj 315 EUR.16 Ker razvijalec že ima računalnik, investicija v nakup 

računalnika  ni  potrebna.  Dodatni  stroški,  ki  se  lahko  pojavijo,  so:  stroški 

komunikacije  z naročnikom, stroški delovnega prostora in vzdrževanje le-tega ter 

ostali manipulativni stroški (svinčnik, papir, knjige ipd.). Ocena omenjenih stroškov 

je 10 EUR na mesec. Vse navedeno ima razvijalec že zagotovljeno, ne glede na to ali 

projekt izpelje ali ne, tako je smiselnost upoštevanja teh stroškov vprašljiva. Ostane 

nam le strošek dela, ki dejansko predstavlja največji strošek. Razvijalec bo delal 2 uri 

na dan med tednom in 5 ur na dan med vikendom (tedensko to predstavlja 20 ur). Pri 

izračunih pa bomo upoštevali, da je ura dela razvijalca 5 EUR. Ob predpostavki, da 

bo razvijalec  delo  opravljal  v  svojem prostem času,  naveden strošek  ne  bremeni 

15 Ocena 600 EUR temelji na: 500 EUR Namizni računalnik MSG Infinity i2030s 1,6GHz + monitor 
LCD 22" Asus VW222S (vir:http://www.mimovrste.com/artikel/2740045426/) - 100 EUR ostala 
periferija (miška, tipkovnica, modem...) (9. 7. 2008).

16 Microsoft  Windows  Vista  Home  Premium  ENG  DSP  105  EUR  (vir 
http://www.fmc.si/categories.cp2?guid=CD24A758-3541-A054-F8CD-
47FCBE9372E0&linkid=12.  (26.6.2008))  +  Zend  Studio  Professional  210  EUR  (vir: 
http://www.zend.com/en/store/software/studio/. (26. 6. 2008)) 
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projekta.  Dejansko breme projekta je  le  tisto,  kar  pri  izvajanju projekta povzroči 

dodatne  stroške.  Na primer:  razvijalec  že  ima  računalnik,  ali  ga  v  prostem času 

uporabi za izdelavo projekta ali  gledanje filma, z vidika razvijalca ne predstavlja 

stroška,  le namen uporabe vira  se spremeni.  Če bi razvijalec delal  kot delavec v 

programskem podjetju,  potem je  namen računalnika izključno uporaba za dosego 

neke dodane vrednosti. Razvijalec v slednjem primeru predstavlja strošek. 

Ocena stroškov (tabela 2) predstavlja tudi lastno ceno CMS-ja. Znani naročnik se s 

ceno ne bi strinjal in storitve izdelave spletne strani s CMS-jem ne bi mogli prodati.17 

Ker  je  CMS  možno  uporabiti  tudi  pri  drugih  naročnikih,  je  stroške  smiselno 

porazdeliti na več naročnikov. Prva ocena cene za že znanega naročnika znaša 1500 

EUR. Ocena je nastala na podlagi tega, da se stroški projekta povrnejo  po petih 

strankah  ter  glede  na  konkurenco.  Sedaj  letno  izdelamo  dve  spletni  strani, 

predvidevamo, da bomo lahko s CMS sistemom izdelali najmanj štiri spletne strani 

letno.  Če  bi  naslednji  naročnik  želel  imeti  podobno  spletno  stran  kot  trenutni 

naročnik,  spletno  stran  z  galerijo,  bi  se  stroški  projekta  zmanjšali  za  ¾,  saj 

ocenjujemo, da bi se čas izdelave skrajšal za približno ¾, potrebno bi bilo le na novo 

urediti grafično podobo spletne strani, stranka pa bi prav tako plačala 1500 EUR. Ob 

predpostavki,  da  stranke  ne  bodo  imele  podobnih  zahtev,  bo  potrebno  zgraditi 

dodatni del spletne strani, če ne bo že izdelan. Takrat bo strošek nekoliko večji, a 

ocenjujemo, da bodo ne glede na to manjši  od sedanje lastne cene, saj bomo del 

CMS-ja že imeli narejenega.

Zagonska sredstva za izpeljavo projekta niso potreba, ker ima raziskovalec vsa vire 

že na razpolago, razvoj CMS-ja pa bo opravljal v svojem prostem času. Z vidika 

razvijalca ta projekt predstavlja samo velik programerski izziv in pridobitev novih 

17 Goriško  podjetje,  ki  se  ukvarja  z  postavitvami  spletnih  strani,  bi  za  podobno  spletno  stran 
zaračunalo 2500 EUR, kar je za 970 (370 EUR brez opreme) več kot naša lastna cena. 
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Tabela 2: Ocena stroškov projekta
Strošek Vrednost
delo 2.800,00 €
opreme 600,00 €
ostali stroški 70,00 €
Skupaj 3.470,00 €



izkušenj. Vložek razvijalca v ta projekt je znanje in čas, stroškov s tem projektom 

nima. Ob uspešni izvedbi projekta razvijalec pridobi reference, produkt CMS, ki ga 

lahko  uporabi  pri  naslednjih  projektih,  ter  plačilo  za  opravljeno  delo.  Z  vidika 

razvijalca so celotni stroški projekta tako ocenjeni na vrednost 10 EUR na mesec, kar 

izhaja predvsem iz komunikacije z naročnikom (telefon, prevozni stroški, ipd.). 

6.1.2.3 Tveganja

Tveganja, ki se lahko pojavijo pri razvoju CMS-ja, so:

• naše programersko znanje je nezadostno, da bi lahko sami izvedli projekt, 

• v  primeru  zelo  zahtevne  grafične  podobe  lahko  nastanejo  problemi  pri 

vključevanju le-te v sistem,

• slaba ocena roka projekta,

• ali  bodo  odprtokodni  programi,  ki  jih  bomo  uporabljali,  zadovoljili  naše 

potrebe glede vodenja projekta in izdelave CMS-ja,

• glede  na  to,  da  se  bodo  uporabljale  aplikacije,  ki  so  brezplačne  ali 

odprtokodne, se pojavlja vprašanje, kako licencirati nastali CMS,

• naročnik nima primernih pogojev (LAMP platforme) za postavitev sistema.

6.1.2.4 Verifikacija in validacija 

Za uspešen razvoj programske opreme moramo po vsaki fazi v razvoju preverjati 

njeno uspešnost in pravilnost. Z analizo je treba podrobno oceniti, ali so vsi aspekti 

sistema dovolj  natančno opisani:  pravilnost,  popolnost,  konsistentnost,  natančnost, 

berljivost in zmožnost testiranja. Preveriti moramo vse vmesnike in oceniti zahteve v 

luči  možnih  scenarijev  za  uporabo  sistema  (Solina,  1997).  Verifikacija  pomeni 

preverjanje, če gradimo sistem pravilno — predvsem, če so pravilni prehodi med 

posameznimi  fazami  razvoja.  Validacija  je  dokaz,  da  oprema,  metoda,  proces, 

izvajalec in prostor delujejo tako, kot se pričakuje, torej, ali gradimo pravi sistem — 

sistem, ki ustreza potrebam.
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Ker validacija in verifikacija pomembno vplivata na kakovost izgradnje CMS-ja, ju 

bomo izvajali skozi celotni projekt razvoja CMS-ja.

6.1.3 Arhitektura

Uporabnost aplikacije je ključna pri izdelavi arhitekture, saj je naročniku potrebno 

izročiti  uporabno  in  funkcionalno  aplikacijo.  Funkcionalnost  je  bistvo  sistema  in 

dostava  sistema  brez  zahtevane  funkcionalnosti  bi  bilo  jalovo delo.  Izvedenci  za 

delovna področja, za katera se gradi sistem, prepoznajo funkcionalnosti, ki jih želijo 

uporabniki (osnova obnašanja, podatkovne transakcije, kritične kontrole transakcije, 

ipd.). Na primer: naročila ne moreš obdelati, če se ga ne da vnesti v sistem. Najprej 

je potrebno naročilo vnesti v sistem, šele nato se ga lahko obdela.

Arhitektura  obsega  področja  funkcionalnosti,  ki  niso  direktno  zajeta  z  nobenim 

primerom uporabe. Da so zajeta vsa večja tehnična tveganja, je potrebno imeti dovolj 

razumevanja za vsa področja sistema. Čeprav se določena področja ne zdijo visoko 

tvegana,  lahko  vsebujejo  nepričakovane  tehnične  probleme,  ki  se  razkrijejo  v 

nadaljnjih fazah razvoja, kar pa lahko usodno vpliva na potek projekta. 
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Spletna aplikacija ima tipično tri nivoje (slika 18):

• brskalnik na uporabnikovem računalniku – uporabniški vmesnik,

• spletni  strežnik  –  uporaba  programskih  jezikov,  ki  omogočajo  učinkovito 

obdelavo dinamičnih podatkov za splet (PHP). Tu se nahaja glavni del spletne 

aplikacije,

• podatkovna  baza  –  hrani  vse  trajne  podatke  v  zvezi  s  spletnim  mestom. 

Uporaba jezika SQL in relacijskih podatkovnih modelov. Ta tehnologija je 

precej dobro razvita za druge poslovne potrebe in se odlično obnese tudi pri 

spletnih aplikacijah.

6.1.3.1 Modularnost

Modularnost  omogoča  razumevanje  kompleksnih  sistemov,  saj  ne  moremo hkrati 

razmišljati  o  velikem  števila  spremenljivk,  odločitev  in  različnih  poti  skozi 

programsko  kodo.  Kompleksne  probleme  lažje  rešimo,  če  jih  razdelimo  na 

obvladljive dele. To velja tudi za programsko opreme in njene module. 

Sestavljanje rešitve glavnega problema iz delnih rešitev posameznih podproblemov 

namreč  ni  zastonj.  Tudi  programske  module  moramo  med  seboj  povezati  z 

ustreznimi vmesniki. Pri določanju velikosti modulov si moramo zato prizadevati za 

najnižjo ceno (slika 19). 
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6.1.3.2 Testiranje

Kvaliteta programske opreme je odvisna od celotnega razvojnega procesa. Testiranje 

je  pri  razvoju osrednja aktivnost,  ki  preverja  kvaliteto  programske opreme,  ni  pa 

edina.  Danes  je  uveljavljeno  prepričanje,  da  je  potrebno  s  primernim  nadzorom 

razvoja programske opreme napake že vnaprej preprečevati in pomanjkljivosti sproti 

odkrivati.  Čim kasneje  v  razvoju  programske  opreme kaj  spremenimo,  dražje  so 

spremembe. Med vzdrževanjem lahko dodajanje neke funkcije, ki smo jo pozabili 

navesti v specifikaciji programske opreme, stane celo stokrat več, kot če bi nanjo 

pomislili  že  pri  zahtevah  ali  arhitekturi  programske  opreme.  Testiranje  je  zato 

integralni  del  nadzora  kvalitete  celotnega  razvojnega  cikla,  pri  katerem moramo 

poskrbeti, da je rezultat vsake razvojne faze kvaliteten in v skladu z cilji. 

Testiranje  je  potemtakem aktivnost,  ki  verificira  fazo  kodiranja,  na  koncu  pa  še 

preverja, če celoten delujoč program ustreza osnovnim zahtevam, ki smo jih zapisali. 

Programsko kodo testiramo tako, da jo izvajamo in preverjamo, če pri tem pride do 

napak. Napake moramo seveda analizirati  in odpraviti.  Testiranje programa lahko 

pokaže samo na prisotnost napak, ne more pa dokazati, da napak v programu ni. Če 

bi želeli zagotoviti popolno zanesljivost nekega programa, bi morali preizkusiti vse 

možne načine izvajanja tega programa. To pa žal v praksi ni izvedljivo, saj število 

možnih  poti  skozi  program  oziroma  število  različnih  možnih  načinov  izvajanja 

programa eksponentno narašča z kompleksnostjo programa (Solina, 1997).

6.1.3.3 Zasnova arhitekture

Podoben  sistem,  ki  smo  ga  do  sedaj  izdelali  je  bila  administracija.  Problem 

administracije  je  v  tem,  da  jo  je  nemogoče  uporabiti  pri  naslednjem  naročniku 

oziroma je spreminjanje le-te enako zahtevno, zaradi drugačnih zahtev naročnika, kot 

izdelava nove. Stroškov z izdelavo administracije nismo imeli, ker so nastajali pod 

istimi pogoji kot CMS. Pri izdelavi administracije je bil pristop in način izvajanja 

drugačen,  saj  se  izdelave  ni  vodilo  projektno  ampak  ad-hoc.  Tako se  je  večkrat 

zgodilo, da so se določeni problemi pojavili kasneje in povečali obseg dela. 

Zaradi različnih zahtev naročnikov po različnih vsebinah (novice, galerija, anketa, 
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ipd.),  z dodajanem še ostalih zahtev,  kot je ločitev vsebine in grafične oblike,  se 

kompleksnost CMS-ja povečuje. Zato je potrebno to kompleksno rešiti z razbitjem 

na  manjše,  manj  kompleksne  enote  in  jih  nato  združiti  v  sistem  tako,  da  bo 

predstavljen kot celota. Podobni sistemi to kompleksnost in različne funkcionalnosti 

rešujejo  z  moduli.  Taka  rešitev  sem  nam  zdi  primerna,  zato  jo  bomo  tudi  mi 

uporabili,  tako  bo  naš  CMS  modularno  sestavljen.  Modularnost  je  kot  prednost 

omenjena tudi  v  novejših  modelih  razvoja programske opreme.  Modularnost,  kot 

sklop namenskih funkcij,  daje  CMS-ju veliko fleksibilnost,  saj  lahko z majhnimi 

spremembami hitro dodamo ali odvzamemo določen modul in s tem funkcionalnost. 

Razviti  bo  potrebno  osnovo,  na  katero  se  bo  dodajalo  module,  ki  bodo  širili 

funkcionalnost  CMS-ja  (slika  20).  Arhitekturo  bo  potrebno  na  novo določiti,  saj 

arhitekture administracije zaradi neprimernosti (administracija namreč ni modularno 

izdelana) ni mogoče uporabiti.

Za znanega naročnika bo tako potrebno razviti vsaj en modul, modul galerija.

6.1.3.4 Orodja

Določiti  je  potrebno procese in orodja,  za katere mislimo,  da bodo pripomogli  k 

doseganju mejnikov in ciljev. V naslednjih iteracijah procese izvedemo s pomočjo 

izbranih orodij, pri tem pa pričakujemo takojšen odziv, ali deluje ali ne. Glede na 

odziv lahko procese in orodje spremenimo. Ko določimo procese sledi izbira orodji. 

Na  primer:  izbrati  je  potrebno  razvojno  okolje  (angl.:  Integrated  Development 

Environment (IDE)), upravljalno, vizualno modelirno orodje, orodje za upravljanje 

konfiguracij  in  sprememb  in  ostala  orodja.  V  nekaterih  okoljih  je  lahko  orodje 
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vnaprej  določeno.  Pomembno  je,  da  z  orodji  čim  lažje  in  hitreje,  če  ne  že 

avtomatsko, opravimo zastavljene procese. Včasih je za to potrebno orodje prirediti 

potrebam in uporabiti predloge (angl.: templates) (Kroll, 2007).

Za  osnovno  dokumentacijo,  priročnike,  dokumente  in  izračune  bomo  uporabljali 

OpenOffice. Projekt bomo vodili s pomočjo Kplato, ki je odprtokodni nadomestek za 

bolj  znani  MS  Project.  Za  risanje  diagramov  bomo  uporabljali  Kviso,  Dia  in 

OpenOffice.  Pomagali  si  bomo  tudi  s  programsko  procesnim  orodjem  Eclipse 

Process Framework, ki vsebuje OpenUP model za razvoj programske opreme. Za 

razvojno okolje (IDE) smo izbrali Eclipse PDT, ki nam bo omogočil hitro kodiranje 

in  testiranje napisane kode.  Vsi  navedeni  programi so odprtokodni  in  brezplačni. 

Komercialno razvojno okolje, ki smo ga upoštevali pri stroških in testirali, je bilo 

Zend Studio Professional. 

6.1.4 Mejnik osnovalne faze

Projekt  smo spoznali  in  pridobili  dovolj  informacij,  da se lahko odločimo,  ali  je 

smiselno in primerno s projektom nadaljevati ali ne. 

Glede  na  dosedanje  izkušnje  in  informacije,  pridobljene  v  osnovalni  fazi,  lahko 

ugotovimo, da so koristi večje od tveganj. Tako menimo, da je primerno, da projekt 

nadaljujemo in ga izdelamo ter razvijemo CMS in ga izročimo znanemu naročniku v 

uporabo.

Po mesecu dni smo ponovno kontaktirali znanega naročnika in mu predstavili vizijo 

s ciljem, tveganja, okvire časovne izdelave in stroške projekta. Znani naročnik je bil 

s predstavitvijo zadovoljen in se strinjal z nadaljevanjem projekta.

6.2 Dopolnitev

Namen  te  faze  je  zmanjšanje  tehničnega  in  ne  tehničnega  tveganja.  Tehnično 

tveganje  je  večinoma  povezano  z  arhitekturo  sistema  in  predstavlja  glavnino 

razvojnega dela v naslednji fazi. Ne tehnična tveganja so povezana z uporabnostjo, 

na katera morajo biti odgovori sprejeti s sodelovanjem z deležniki. Ta tveganja so na 

primer (OpenUP, 2008):
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• Ali lahko uporabimo odprtokodne rešitve?

• Ali lahko uporabimo komercialne komponente?

• Ali imamo osebje s primerno usposobljenostjo? 

• Ali smo validirali, da tim lahko efektivno sodeluje in naredi program? 

• Bistvene  nefunkcionalne  zahteve,  kot  so:  operacijski  sistem,  podatkovna 

baza, zanesljivost, nadgradljivost in kakovost, ter licenciranje in cena, če sta 

relevantni.

Odločili smo se, da bomo uporabili odprtokodne programe in glede na to, da smo 

podobne  sisteme  že  izdelovali  menimo,  da  smo  dovolj  usposobljeni,  da  projekt 

razvoja CMS-ja lahko izpeljemo. O nekaterih bistvenih nefunkcionalnostih zahtevah 

smo že govorili, ostala pa bomo obdelali v nadaljevanju.

Cilji dopolnilne faze so (OpenUP, 2008):

• Podrobnejše razumevanje zahtev. Dobro razumevanje večine zahtev omogoča 

natančnejše  planiranje  in  posledično  večji  interes  deležnikov. Potrebno  je 

poglobljeno razumevanje najbolj kritičnih zahtev, ki morajo biti validirane v 

arhitekturi. Pomembno je, da so ključni primeri uporabe natančno razloženi, 

ostale pa razumemo dovolj dobro, da jih lahko glede na potrebe razširimo.

• Načrtovanje, izvedba in validacija osnovne arhitekture. Načrtovanje, izvedba 

in testiranje okostja strukture sistema se doseže z načrtovanjem, izvedbo in 

testiranjem manjšega števila ključnih programskih rešitev. Čeprav uporabnost 

še ni dosežena, je večina povezav med bloki vzpostavljena in testirana, tip 

arhitekture  in  arhitekturni  mehanizmi  so  prepoznavni.  Z  validacijo 

ugotavljamo ali gradimo pravi sistem –- sistem, ki ustreza potrebam.

• Zmanjšati bistvena tveganja in narediti natančen razpored in oceno stroškov. 

Veliko  tehničnih  težav  se  pojavi  kot  rezultat  natančnejših  zahtev  in 

načrtovanja implementacije in testiranja arhitekture. Potrebno je tudi paziti na 

ne tehnične težave kot so: zakonske in finančne (zaradi uporabe odprtokodnih 
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ali komercialnih komponent). Prav tako je potrebno dopolniti plan projekta.

Cilj  dopolnile  faze  je  definirana  osnovna  arhitektura  sistema,  ki  bo  zagotovila 

stabilno izhodišče za glavnino zasnove in realizacije v fazi izgradnje. Arhitektura se 

razvija ob upoštevanju najpomembnejših zahtev, saj imajo te največ vpliva, in ocene 

tveganja. 

6.2.1 Podrobnejša opredelitev zahtev

Glede na  dosedanje  potrebe  je  potrebno v CMS poleg  že  omenjenih  vključiti  še 

naslednje specifične zahteve:

• preprost vmesnik,

• urejevalnik besedil mora biti enostaven (WYSIWYG),

• ločenost vsebine in grafične oblike,

• podpora za večjezičnost,

• modularnost.

Iz  dodatnega pogovora  z  znanim naročnikom smo natančneje  opredelili  nekatere 

zahteve:

• galerija – fotografije naj bi bile razporejene po kategorijah,

• naročnik želi poleg galerije še dve dodatni podstrani:

◦ storitve: v njih namerava naročnik opisati storitve, ki jih nudi,

◦ info: osnovni podatki o podjetju in cenik.

6.2.2 Objektivno orientirano programiranje

Pomanjkljivosti neobjektnega (strukturiranega) programiranja so:

• nepreglednost pri velikih programih,
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• težavna obvladljivost pri velikih programih,

• občutljivost na spremembe,

• težavna ponovna uporaba kode,

• zahtevno modeliranje in načrtovanje programov.

Navedene  pomanjkljivosti  odpravlja  v  zadnjih  letih  zelo  uporabljen  način 

programiranja imenovan objektno orientirano programiranje (angl.: Object-oriented 

programming - OOP).

Objektno orientirano programiranje omogoča lažjo in bolj neposredno o predstavitev 

nekega  realnega  problema  s  pomočjo  objektov.  Pri  tem  pristopu  moramo  hkrati 

spoznati tako ukaze kot procedure. Objektno programiranje je za začetnike verjetno 

še najzanimivejše, saj delamo s stvarmi – objekti, ne le s programsko kodo. Po drugi 

strani  pa  je  abstrakcija,  ki  je  potrebna,  da  si  za  konkretne  stvari  predstavljamo 

razrede  v  kodi,  za  nekatere  lahko  zelo  zahtevna.  Osnovni  koncept  objektnega 

programiranja  predstavlja  torej  objekt,  ki  ima,  kot  vsaka  stvar  v  realnem svetu, 

podane lastnosti  (na primer: človek ima neko višino,  težo, ...)  in tudi deklarirana 

dejanja,  ki  jih  lahko ta  objekt  počne  (na  primer:  človek  lahko  govori,  hodi,  ...). 

Objekte, ki imajo skupne lastnosti in metode, opišemo z razredi. Za programerja so 

bistvene naslednje prednosti novega pristopa (Lavin, 2006): 

• omogoča pisanje kompleksnih programov,

• lajša spreminjanje in s tem vzdrževanje programov, 

• omogoča montažno pisanje programov, 

• nudi drugačen način razmišljanja o problemih,

• modularna zgradba programov.

Vse skupaj pomeni možnost bogatitve programskih jezikov s konstrukti, ki so blizu 

problemu, ki ga program rešuje, in s tem zmanjševanje semantičnega prepada med 

programom in realnim problemom. 
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Vse v OOP temelji na objektih in razredih, ki ima svoje vhode in izhode. Objekt je 

temelj OOP in notranje delovanje objekta nam načeloma ni poznano. Z objektom 

komuniciramo preko njegovih metod in lastnosti. Razred (angl.: class) je načrt ali 

predloga za vse objekte nekega tipa. Tako imamo lahko poljubno število objektov, ki 

nastanejo na podlagi istega razreda. Objekt pa je instanca nekega razreda. Prednostne 

lastnosti OOP so (OOP, 2008): 

• Enkapsulacija je  mehanizem,  ki  določa  vidnost  razredov,  njihovih 

spremenljivk in metod. 

• Dedovanje (angl.:  inheritance)  poveča  ponovno  uporabo  že  napisane 

programske kode. 

• Polimorfizem je upravljanje različnih podatkovnih tipov z enakimi vmesniki.

6.2.3 Podrobnejša opredelitev arhitekture

Osnovno arhitekturo smo določili že v osnovalni fazi, sedaj pa jo bomo dopolnili 

tako, da bo primerna za razvijalca – programerja, kar pomeni, da arhitektura vsebuje 

vse bistvene elemente, ki so pomembni pri kodiranju CMS-ja. 

Zahteva razvijalca je, da bi čimbolj ločili vsebino spletne strani od grafične oblike 

spletne  strani.  S  tem  namreč  dosežemo,  da  v  grafično  obliko  spletne  strani  ni 

vnesenih veliko število nepotrebnih elementov, ki so potrebni za izvajanje določenih 

procesov.  Ta  problem  se  rešuje  s  sistemom  naredi  spletno  stran  tako  da  združi 

podatke pridobljene iz podatkovne baze in z pomočjo predloge spletne strani. Tak 

sistem lahko naredimo sami ali pa uporabimo že pripravljenega. Tak sistem je spletni 

sistem  predlog  (angl.:  web  templates  system),  proces  delovanja  sistema  je 

predstavljen na sliki 21. 
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Na trgu  je  kar  nekaj  takih  sistemov,  vendar  smo se  odločili,  da  bomo uporabili 

Smarty – spletni sistem predlog, ki je napisan v skriptnem programskem jeziku PHP 

in  je  zato  tudi  primeren  za  naš  CMS.  Za  spletni  sistem predlog  Smarty  smo se 

odločili tudi zato, ker se ga lahko enostavno vključi v naš CMS, njegova uporaba je 

dokaj  enostavna  ter  mogoča  tudi  visoko  nivojsko  programiranje  predlog.  Spletni 

sistem predlog Smarty uporabljajo tudi nekateri CMS-ji, kot je na primer Drupal18 in 

tudi nekatera znana podjetja, kot je Zend19 na svojih spletnih straneh.

Kljub temu, da bo za podatkovno bazo uporabljen MySQL smo želeli, da bi CMS 

omogočal delo tudi z ostalimi podatkovnimi bazami, kot so DB2, Microsoft SQL 

Server, Oracle, PostgreSQL, SQLite, ipd. S tem povečamo sposobnost in zmožnost 

CMS-ja, saj nismo omejeni na eno samo podatkovno bazo. Problem povezave CMS-

ja in različnih podatkovnih baz bi lahko rešili tudi tako, da bi sami izdelali sistem, ki 

bi omogočal povezavo, kar pa bilo zelo zamudno. Odločili  smo se, da bomo raje 

18 Pridobljeno 20.7.2008 s spletne strani: http://smarty.incutio.com/?page=SoftwareUsingSmarty.
19 Pridobljeno 20.7.2008 s spletne strani: http://www.zend.com/en/behind-the-site.
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vzeli že narejeno aplikacijo ADOdb, ki omogoča delo z večjim številom podatkovnih 

baz  in  hkrati  reši  naš  problem.  ADOdb  je  abstrakcijska  knjižnica  za  dostop  do 

podatkovnih baz napisana v PHP-ju. Omogoča razvoj aplikacij ne glede na to, katero 

podatkovno bazo se uporablja.

Naslednja zahteva, ki jo je potrebno upoštevati pri arhitekturi in izdelavi CMS-ja, je 

večjezičnost.  Problem  večjezičnosti  je  nekoliko  bolj  zahteven,  saj  je  potrebno 

prevajati tako vsebino kot tudi ostala besedila, ki jih naročnik direktno ne vpisuje. Za 

vsebino, ki jo vpisuje naročnik bomo dodali možnost, da določi jezike, v katerem bo 

vsebina napisana. Prevod v tem primeru ne bi bil smiseln.. Ostale prevode pa bomo 

izvedli  s  pomočjo  sistema  predlog  in  aplikacije  gettext.  Aplikacija  gettext  je 

internacionalizacijska  (i18n)  knjižnica,  ki  se  uporablja  za  pisanje  večjezičnih 

programov. Princip delovanja je prikazan na sliki 22. Skriptni programski jezik PHP 

in  spletni  sistem  predlog  Smarty  podpirata  aplikacijo  gettext  tako,  da  sama 

implementacija aplikacije ne bi smela biti prezahtevna. 

Iz kode se vzame s pomočjo aplikacije xgttext vse besede, ki jih je potrebno prevesti, 
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pri tem nastane datoteka (lang.po), v kateri naredimo prevode besed. Z msgfmt nato 

naredimo binarno datoteko (lang.mo) izvorne prevedene datoteke (lang.po). Binarna 

datoteka  se  uporablja  zaradi  hitrejšega  izvajanja.  Nato  se  te  binarne  datoteke 

uporablja za prevode.

Spletne strani, ki se redko spreminjajo, bomo obdržali v statični obliki, kar pomeni, 

da je vsebina shranjena v datoteki. Pri dinamičnih straneh bo vsebina shranjena v 

podatkovni bazi. V našo arhitekturo je zato potrebno vključiti tudi možnost izpisa 

statičnih strani. 

Ko vse te posamezne dele sistema združimo, dobimo arhitekturo, ki je predstavljena 

na sliki  23. CMS je zgrajen na osnovi, ki mu pravimo jedro, okrog katerega nato 

dodajamo različne podsisteme,  ki  rešujejo  določene zahteve.  Namen jedra  je,  da 

združi in poveže vse elemente sistema v celoto. Na jedro imamo tako priključeni dve 

aplikaciji, spletni sistem predlog Smarty, ki skrbi za združevanje vsebine z grafično 

obliko,  in  aplikacijo  ADOdb,  ki  skrbi  za  povezavo  med  CMS  sistemom  in 

podatkovno bazo.
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Zahteva znanega naročnika je izdelava galerije,  ki bo kot modul dodana na jedro 

CMS-ja.

Ker se dodatni spletni podstrani (info, storitve), ki jih znani naročnik želi imeti na 

spletni  strani  ne  spreminjata,  smo  se  odločili,  da  bosta  ti  dve  spletni  podstrani 

statični.

CMS lahko glede na uporabo razdelimo na dva dela:

• vidni del: ta del zajema vse, kar vidijo obiskovalci in

• administrativni  del,  do  katerega  ima  dostop  samo  naročnik.  V 

administrativnem  delu  namreč  naročnik  ureja  vsebine  spletni  strani, 
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Slika 23: Arhitektura CMS-ja



spremembe so nato vidne na vidnem delu.

Vsak  modul  je  zato  zgrajen  iz  dveh  delov;  del,  ki  skrbi  za  izpis  podatkov  in 

administrativni  del.  Prav  tako  ima  lahko  modul  vključke  (angl.:  plugin),  katerih 

namen je možnost izpisa podatkov drugega modula na modulu, ki se izvaja. 

V administrativnem delu CMS-ja je potrebno za urejevalnik vključiti enega izmed 

enostavnih urejevalnikov besedil. Odločili smo se za TinyMCE urejevalnik besedil, 

ker podpira vse novejše brskalnike in ga uporablja veliko znanih CMS-jev,20 kot je na 

primer Joomla!

Prvi modul, ki ga bomo zgradili, je modul osnovne strani. Vključen bo v vsak CMS, 

saj bo skrbel za prikaz prve strani. Ta model bo tudi vključeval največ vključkov. 

Primer vključka na prvi strani, ki je pod osnovnim modulom, je prikaz zadnje dodane 

galerije, galerija pa je v svojem modulu. Za modul osnovne strani trenutno ne bomo 

izdelali  administrativnega dela,  ker  se  je  v  praksi  izkazalo,  da naročniki  tega  ne 

potrebujejo.

Naslednji modul, ki izhaja iz zahteve znanega naročnika, je galerija. Galerije morajo 

biti razvrščene v kategorije. Podatki o slikah, albumih in kategorijah bodo shranjeni 

v  podatkovni  bazi.  Za  modul  galerija  smo  narisali  arhitekturo  razreda,  ki  je 

predstavljena na sliki 24. 

Metode v razredu galerija so naslednje:

• category_default  –  metoda  iz  podatkovne  baze  pridobi  podatke  o  zadnjih 

vnesenih galerijah. Metoda je na primer uporabna za prvo stran v galeriji, ker 

20 Pridobljeno 20. 7. 2008 s spletne strani: 
http://wiki.moxiecode.com/index.php/TinyMCE:CMS_systems. 
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Slika 24: Razred galerije



so  predstavljene  zadnje  galerije.  Število  galerij,  ki  jih  pridobimo  iz 

podatkovne baze, omejimo z parametrom limit,

• category – metoda pridobi podatke o vseh albumih v določeni kategoriji, 

• category_display – metoda vrne imena kategorije in podkategorije primerne 

za izpis,

• album – metoda vrne  polje  (angl.:  array)  podatkov iz  podatkovne baze  o 

slikah, ki jih vsebuje določen album,

• album_display – metoda omogoča pridobitev imena albuma primernega za 

izpis.

Administrativni del modula galerija je predstavljen na sliki 25.

Administrativni del galerije vsebuje dva razreda. Razred kategorija vsebuje metode 

pregleda kategorij,  dodajanja,  posodobitve in brisanja.  Razred galerija deduje vse 

prej omenjene metode in parametre iz razreda kategorija ter doda svoje. 

Ker ima administracija omejen dostop je potrebno narediti še dodaten modul, ki bo 

dovolil prijavo le izbranim uporabnikom. Bilo bi tudi zaželeno narediti modul, ki bi 

se aktiviral ob napakah in izpisal primerno besedilo. 

Vsebina  dinamičnih  spletnih  strani  je  shranjena  v  podatkovni  bazi,  zato  smo 

zasnovali tudi podatkovno bazo, ki je predstavljena na sliki 26.
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Slika 25: Razred galerije - administrativni del 



Tabele  imajo  predpono  bcms,  kar  pove,  da  je  tabela  del  CMS-ja,  ki  smo  ga 

poimenovali BCMS.

Grafična  podoba  vidnega  dela  spletne  strani  bo  različna  in  izdelana  za  vsakega 

naročnika  posebej.  Za  grafično  osnovo  administrativnega  dela  smo  se  odločili 

obdržati  že izdelano podobo dosedanjih  administracij,  ki  se nam zdi preprosta in 

enostavna. 

Za grafično podobo vidnega dela spletne strani za znanega naročnika smo barvno 

osnovo dobili  iz  logotipa  podjetja,  dodali  smo grafično dodelan  napis  in  spletne 

podstrani  dali  v  sklope.  Naročniku  smo  v  pregled  in  potrditev  poslali  grafično 

zasnovo, ki je predstavljena na sliki 27. 
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Slika 26: Zasnova podatkovne baze BCMS sistema

Slika 27: Grafična zasnova spletne strani za znanega naročnika



Da bi zmanjšali tveganja glede licenciranja CMS-ja, smo se odločili, da pregledamo 

naše možnosti. Po pregledu licenc uporabljenih aplikacij (tabela 3), smo ugotovili, da 

lahko CMS izdamo pod katero koli licenco vključno z komercialno. 

Tabela 3: Licence uporabljenih programov

Program Licenca

Smarty LGPL

Adodb BSD

TinyMCE LGPL

6.2.3.1 Ukrepi za zmanjšanje ranljivosti CMS-ja

V letu 2007 so bile po mnenju  Open Web Application Security Project tri najbolj 

resne ranljivosti spletnih aplikacij (Open Web Application Security Project, 2008): 

1. Medspletni  skripting  (angl.:  Cross  Site  Scripting  (XSS)):  XSS predstavlja 

problem dinamičnih spletnih strani, ki omogočajo kakršenkoli vnos vsebine 

uporabnikom. Statične spletne strani so neranljive. S pomočjo XSS napadalec 

doda  na  zaupanja  vredno  spletno  stran  lastno  zlonamerno  kodo.  Koda  je 

najpogosteje  v  obliki  JavaScript-a,  ki  se  izvede  s  pomočjo  brskalnika 

brezskrbnega obiskovalca spletne strani.  Ena od oblik XSS napada je tudi 

kraja piškotka. XSS ranljivost izhaja iz neustreznega preverjanja podatkov, ki 

jih uporabniki vnašajo na spletne strani. Najbolj enostavno se mu izognemo 

tako, da prepovemo določene znake in nize znakov v tekstovnih poljih ter 

preverjanjem vnesenih podatkov.

2. Napake injekcije (angl.: Injection Flaws): Najbolj razširjena je SQL injekcija. 

SQL injekcija je oblika napada na podatke v podatkovni bazi, ki jo uporablja 

spletna aplikacija. SQL stavki, ki jih tvori spletna aplikacija so sestavljeni iz 

statičnega teksta in uporabniško vnesenih podatkov. Pri SQL injekciji pride 

do  spremembe  SQL stavka  ki  se  zgodi  z  uporabo  uporabniških  vnesenih 
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podatkov,  ki  jih  tvori  spletna  aplikacija.  Zaščita  pred  tovrstnimi  napadi 

zajema uporabo bolj varnih postopkov pri administraciji baze podatkov in pri 

programiranju z minimalni privilegiji pri dostopu do baze, izklop nepotrebnih 

sporočil o napakah, ustrezno zaščito podatkovne baze ter preverjanje vhodnih 

podatkov.

3. Zlonamerno  izvajanje  datotek  (angl.:  Malicious  File  Execution):  Koda  je 

ranljiva  na  oddaljeno  vključevanje  datotek,  kar  omogoča  izvajanje  zlobne 

kode. Rezultat napada je lahko kompromitiran strežnik. Napadi učinkujejo na 

PHP XML in ostala orodja, ki omogočajo prejemanje datotek uporabnikov. 

Pred ranljivostjo se zaščitimo s preverjanjem vhodnih podatkov.

Pri  kodiranju  CMS-ja  bomo  upoštevali  vsa  priporočena  navodila,  da  bi  sistem 

obvarovali pred morebitnimi napadi. Naročnik ima lahko veliko škode, če napadalcu 

uspe kompromitirati strežnik in izbrisati vse podatke s spletne strani.

6.2.4 Dopolnitev planov

Ko arhitekturo  poznamo,  lahko natančnejše opredelimo aktivnosti  v  našem planu 

projekta izdelave CMS-ja. Aktivnost v planu (slika 28) predstavljajo le pomembnejše 

skupine nalog, ki jih je potrebno izvesti.
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Projekt začnemo z osnovanjem vizije,  plana in arhitekture,  ki  jih v naslednji  fazi 

dopolnitev podrobneje dopolnimo. Fazo izdelave smo razdelili v dve iteraciji. V prvi 

iteraciji izdelamo jedro CMS-ja ter vključimo vse potrebna orodja. V drugi iteraciji 

pa izdelamo vse potrebne module in statične strani za znanega naročnika. V zadnji 

fazi pa CMS postavimo na naročnikovem strežniku, CMS testiramo ter odpravimo še 

zadnje  pomanjkljivosti.  Sledi  še  izobraževanje  naročnika  in  izročitev  sistema 

naročniku v uporabo.

Predviden  čas  porabe  za  določene  aktivnosti  smo določili  na  podlagi  dosedanjih 

izkušenj. Ganttov diagram projekta smo naredili z namenom obvladovanja projekta 

in je predstavljen na sliki 29.
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Slika 28: Plan aktivnosti v programu Kvisio



Projekt smo začeli 17. decembra 2007. Predviden datum zaključka pa je bil 23. junij 

2008.  Predviden  čas,  porabljen  za  vsako  fazo,  je  prikazan  v  tabeli  4,  podrobna 

členitev  predvidenega  časa,  porabljenega  za  vsako  aktivnosti,  pa  je  navedena  v 

prilogi 1. 

Tabela 4: Predviden čas izgradnje sistema BCMS po fazah

Faza Predviden čas (h)

Osnovanje 48

Dopolnitev 60

Izdelava 336

Prehod 80

Projekt (skupaj) 524
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Slika 29: Časovni potek projekta (Ganttov diagram)



6.2.5 Mejnik dopolnitvene faze

Na koncu dopolnile faze imamo drugi pomemben mejnik. V tem trenutku so osnovne 

zahteve dogovorjene, cilji, obseg in arhitektura sistema pa natančno določena. Prav 

tako  tudi  rešitve  za  nekatera  predvidena  tveganja.  Mejnik  je  dosežen,  ko  je 

arhitektura validirana.

Validacijo arhitekture bomo izvedli na preprost in enostaven način, s pregledom, ali 

lahko navedena arhitektura izpolni navedene zahteve.

Tabela 5: Validacija arhitekture

Zahteva Ali arhitektura omogoča dosego zahtev 

preprost  uporabniški  vmesnik 

administrativnega dela CMS-ja 

DA, uporabniški vmesnik je bil validiran 

s strani naročnikov.

enostavni urejevalnik besedil DA, TinyMCE.

ločenost vsebine in oblike DA,  uporaba  spletni  sistema  predlog 

Smarty.

Znani naročnik se je z oblikovno zasnovo 

strani strinjal.

podpora za večjezičnost DA, uporaba aplikacije gettext.

modularnost DA, slika 23.

galerija  -  fotografije  naj  bi  bile 

razporejene po kategorijah

DA, slike 24, 25, 26.

dve dodatni podstrani DA, vključitev kot statični strani.

možnost  povezave  na  več  različnih 

podatkovnih baz

DA, uporaba aplikacije AdoDB.

Vse zahteve so z načrtovano arhitekturo izpolnjene, zato menimo, da je arhitektura 

validirana. Z validirano arhitekturo smo pripravljeni za izdelavo CMS-ja.
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6.3 Izdelava

Namen te faze je stroškovno učinkovit  razvoj operativne različice produkta,  ki  jo 

lahko izročimo stranki. To dosežemo z naslednjimi smotri (OpenUP, 2008): 

• Iterativni razvoj celotnega produkta, ki bo primeren za naročnika. Opiše se 

preostale  zahteve,  izpopolni  načrtovalske  podrobnosti  in  izdela  ter  testira 

aplikacijo.  Izdela se  verzijo  alfa  aplikacije,  če  je  potrebno in  verzijo  beta 

aplikacije. Ob tem se prepričamo, da so uporabniki, ki so v našem primeru 

naročniki, pripravljeni na aplikacijo. Zadnje popravke in končno verzijo se 

izdela v naslednji prehodni fazi. 

• Minimizacija razvojnih stroškov in vpeljava paralelnosti. Optimizacija virov 

z  namenom  doseganja  maksimalnega  učinka  z  nepotrebnim  izmetom  in 

ponovno izdelavo in izvajanje nalog paralelno, kjer je to mogoče. 

6.3.1 Izdelava jedra in vključevanje orodij

Struktura BCMS-ja:

• admin – mapa v kateri je administrativni del BCMS-ja. Administrativni del 

vsebuje podobne mape kot sam BCMS,

• content – mapa vsebuje statične strani,

• lib – v tej mapi so datoteke, ki predstavljajo jedro,

• modul – mapa vsebuje module,

• templates – mapa vsebuje grafične predloge strani,

• tmp –  mapa se  uporablja  za  začasno  shranjevanje  (spletni  sistem predlog 

Smarty ga uporablja za predpomnjenje (angl.: cache)),

• tool – v mapi so vsa potrebna orodja, ki so vključena v sistem (aplikacije 

Smarty, ADOdb, TinyMCE),

• upload – mapa se uporablja za nalaganje datotek (modul galerija ga uporablja 
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za shranjevanje slik albumov).

Grafični prikaz strukture BCMS-ja je v prilogi 2.

Jedro  smo izdelali  kot  razred,  ki  smo mu  dali  ime  CoreAPI.  Del  kode  jedra  je 

predstavljeno na sliki 30. Prednostno poskrbi, da glede na vhodne parametre določi, 

kateri  modul  ali  stran naj  se  izvede in  izpiše.  Katerega tipa  je  stran,  ali  je  stran 

statična ali pa modul, smo določili v podatkovni bazi v tabeli bcms_module. 

Posebnost  našega  BCMS  sistema  je  v  tem,  da  omogoča  vključevanje  statičnih 

spletnih strani. Statična spletna stran v BCMS sistemu pomen, da je vsebina (HTML) 

shranjena  v  datoteki,  kot  je  shranjena  pri  statičnih  spletnih  straneh,  katero  nato 

BCMS  sistem  zajame  in  izpiše.  Narejeni  CMS-ji  ne  poznajo  takega  načina 

vključevanja statičnih spletnih strani, ampak vsebino shranjujejo v podatkovni bazi 

in  jo  nato  na osnovi  predlog  izpišejo.  Prednost  tega  pristopa  je  v  tem,  da  lahko 

naredimo veliko poljubnih statičnih spletnih strani, pri tem razporeditev vsebine in 

njena  podoba  nista  vezani  na  predlogo,  kot  pri  ostalih  CMS-ji.  Prednost  takega 

pristopa  je  tudi  v  tem,  da  lahko  obstoječe  spletne  strani  hitreje  vključimo v  naš 

BCMS sistem. 
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Preden postavimo objekt jedra, je potrebno postaviti vse potrebne parametre, kot so 

na primer:  različne poti,  parametri  za dostop do baze ter  ostale parametre,  ki  jih 

potrebujemo za delovanje. Vsi potrebni globalni parametri, vključno z vključitvijo 

(slika  31)  aplikacij  Smarty  in  ADOdb,  so  shranjeni  v  posebej  za  to  namenjeni 

datoteki (config.inc).  Vključitev aplikacij  kot sta Samarty in ADOdb pred samim 

jedrom je potrebna zato, ker ju uporablja že jedro.
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Slika 30: Del kode jedra, ki skrbi za vključevanje pravega modula



Na sliki  31 je  prikazan postopek vključevanja aplikacij  ADOdb in Smarty v naš 

BCMS sistem. Obe aplikaciji  vključimo v sistem kot nov objekt,  kateremu lahko 

določimo parametre glede na potrebe. 

Pri  pisanju  kode  smo  upoštevali  še  pravila  dobrega  kodiranja  in  jo  tudi 

dokumentirali,  tako  da  bo  kasneje  možno  z  orodjem  kot  je  na  primer 

phpDocumentor,  ki  omogoča  avtomatsko  kreiranje  dokumentacije,  narediti 

dokumentacij sistema.

Glede na proces vzpostavitve večjezičnosti je naprej treba določiti, katere besede se 

prevajajo. To določimo v predlogi modula, ki ga želimo prevajati (slika 32).
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Slika 31: Vključevanje aplikacij ADOdb in Smarty v sistem

Slika 32: Primer priprave predloge za prevod z pomočjo aplikacije gettext



Za statične strani je urejeno, da se prikažejo glede na jezik. Postopek je drugačen, saj 

ne  uporabimo  aplikacijo  gettext,  ampak  se  glede  na  izbran  jezik  iz  mape 

content/jezik izpiše potrebna statična spletna stran.

Urejanje spletni strani se izvaja prek administrativnega dela, ki je vključen v BCMS. 

Tako je potrebno zgraditi tudi administrativni del BCMS-ja. Administrativni del ima 

podobno  strukturo  kot  sam  sistem,  s  tem,  da  so  v  razrede  vključene  predvsem 

metode,  ki  omogočajo upravljanje vsebine.  Urejanje statičnih spletnih strani  prek 

administrativnega dela  trenutno ni  mogoče.  Naročnik  lahko ureja  statične spletne 

strani z programi, ki omogočajo urejanje spletnih strani.

Dostop  do  administrativnega  dela  sistema  BCMS  je  zaščiten.  Za  zaščito  skrbi 

prijavni modul (poimenovali smo ga login), ki skrbi za avtorizacijo. Sistem omogoča 

prijavo  samo uporabnikom,  ki  jim je  dodeljen  status  administratorja.  Pri  pravilni 

prijavi (uporabnik in geslo pri prijavi sta pravilna) uporabnik pridobi administrativni 

privilegij  in  sistem mu dodeli  žeton  (angl.:  token),  ki  omogoča  nadaljnjo  delo  v 

sistemu.  Žeton  se  uniči  ob  odjavi  ali  po  10  minutah  neaktivnosti.  Testiranju 

prijavnega modula smo posvetili veliko časa saj je od tega odvisna varnost BCMS 

sistema. Za varnost prijave je potrebno poskrbeti tudi tako, da se uporablja varno 

povezavo z strežnikom (https), v nasprotnem primeru gre geslo prek nezavarovanega 

spleta kot golo besedilo, kar pomeni, da lahko vsak, ki prisluškuje povezavi, vidi 

geslo. 

6.3.1.1 Validacija prve iteracije

Prednost  testiranja spletnih aplikacij  je v tem, da omogoča takojšnje testiranje in 

povratne informacije, kar pomeni: ko napišemo kodo, lahko takoj pogledamo, kako 

se obnaša, če jo izvedemo, in tako hitro pregledamo rezultat in opravimo validacijo. 

Pri  izgradnji  sistema  BCMS  so  se  tega  načina  testiranja  in  validiranja  redno 

posluževali.  V ta namen je bil  postavljen lokalni spleteni strežnik ter  podatkovna 

baza. 
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6.3.2 Izdelava modulov in statičnih strani

Osnovna struktura modula, ki se nahaja v mapi modul, je naslednja:

• lang – mapa vsebuje prevode (messages.mo in messages.po),

• templates – mapa vsebuje predloge, po katerih Smarty spletni sistem predlog 

izpiše spletno stran,

• module.class.php – datoteka, v kateri je razred z metodami in lastnostmi,

• module.php – datoteka s proceduro izvajanja glede na vhodne parametre.

Sama  gradnja  modulov  se  izvaja  na  jedru,  tako  da  konkretno  združevanje  ni 

potrebno. 

Najprej  smo  začeli  z  izdelovanjem  osnovnega  modula,  ki  smo  ga  poimenovali 

default.  V  ta  model  bomo,  ko  bo  izdelan  modul  galerija,  vključili  še  vključek 

galerije, ki bo prikazoval zadnji dve dodani galeriji. Poleg prikaza zadnjih galerij bo 

na osnovni strani še informativno besedilo.

Ker znani naročnik ni zahteval spletnih strani v več jezikih, smo to možnost samo 

pripravili za kasnejšo uporabo in testirali na osnovnem modulu. 

Modul galerija je modul, od katerega je odvisna skoraj celotna spletna stran. Glede 

na arhitekturo smo naredili razred, ki skrbi za izpis galerij glede na čas vnosa, izpis 

galerij  po  kategorijah,  izpis  vseh  slik  v  galeriji  in  možnost  pregleda  vsake  slike 

posebej.  V  sami  podatkovni  bazi  (slika  33)  so  shranjeni  podatki  o  kategorijah 

(bcms_gallery_category), galerijah (bcms_gallery) in slikah (bcms_gallery_item). 

V administrativnem delu modul galerija skrbi, da se prebere vse slike galerije, ki so 
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Slika 33: Podatkovna baza modula galerije



na strežniku v mapi  in  njihove lastnosti  shrani  v  podatkovno bazo.  Prav  tako  je 

mogoče brisanje galerij in posameznih slik. Vsaki sliki lahko dodamo svoj naslov, ki 

ga  lahko  tudi  naknadno  spremenimo.  Prav  tako  je  tudi  omogočeno  dodajanje, 

popravljanje in brisanje kategorij. 

Modula napak nismo še napisali, zato trenutno BCMS namesto izpisa napake vrne 

osnovno stran.

Za naročnika smo napisali kratka navodila, s katerimi lahko razume, kako določen 

proces izpeljati.

6.3.2.1 Validacija druge iteracije

Tako  kot  v  prvi  iteraciji  tudi  v  drugi  iteraciji  sprotno  testiramo  in  validiramo 

napisano kodo. Na koncu druge iteracije tudi testiramo in validiramo vse module ter 

njihove funkcionalnosti. Izvedemo tudi test celotnega postopka dodajanja galerij, kot 

ga bo opravil naročnik. Rezultat testa nam pokaže, da BCMS izpolnjuje vse zahteve 

znanega naročnika. Pred izdajo naredimo tudi test z Wapiti21 aplikacijo, ki pregleda, 

ali je sistem varen pred ranljivostmi tipa SQL injekcijami in XSS. BCMS je test z 

Wapitijem uspešno opravil.

6.3.3 Mejnik izdelovalne faze

Na  koncu  izdelovalne  faze  imamo  tretji  pomemben  mejnik  projekta.  Vse 

funkcionalnosti so bile razvite in vsa testiranja so bila zaključena. Poleg programske 

opreme so bila napisana še kratka navodila. Produkt je tako primeren za izdajo kot 

beta verzija in beta testiranje.

6.4 Prehod

Namen prehodne faze je zagotoviti programsko opremo, ki bo primerna za izdajo. 

Prehodna faza ima naslednje smotre (OpenUP, 2008): 

• Beta  testiranje  za  potrditev,  da  so  naročnikova  pričakovanja  izpolnjena. 

21 Wapiti  je  pregledovalnik  ranljivosti  spletnih  aplikacij  (angl.:  Web  application  vulnerability 
scanner) 
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Potrebno je opraviti manjše prilagoditve, kot so odprava hroščev in pregled 

izvajanja in uporabnosti. 

• Postavitev  sistema  pri  naročniku. To  lahko  vključuje  različne  stopnje 

testiranja  sistema,  od  formalnega  do  neformalnega  in  beta  testiranja. 

Postavitev sistema pri naročniku vsebuje:

◦ Učenje  uporabnikov  in  vzdrževalcev. Zagotavlja  sposobnost 

organizacije uporabe sistem, in izvršitev vseh potrebnih ukrepov za 

uspešen zagon in vzdrževanje novega sistema.

◦ Priprava  namestitvenega  mesta  in  pretvorba  podatkovne  zbirke  

podatkov.  Za postavitev in zagon sistema je potrebno nabaviti novo 

strojno opremo, dodaten prostor za novo strojno opremo in pretvorbo 

podatkov iz prejšnjega sistema na nov sistem.

◦ Pri razvoju komercialnih produktov je za uspešno lansiranje produkta 

potrebno  pripraviti  paket  za  lansiranje  na  trg,  dostaviti  produkt 

distributerjem in prodajalcem ter le-te tudi primerno usposobiti.

• Izboljšati  prihodnje  izvedbe  projekta  skozi  naučene  lekcije.  To  vključuje 

dokumentiranje naučenih lekcij in izboljšanje procesov ter delovnih orodij.

6.4.1 Namestitev, testiranje in predstavitev sistema

Pred namestitvijo sistema BCMS smo že na prvem sestanku z znanim naročnikom 

izbrali primernega gostitelja spletni strani in domeno, ter se s tem izognili tveganju, 

da naročnik ne bi imel primernega sistem za delovanje sistema BCMS.

Izdelano beta verzijo sistema BCMS smo poskusno postavili na strežnik naročnika, 

vključno z vzpostavitvijo podatkovne baze. Diagram namestitev je prikazan na sliki 

34.  Sledilo  je  prvo  testiranje,  postavitev  kategorij  in  podkategorij  ter  nalaganje 

poskusne galerije. Beta testiranje smo izvedli tako, kot bi bili naročniki in izvedli 

celoten postopek dodajanja, spreminjana in brisanja galerij in urejanja kategorij. V 

administrativnem delu smo izvedli še dodatne varnostne teste, kot so prijava brez 

gesla, poskus izvajanja akcij po odjavi in podobne teste. Prvo testiranje pokazalo, da 
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večjih  napak  v  sistemu  ni.  Sprotna  intenzivna  testiranja  so  se  izkazala  za  zelo 

primerna.

Nato smo znanemu naročniku izročili v pregled in testiranje BCMS. Znan naročnik 

je podal nekaj predlogov, ki so bili predvsem oblikovne narave. Na primer: namesto 

prvotnih dveh kolon prikaza slik galerij je znani naročnik želel imeti štiri. To zahtevo 

smo  glede  na  sistem,  ki  smo  ga  naredili,  lahko  izvedli  s  spremembo  le  enega 

parametra v predlogi modula galerija. Tako se je že v zgodnji fazi videla prednost 

BCMS-ja. 

Preden  smo  sistem  izročili  znanemu  naročniku,  smo  ga  seznanili  z  delovanjem 

sistema. Znanemu naročniku smo pokazali, kako dodaja slike v galerijo in kako ga 

lahko  ureja.  Prav  tako  mu  je  bilo  predstavljeno,  kako  je  treba  upravljati  s 

kategorijami  in  podkategorijami.  Ko  se  je  znani  naročnik  seznanil  z  delovanjem 

sistema, smo mu ga izročili v uporabo. 

6.4.2 Mejnik prehodne faze

Na koncu prehodne faze imamo četrti pomemben mejnik. V tem trenutku se je treba 

odločiti, ali smo dosegli zastavljene cilje in ali je potrebno začeti nov razvojni cikel. 

Izdaja produkta je rezultat pregleda in potrditve produkta s strani stranke. 

BCMS smo izročili v uporabo znanemu naročniku v sredini julija 2008. Na sliki 35 
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je prva stran spletne strani znanega naročnika narejene s sistemom BCMS in na sliki 

36 administrativni del modula galerije. Naročnik je bil s sistemom za upravljanje 

spletnih vsebin BCMS navdušen. S tem smo dosegli potrditev produkta in drugi cilj 

projekta, izročitev CMS-ja znanemu naročniku. Glede na to, da smo sistem izročili v 

uporabo, ter  da smo napake,  ki  so se pojavile,  hitro odpravili,  kaže,  da je sistem 

dovolj  fleksibilen.  Tudi arhitektura,  ki smo jo zastavili,  kaže,  da je sistem dovolj 

prilagodljiv in bo omogočil hitro izdelavo novih spletnih strani, kar je bil primarni 

cilj  projekta.  Menimo pa,  da se bo fleksibilnost  in prilagodljivost sistema BCMS 

pokazala šele pri naslednjih projektih.
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Slika 35: Naslovna spletna strani za znanega naročnik katera uporablja BCMS
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Slika  36:  Administracija  spletne  strani  znanega  naročnika,  ki  deluje  na  sistemu 

BCMS.



7 ZAKLJUČEK

Problem, ki se je pojavil na začetku, in sicer potreba po sistemu, ki bi omogočal 

upravljanje vsebine spletne strani enostavnejše, hitrejše in preglednejše, smo skozi 

celotno magistrsko nalogo razvili ter poiskali primerno rešitev. Tako smo uvodoma 

pojasnili osnovne elemente, ki so potrebni, da spletna stran sploh postane del spleta. 

Sledil je del, v katerem smo se morali odločiti, kateri sistem za upravljanje spletnih 

vsebin  bi  bil  najprimernejši.  Izkazalo  se  je,  da  je  razvoj  lastnega  sistema  za 

upravljane spletnih vsebin najprimernejša rešitev za trenutne pogoje.  Po pregledu 

modelov razvoja programske opreme smo se odločili, da projekt izgradnje lastnega 

CMS-ja izpeljemo po OpenUP modelu, ki združuje dva novejša pristopa, tako RUP 

kot agilne modele k reševanju razvoja programske opreme. Projekt razvoja sistema 

za  upravljanje  spletnih  vsebine  smo  uspešno  izpeljali  in  sistem  za  upravljanje 

spletnih vsebin BCMS izročili  v uporabo znanemu naročniku. S tem, ko naročnik 

dobi poleg spletne strani tudi možnost, da sam ureja vsebino na svoji spletni strani, 

dobi  spletna  stran  dodatno  vrednost,  za  katero  se  je  izkazalo,  da  jo  je  naročnik 

pripravljen tudi plačati. 

Sistem BCMS predstavlja  za  nas  novo prelomnico  v  načinu  izdelovanja  spletnih 

stran.  Na začetku smo izdelovali  predvsem statične spletne strani,  nato je  sledila 

prelomnica,  s  katero smo začeli  uporabljati  skriptni  programskega jezika PHP ter 

podatkovno bazo za izdelavo dinamičnih spletnih strani. Potreba po novem pristopu 

izdelave spletnih strani je postajala vse močnejša, tako smo izdelali BCMS sistem. 

Sam BCMS sistem uporablja  drugačen  pristop  k  reševanju  problema upravljanja 

spletnih vsebin.  Od dosedanjega v administraciji  se  loči  zaradi  vpeljave novejših 

načinov kodiranja, kot je objektno orientirano programiranje in abstrakcije. Loči se 

tudi po tem, da uporablja drugačen pristop, s katerim sistem omogoča vključevanje 

statičnih spletnih strani,  katerega v ostalih CMS nismo srečali.  Pri kodiranju smo 

upoštevali vsa priporočena navodila o varnosti sistema ter sistem dodatno testirali, 

tako smo zagotovili, da je sistem čimbolj varen pred zunanjimi napadi. 

Cilj  magistrske naloge je  bil  analizirati  sisteme za upravljanje spletnih vsebin ter 

določiti in realizirati primerno rešitev v danem okolju. S tem, ko smo v prvem delu 
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analizirali sistem za upravljanje vsebine spletnih strani in določili, da je lasten CMS 

najprimernejši, ter ga tudi izdelali in izročili naročniku v uporabo. S tem smo dosegli 

cilj  magistrske naloge.  Glede na pristop,  arhitekturo,  model in orodja,  ki  smo jih 

uporabili,  pa  menimo,  da  bo  sistem dovolj  fleksibilen  in  prilagodljiv,  ter  da  bo 

omogočal  hitro  izdelavo  spletnih  strani  in  hkrati  naročniku  omogočal  enostavno 

upravljanje spletnih vsebin. 

Na  koncu  si  oglejmo  še,  kako  uspešni  smo  bili  pri  načrtovanju  projekta  in  pri 

nekaterih odločitvah. 

7.1 Analiza projekta

Načrtovali  smo,  da  bomo  projekt  zaključili  v  osmih  mesecih.  Prvotni  plan  smo 

presegli  za en mesec,  kar je  posledica usklajevanja terminov sestankov z znanim 

naročnikom. Dejansko smo delali 530 ur, načrtovali smo jih 524 ur. Nekaj dodatnih 

ur  smo  imeli  pri  izdelavi  modula  galerija  in  učenja  uporabe  spletnega  sistema, 

predlog Smarty, ter posledično pri izdelavi predlog. Kot posledica povečanja števila 

delovnih  ur  se  je  tudi  strošek  projekta  povečal  za  30  EUR.  Odstopanje,  tako 

stroškovno kot časovno, se nam ne zdi preveliko, zato lahko rečemo, da je projekt 

uspel. 

Izbira OpenUP modela se je izkazala kot primerna odločitev, s katero smo pri samem 

razvoju imeli kontrolo nad samim projektom. Pri dosedanjih projektih, ko spletnih 

strani  nismo  izdelovali  po  nobenem modelu,  tudi  kontrole  nad  projektom nismo 

imeli.

Odločitev o izbiri odprtokodnih orodij je bila primerna za projekt našega obsega. Za 

projekte večjega obsega pa bi lahko na določenih področjih ostali brez orodij, ki bi 

izpolnjevali  pričakovane  funkcionalnosti.  Največ  težav  pri  našem  projektu  se  je 

pojavilo pri orodjih za risanje entitetno relacijskih diagramov. Primernega orodja, ki 

bi  zadovoljil  vsa  naša  pričakovanja,  nismo  našli.  Eclipse  PDT se  je  izkazal  za 

primerno  razvojno  okolje.  Enako  velja  za  EPF  Composer.  Aplikaciji,  ki  smo  ju 

vključili v sistem, spletni sistem predlog Smarty in aplikacija ADOdb, se trenutno 

izkazujeta kot primerna izbira. Primernost aplikacije gettext v praksi nismo mogli 
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ugotoviti,  ker  BCMS sistem,  ki  je  bil  izročen naročniku,  aplikacije  ne uporablja. 

Rešitev z delitvijo na statične in dinamične spletne stran se je izkazala za primerno, 

saj  statičnih  spletnih  strani  naročnik  redko  ureja.  Potrebno  bi  bilo  razmisliti  o 

smotrnosti,  da  bi  se  statične  spletne  strani  urejalo  prek  administrativnega  dela 

sistema BCMS.

7.2 Smeri razvoja

Nadaljnji  razvoja BCMS vidimo v dopolnjevanju sistema z različnimi moduli,  ki 

bodo  povečali  funkcionalnost  in  uporabnost  sistema.  Za  nove  naročnike  bomo 

pripravili projekte, pri katerih bo kot osnova sistema BCMS ,in na njih bomo izdelali 

dodatne module.  Za  razvojni  model  projekta  pa se bo uporabilo  OpenUP model. 

Tako bo sistem BCMS dobil vedno več modulov in bo zato vedno bolj uporaben. 

Preučiti bi bilo potrebno smotrnost vključevanja dodatnih orodij v arhitekturo, kot je 

na primer PHP Documentator,  s katerimi bi povečali  dokumentiranost sistema ter 

PHPUnit kot orodje za dodatno testiranje.

Potrebno  bo  narediti  še  modul  napak  v  katerem  bi  uvedli  pristop  izjem  (angl.: 

exceptions), katerega do sedaj še nismo uporabili in takega pristopa v ostalih CMS-

jih nismo zaznali. Pri administrativnem delu BCMS sistema je potrebno razmisliti o 

uvedbi  različnih stopenj  dovoljenj  upravljanja za administratorje,  kar bi  povečalo 

varnost tudi znotraj sistema. 

Ko bo BCMS sistem dobil dovolj funkcionalnosti, bi bilo treba razmisliti o tem, da bi 

ga tudi javno objavili kot odprtokodni sistem za upravljanje spletnih vsebin, saj je 

BCMS sistem nastal prav s pomočjo odprtokodnih programov in orodij. Na ta način 

lahko tudi sami malenkostno pripomoremo k razvoju odprtokodne skupnosti. Prav 

zaradi tega smo se pri izdelavi posluževali angleških izrazov, kar bi omogočilo, da se 

razvoju BCMS-ja pridružijo tudi razvijalci, ki bi v sistemu videli prihodnost.

7.3 Sklep

V magistrski nalogi smo se lotili reševanja problema, ki se je pojavil v praski, in ga 

tudi  uspešno rešili  in  izvedli  tako,  da smo dejansko ustvarili  dodano vrednost  in 

posledično nov produkt, kar je tudi bil prvotni namen te magistrske naloge. Poleg 
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tega smo pridobili nova znanja in veščine razvoja programske opreme in vodenja 

projektov  ter  spoznali  nove  pristope.  S  sistemom  za  upravljanje  spletnih  vsebin 

BCMS smo dokaj  zahteven postopek upravljanja vsebin dinamičnih spletni strani 

poenostavili. Ljudem, ki ne obvladajo sodobnih spletnih tehnologij, smo omogočili, 

da sami upravljajo z vsebino svojih spletnih strani. 

Kako uspešen  bo  sistem za  upravljanje  spletne  vsebine  BCMS med  množico  že 

obstoječih CMS-jev, bo pokazal čas.
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Priloga 1: Opis aktivnosti

Aktivnosti Opis Predviden 
čas (h)

Osnovanje Prva faza 48

Vizija Napisati  vizijo,  v  katero  so  zajete  zahteve 
naročnika. 16

Plan
Narediti osnovni plan stroškov, tveganj in časovni 

plan projekta.
16

Arhitektura Zasnovati osnovno arhitekturo CMS-ja. 16

Odločitev  o 

projektu

Mejnik.  Odločitev  o  nadaljevanju  ali  opustitvi 

projekta.

Dopolnitev Druga faza 60

Dopolnitev 

zahtev

Natančneje  definirati  in  opredeliti  zahteve  in 

potrebe naročnika.
20

Dopolnitev 

arhitekture

Razviti  in  dopolniti  arhitekturo  tako,  da  bo 

omogočala dopolnjevanje opredeljenih zahtev.
20

Dopolnitev 

plana

Dopolniti in natančneje določiti stroške, tveganja in 

in časovni plan
20

Validirana 

arhitektura

Mejnik.  Validirana arhitektura omogoča izgradnjo 

CMS-ja ter s tem nadaljevanje projekta. 

Izdelava Tretja faza 336

Iteracija 1
Prva  iteracija,  s  katero  želimo  izdelati  jedro  in 

vključiti aplikacije.
136

Izdelava jedra Izdelava jedra. 96

Vključevanje Vključevanje aplikacij v sistem. 32
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aplikacij

Testiranje jedra
Testiranje,  validiranje  in  verificiranje  jedra  z 

aplikacijami.
8

Iteracija 2
Z drugo iteracijo želimo zgraditi module in statičen  

spletne stran.
200

Izdelava 

osnovnega 

modula

Izdelava  osnovnega  modula  po  zasnovani 

arhitekturi.
64

Izdelava modula 

- galerija
Izdelava modula galerije po zasnovani arhitekturi. 88

Izdelava 

statičnih strani

Izdelava statičnih strani glede na zahteve in potrebe 

naročnika
32

Testiranje
Testiranje,  validiranje  in  verificiranje  sistema  z 

moduli.
16

Beta produkt
Mejnik  izgradnje  prinaša  izdajo  verzije  beta 

BCMS-ja.

Prehod 
Namestitev,  testiranje  in  izročitev  BCMS-ja  

naročniku.
80

Poskusna 

namestitev  pri 

naročniku

Namestitev BCMS-ja pri naročniku. 16

Beta testiranje
Testiranje,  odpravljanje  napak  in  drugi  manjši 

popravki. Poskusno testiranje za naročnika. 
56

Izobraževanje 

naročnika

Naročniku razložimo funkcije BCMS-ja, v kolikor 

jih ni že sam spoznal.
8
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Izročen  sistem 

naročniku

BCMS  se  izroči  naročniku  v  uporabo,  skupaj  s 

kratkimi navodili. 
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Priloga 2: Struktura BCMS-ja

95


	1Uvod
	1.1Namen in cilji
	1.2Metode dela

	2Primeri iz prakse
	2.1Klub Kanalske Mladine
	2.2Turistično društvo Kanal
	2.3Photos Xtreme 
	2.4Zahteve naročnikov

	3Osnovni elementi spletne strani
	3.1Prostor
	3.2Domena
	3.3Spletna stran

	4Izbira primernega sistema za upravljanje spletnih vsebin
	4.1Proces izbire primerne rešitve
	4.1.1Metoda izbiranja
	4.1.2Ocenjevanje CMS-ja
	4.1.3Analiza izbora


	5Razvoj programske opreme
	5.1Modeli razvoja programske opreme
	5.1.1Klasični razvojni model
	5.1.2Prototipni model
	5.1.3Spiralni model 
	5.1.4RUP model
	5.1.5Agilni modeli
	5.1.6OpenUP model

	5.2Izbira razvojnega modela
	5.2.1Razvoj CMS-ja kot projekt
	5.2.2Posebnosti spletnih aplikacij


	6Razvoj lastnega CMS-ja
	6.1Osnovanje
	6.1.1Vizija
	6.1.1.1Cilji projekta 
	6.1.1.2Abstrakcija 

	6.1.2Plan projekta
	6.1.2.1Rok projekta 
	6.1.2.2Stroški projekta
	6.1.2.3Tveganja
	6.1.2.4Verifikacija in validacija 

	6.1.3Arhitektura
	6.1.3.1Modularnost
	6.1.3.2Testiranje
	6.1.3.3Zasnova arhitekture
	6.1.3.4Orodja

	6.1.4Mejnik osnovalne faze

	6.2Dopolnitev
	6.2.1Podrobnejša opredelitev zahtev
	6.2.2Objektivno orientirano programiranje
	6.2.3Podrobnejša opredelitev arhitekture
	6.2.3.1Ukrepi za zmanjšanje ranljivosti CMS-ja

	6.2.4Dopolnitev planov
	6.2.5Mejnik dopolnitvene faze

	6.3Izdelava
	6.3.1Izdelava jedra in vključevanje orodij
	6.3.1.1Validacija prve iteracije

	6.3.2Izdelava modulov in statičnih strani
	6.3.2.1Validacija druge iteracije

	6.3.3Mejnik izdelovalne faze

	6.4Prehod
	6.4.1Namestitev, testiranje in predstavitev sistema
	6.4.2Mejnik prehodne faze


	7Zaključek
	7.1Analiza projekta
	7.2Smeri razvoja
	7.3Sklep

	8Literatura



