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Trnovska vas. Prirocnik za ustvarjanje spletnih strani v Joomli 

Ustvarjanje spletnih strani nivec 
rezervirano Ie za profesionalce 
lInago Salamun Ie zaqubl)en v raeunalnlitvo ie od konca sredn)e iole, kJer .. Ie ....cals prvlm raeunalnlkom ZX Spec> 
trum. V zadn)lh Ietlh so ob novlnarstvu, odnoslh z lavnostml In graflcnemobllkovan)u spletne .anl postale n)egova 
dlgltalna qubezen, ob keterlh .. zbu,)a In' s keterlml hodl pozno ponoCI spat. Prtsega na odprtokodno programsko 
opremo, ker pomenl, da)o Ie moino brezplaeno snetI z Interneta. 

,Zatetki odkrivanja tega po
droeja so se zaceli povsem na
k1jucno,' pove Salamun. ,Kot 
Ijubitelj diskusij, povezanih z 
raeunalniStvom, sem se udele
iil predavanja doc. dr. Mateja 
Mertika Internet naS vsak
danji. Po koneu sem se z dr. 
Mertikom zaplete! v debato 0 

raeunalniSkiIl sistemih in sku
paj sva bentila nad nenehnimi 
posodobitvami i.n nadgradnja
mi komereialnib programov. 
Zavila sva tudi fla podroeje 
odprtokodnib sistemov, kI SO 

dostopni vsakomur i.n so brez
plaCni. Priznam, da ko sem 
priSeI domov, sem nemuda
rna zaee! raziskovati meni Se 
ne<X\krit svet. Zasvojenost z 
odprtokodnimi sistemi je po 
s!abem letu obrodila pozitiv
ne sadove - uspeSno je koncal 
studij Medijskill komunikaeij 
na Fakulteti za elektroteh
niko, raeunalniStvo i.n infor
matiko z diplomsklm delom 
Analiza obstojeeih razSiritev 
v sistemu Joomla. V njegovem 
12-letnem podjetju PiKA, kre
ativne komunikacijske rditve 
(www.kreativne-resitve.eu), 
so ustvarili ogromno spletnib 
stram, vsaj ducat jih vsako
dnevno afurLrajo in skrbijo 
za varnostne posodobitve. Iz 
pridobljenega strokovnega in 
praktienega znanja je ugota
vil, da Ijudi zanima predVsem 
to, kako bi laltko sami naredili 
in urejali spletno stran: Ideja 
je bila rojena, treba je bilo za
vihati rokave i.n se lotiti pisa-

. nja priroenika. 

77 odstotkov 
Siovencev 58 pred 

. nakupom storltev 
alllzdelkov 0 
nJlh pozanlma na 
Intemetu 

Zmago Salamun: ,Yes Cas plsanJa knJige sem lmelle en namen: cia 
Ie knJlga jasnJ, preprosta In razumlJIw lei tallo doetopna vuko
mu" klima ieJ)o po postavttvJ ozIroma urejanJu spletne &tranl.. 

.Verjetno se vsi strinjamo, 
da se vedno bolj uve!javlja . 
pregovor, ee te ni na spletu, 
ne obstajaS. Glede na telke 
krizne case pa vse vee Ijudi 
iSte ugodne alternative, da bi 
se tudi njihovo i.me, podjetje, 
promocija zaeela uve!javljati 
v digitalnem svetu. Sami tudi 
verno, da vse vee podatkov 
i.n informaeij poiscemo na 
spletu preko raeunalnikov i.n 
vedno vee preko mobilnikov. 
Ni zanemarljiv podatek Con

Joo'mla! za vsakogar 
- spletlla stran za 

·vsakogar 
.Ves Cas pisanja knjige sem 

i.melle en namen: da je knjiga 
jasna, preprosta i.n razumljiva 
ter tako dostopna vsakomur, 
kI i.ma zeljo po postavitvi oli
rama urejanju spletne strani.« 
Na zaeetku priroenika je po
dal nekaj osnovnib podatkov 
o odprtokodnib sistemih,JOO
mli i.n njeni zgodovLni. PrlroC
nik, ki je izSel tudi v elektron
ski oblikl, vsebuje 112 strani 
i.n i.ma vee kot 135 slikovnib 
primerkov, kI vodijo do posta
vitve spletne strani. Sam je, ko 
je pisal diplomsko nalogo, na-

Jete! na enormne koliCine an- 'sumer barometra, da se kar 
gleske literature, raznih video 77 odstotkov Sioveneev pred 
posnetkov, elankov, ' kI niso nakupom storitev ali izdelkov 
bili najbolj v pomoe. Preveril 0 njih pozanima na i.nternetu. 
je tudi debate na raznih foru- Vedno glasnejsa i.n pomemb
mih, nikjer pa ni naletel na li- nejsa postajo viralna sporoei
teraturo v slovenskem jeziku, la i.n ogl:iSevanje na socialnib . 
kI bi ponudiJa celovita navodi- omreijih - priroenik vas tudi 
Ia, kako izde!ati spJetno stran vodi, kako vaSa novo spletno 
v Joomli. Iz svojih lastnib iz- stran tehnieno povezati s Fa
kUSenj se je »zakleh:, da bo nje· cebookom, lWinerjem, Goo
gOY priroenik elegantno·vodil gle+ i.n drugimi,. ter dodaja, 
do lepe, uporabne in zanimi- da bomo morali na odgovor, 
vo spletne strani, ustvarjene v zakaj je pomembna povezava 
Joomli. Od zaeetka do konea. socialnib omrciij i.n spletnib 
PiKlNE stranke, kI so preje!e strani, malee patakali, saj bo 
priroenikJoomla! za vsakogar, toargumentira!vmagistrskem 
so bile navduSene, da laltko . de!u ob koneu magistrskega 
samostojno urejajo vsebi.ne, studija, kI ga zakJjueuje na fa
fotografije i.n povezave na sva- kulteti, kjer je diplomiral. 
ji spletni strani. - OS 


