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POVZETEK  

Diplomska naloga predstavljena v dveh delih. V prvem delu obravnavamo sistem za preprosto 

upravljanje z vsebinami na spletu Joomla! (v nadaljevanju Joomla) in njegovo delovanje. V 

nalogi obravnavamo tudi varnost sistema, predvsem, kaj lahko uporabnik stori sam na tem 

področju, da ohrani integriteto sistema.  Razlog predstavitve prav tega sistema, je preprost. 

Osebno sistem uporabljam pri skoraj vsaki postavitvi internetne strani za stranke, katere 

potrebujejo dostop do vsebine strani in jo tako lahko urejajo same. Na ta način se izognejo 

neprijetnostim, kot so vključevanje spletnega razvijalca ob vsakdanji posodobitvi vsebine, 

moţne napake tretje osebe, ki nima nujno potrebnega znanja in tako ne ve kaj je prioriteta 

predstavitve na internetni strani, itd.   

V drugem delu diplomske naloge obravnavamo razširitve  Joomle in se nanaša predvsem na 

njihov razvoj. Ker je sistem odprtokodni, ima praktično vsak z zadovoljivim znanjem 

moţnost razvijati lastne razširitve za lastno uporabo, ter tudi širšo uporabo . Če je razširitev 

namenjena širši mnoţici uporabnikov in še posebej, če je plačljiva, pa mora izpolnjevati 

določene varnostne in arhitekturne zahteve. Če jih ne izpolnjuje, lahko pristane na črni listi 

skupnosti Joomla, od tam pa se le steţka prebije nazaj v dovoljeno sekcijo, ter še teţje  v 

priporočeno.  

V tej diplomski nalogi so predstavljene lastne razširitve, namenjene predstavitvi razvoja le-

teh. Pri razvoju smo se drţali najnovejših smernic, ki naj bi se jih razvijalci drţali. Ena takih 

zapovedi je npr. arhitektura model – pogled – krmilnik ( model – view – component), ki jo v 

nadaljevanju imenujemo MVC arhitektura in je prav tako predstavljena v nadaljevanju. V 

diplomski nalogi se osredotočamo predvsem na razvoj glavnih treh tipov razširitev, 

komponente, modula in vtičnika, ter na pravilno pripravo teh razširitev, po končanem razvoju, 

za namestitev v sistem Joomla.  

Namen naloge je v celoti predstaviti sistem Joomla za uporabo in razvoj, ter njegove 

zmoţnosti prednosti in pomanjkljivosti. 

Ključne besede: sistem za preprosto upravljanje z vsebinami na spletu, Joomla, razvoj 

razširitev, komponenta, modul, vtičnik, predloga  
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SUMMARY 

The thesis is presented in two parts.  

The first part deals with the content management system on the Internet Joomla (hereinafter 

referred to as a system Joomla) and how it works. Although the official name of this system is 

Joomla!, I am going to hereinafter refer to it only as a system called Joomla. The paper deals 

with the security system in particular, what the users can do themselves in this area to 

maintain the integrity of the system. I decided to present this system because I have been 

repeatedly using it in setting up Internet sites and therefore I know it better than other content 

management systems. 

The second part of the thesis deals with the extensions of Joomla system and focuses 

primarily on their development. As the system is open source, virtually anyone with enough 

knowledge has the possibility to develop their own extensions for their own use. If the 

extension is intended for the general public users, and especially if it is payable, it must meet 

certain security and architectural requirements. If extensions fail to meet those requirements, 

it is blacklisted within Joomla community, from where can such extensions hardly penetrates 

back into the allowed section, let alone recommended one.  

For purposes of this project, I developed my own extensions, and tried to obtain latest 

commandments in the development of system extensions. One of these commandments is 

Architecture Model - View - Controller, which is further referred as an MVC architecture. 

Details are presented below. The thesis also addresses the development of three types of 

extensions. Components, modules and plug-ins, and the proper preparation of such extension, 

after developing to integrate them with installation to system Joomla.   

Purpose of the project is fully present system Joomla for use, and development and its 

potential advantages and disadvantages.  

Keywords: content management system, Joomla system, the development of extensions, 

component, module, plug-in, template 
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1 UVOD 

V informacijski dobi je vedno večja zahteva po podatkih iz vseh spektrov. Medmreţje, ki 

posreduje informacije, je najhitreje rastoči medij. Vendar pa je potrebno informacije, ki jih 

nudimo ali iščemo preko medmreţja, redno posodabljati in nadgrajevati. Tako je nastala 

potreba po preprostem urejanju spletnih vsebin, ki bo omogočen vsakomur, ne le 

poznavalcem algoritmov, ki sestavljajo take strani, ki ponujajo informacije.  

Leta 2000 je Avstralsko podjetje Miro Construct Pty Ltd začelo z razvojem »Mambo Open 

Source« (MOS) sistema za preprosto urejanje vsebin na internetu. Avgusta 2005 pa so 

takratni projektni vodja ter nekateri razvijalci ustvarili spletno stran imenovano 

OpenSourceMatters.org z namenom razširjanja informacij med uporabnike, razvijalce, 

oblikovalce spletnih strani in skupnostjo na splošno. Razvili so novo vejo projekta Mambo in 

jo poimenovali Joomla!. To je latinsko črkovanje besede jumla, ki v svahiliju pomeni »vsi 

skupaj« ali »kot celota«. 

Joomla je sistem za preprosto upravljanje z vsebinami na spletu. Omogoča izgradnjo spletnih 

strani ter spletnih aplikacij, ki poleg mnogih drugih  lastnostih vključuje preprosto uporabo in 

ima dobro moţnost razvoja razširitev. Joomla je odprtokodni sistem in kot tak prosto 

dosegljiv vsakomur za uporabo in razvoj razširitev. 

Za verzijo Joomla 1.0.0, ki je bila izdana kot prva verzija sistema Joomla v letu 2005, je 

verzija 1.5, izdana leta 2008, nadgradila uporabljivost sistema na področju dizajna in še bolj 

na področju logične strukture [5]. Oblika in struktura osnovne kode sta bila načrtovani in 

izvedeni na podlagi trenutne metodologije za razvoj in oblikovanje.  

Verzija 1.5 je razdeljena na tri plasti: 

Slika 1:Arhitektura Joomle 
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1 Zgornja – razširitvena plast, ki jo sestavljajo razširitve ogrodja in njegovega 

vmesnika. 

2 Srednja - vmesniška plast je sestavljena iz aplikacij, ki razširjajo osnovni razred 

Japplication.  

Trenutno so vključene štiri aplikacije v distribuciji Joomla: 

 Jinstallation,  ki je odgovorna za pravilno namestitev sistema na spletni 

streţnik in je izbrisana po uspešni namestitvi. 

 Jadministrator, ki je odgovorna za pravilni prikaz zalednega dela sistema za 

skrbnika strani ali tako imenovanega »back-end« administratorja. 

 Jsite ima nasprotno od Jadministrator-ja odgovornost pravilnega prikaza 

čelnega dela sistema. 

 XML-RPC pa podpira oddaljeno skrbništvo spletne strani Joomla. 

3 Spodnjo - ogrodno plast pa sestavljajo ogrodje, knjiţnice, ki jih ogrodje potrebuje ali 

so nameščene in uporabljene s strani uporabnikov, ter vtičniki, ki razširjajo 

funkcionalnost dosegljivo v ogrodju sistema. 

V času nastajanja te diplomske naloge je izdana tudi ţe verzija Joomla 1.6 – RC (Release 

Candidate). To pomeni, da bi lahko bila to ţe končna verzija, če se ne odkrije večjih 

problemov v sistemu. V času pisanja te naloge je bilo odkritih ţe več tako imenovanih 

hroščev, ki bi lahko blokirali stabilno izdajo nove Joomle 1.6. Torej bo pred stabilno verzijo 

verjetno izdanih več različic RC. (Za primerjavo, pred Joomlo 1.5 so izšle štiri različice RC).  

Struktura nove verzije Joomle 1.6 ostaja razdeljena na tri plasti tako kot v verziji 1.5, vendar 

pa prinaša nekatere spremembe na področju razvoja razširitev, npr. razširitev, ki so razvite 

primarno še za verzijo 1.0 in so jih uporabniki lahko še nameščali v verziji 1.5 v načinu 

»zapuščine«, v verziji 1.6 ne bo več mogoče nameščati. Zato morajo razvijalci vse svoje 

razširitve, ki so bile kodirane še za verzijo 1.1, posodobiti ali opustiti. Poleg tega je v novi 

verziji mnogo funkcionalnih rešitev, ki naredijo Joomlo še bolj uporabniku prijazno, kot so 

moţnost nalaganja več slik ali dokumentov hkrati s pomočjo »flash uploader – ja« ter 

odstranitev sekcij, v katere so spadale kategorije člankov objavljenih na strani in še mnogo 

več novosti. 
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Joomla je kodirana v jeziku PHP in podpira PHP 4.3 in vse do najnovejše različice PHP 5. 

Uporablja objektno usmerjeno razvojno tehniko in programsko razvojne standarde. Podatke 

shranjuje v podatkovno bazo MySQL. Vključuje funkcije, kot so: predpomnenje, RSS, 

tiskanje posameznih strani, podporo za prilagoditev sistema za različne jezike in regionalne 

razlike, ... [6] 

Namestitev Joomle je preprosta. Moţnost nameščanja je lahko ročna, na delujoči spletni 

streţnik, ki podpira aplikacije v PHP-ju in ima nameščen sistem MySQL za upravljanje s 

podatkovnimi bazami ali pa z uporabo namenske aplikacije Joomla TurnKey, ki ţe vsebuje 

vse potrebne sisteme, kot so Joomla, PHP in MySQL. Namesti pa se lahko tudi z Microsoft 

Web Platform Installer-jem (WPI), ki namesti  programsko opremo na sistem Windows in 

Microsoftov IIS (Internet Information Server).  WPI avtomatično zazna manjkajoče dele, kot 

sta PHP in MySQL ter jih namesti in konfigurira, preden namesti Joomlo.  

Joomla deluje pod verzijo 2 licence GNU/GPL. 
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2 DELOVANJE SISTEMA 

2.1 Osnovna sestava sistema 

Joomla ločuje vsebino internetne strani, vsa besedila, slike, video, podcast, uporabniška imena 

in gesla ter karkoli drugega je spravljeno v vsebinski datoteki od dejanske predstavitve 

vsebine na internetni strani. Vsa vsebina se nahaja v podatkovni bazi na streţniku, informacije 

o tem, kako prikazati vsebino, pa so zbrane v predlogah.  Ko brskalnik pokliče sistem z 

namenom prikazovanja informacij, Joomla pridobi vsebino svoje strani v podatkovni bazi in s 

pomočjo datotek, v katerih so informacije o tem, kako naj bodo podatki predstavljeni, 

oblikuje stran ter pošlje informacije nazaj v brskalnik. 

 

Slika 2: Kako deluje sistem Joomla 

Urejanje vsebine v zalednem delu sistema Joomla pomeni urejanje vsebine v bazi podatkov. 

Predloga pa je skupina datotek, ki za sistem opredeljujejo način postavitve elementov na 

internetni strani in s tem določajo obliko predstavitve te vsebine. Joomli pove, kam postaviti 

menije, vsebinska področja, glavo in nogo strani, kakšno grafično ozadje in  katere oblike 

pisave naj uporabi ter vse ostalo, kar je še lahko definirano v predlogi. Predloga za sistem je 

sestavljena iz osnovne datoteke PHP, datoteke CSS, mape, ki vsebuje datoteke s slikami, ter 
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datoteke XML, ki vsebuje informacije o predlogi, ki so potrebne ob namestitvi predloge v 

sistem. To pa je le osnovna sestava. Predloga lahko vsebuje mnogo več informacij o tem, 

kako naj sistem stran prikaţe, kot je recimo še poljubna Javascript koda in podobno.  

Za sistem so na voljo ţe mnoge izdelane predloge, nekatere tudi brezplačne. Uporabnik pa se  

lahko odloči tudi za nakup predloge, ki je bolj prilagojena njegovim potrebam, še bolje pa da 

lahko naroči izdelavo lastne predloge. Za izdelavo bolj generičnih, vendar lastnih predlog, pa 

obstajajo tudi ţe preprosti programi za oblikovanje predlog, kot je npr. Artisteer, ki generira 

vse potrebne datoteke, kakor tudi zgled strani, ki je lahko precej lasten izdelovalcu predloge. 

2.2 Varnost v sistemu Joomla 

Jedrna skupina projekta Joomla [7] je pred časom ustanovila posebno skupino, ki se ukvarja s 

problemi na področju varnosti Joomle. Poleg tega, da opravljajo lastno revizijo sistema, 

preverijo tudi vsako poročilo uporabnikov, ki pride do njih. To je lahko zelo zamuden in 

podroben proces, vendar popolnoma potreben, da se varnost sistema ohrani na najvišji mogoči 

ravni. 

 

Slika 3: Prepovedan direktni dostop do datoteke 

S skoraj 4000 razširitvami, ki so na razpolago, lahko sistem postane precej ranljiv, če so te 

razširitve napisane površno in brez razmišljanja o varnosti. Skoraj za vse ranljivosti, ki jih 

lahko ima naša namestitev Joomle, so krive razširitve. Do danes je bila odkrita le ena 

ranljivost v jedru Joomle, ki je dejansko ogroţala integriteto sistema in omogočala tretji osebi 
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kontrolo nad sistemom, vendar je bila ta ranljivost odpravljena v nekaj urah po odkritju. Zato 

je potrebna skrbnost pri uporabi razširitev s strani razvijalcev, ki niso uradni Joomla 

razvijalci, npr. preverjanje njihove internetne strani in ugotavljanje, ali omogoča podporo v 

obliki foruma ter ali se uporabniki razširitve srečujejo z večjimi problemi ob uporabi le-te in 

kakšen je odzivni čas razvijalca na poročila o napakah. Seveda je potrebno ob namestitvi nove 

razširitve le-to najprej namestiti na dvojnik sistema in jo tam dodobra preizkusiti. Na Sliki 3, 

prikazujemo na levi primer komponente, ki je razvita brez razmišljanja o varnosti in na desni 

komponenta, ki ima vgrajene varnostne ukrepe. Komponenta na desni ima na začetku ukrep, 

ki preprečuje direkten dostop do datoteke, komponenta na levi tega ukrepa nima. Naslednja 

stvar, ki jo na desni preverimo, je, ali so podatki, ki so bili uvoţeni v to razširitev, »očiščeni«.  

Na desni strani smo tako dejansko uporabili razred JRequest, ki je vgrajen v strukturi 

Joomle. Z strukturo Joomle lahko uporabljamo funkcije, kot so getInt, in tako preverimo, da 

je edina vrednost, ki lahko prihaja iz $id, integer. Na levi tega ne moremo preveriti. To 

dopušča razširitev odprto za tako imenovano »SQL injection« (vstavljanje SQL). 

Ker je Joomla odličen sistem za upravljanje s spletnimi vsebinami in je uporabljan dnevno po 

vsem svetu, je pogosto tarča napadov hekerjev, ki skušajo najti način vdora v sistem. Zato je 

zelo pomembno, da uporabnik Joomle v prvi vrsti sam poskrbi za varnost, kjer je to zanj 

mogoče. Če pa se vdor zgodi, je pomembno odkriti, katera razširitev je vdor omogočila in jo 

odstraniti ter to sporočiti razvijalcu te razširitve. 

Posodabljanje naše Joomle je ena od ključnih nalog, ki našo stran ohranja varno. Ko je 

najdena ranljivost v jedru Joomle, lahko običajno pričakujemo posodobitev v štiriindvajsetih 

do oseminštiridesetih urah. Prednost posodobitev Joomle je, da ne spreminja baze, ampak 

samo datoteke, zato ostane vsebina v Joomli nedotaknjena. Zato lahko le prepišemo datoteke 

na streţniku z novimi programskimi popravki. Obstaja tudi komponenta za avtomatično 

posodabljanje Joomle. Način njenega delovanja je, da se priključi na streţnik za posodobitve 

in pove. katero različico sistema uporablja ter od streţnika dobi informacijo, katera je zadnja. 

Tako uporabniku omogoči posodobitev z enim klikom. Vendar pa je pred posodobitvijo 

pomembno, da naredimo varnostno kopijo sistema. 

Teţko je izraziti, kako pomembno je, da redno delamo varnostne kopije sistema. Te naloge 

preprosto ne smemo prepustiti gostitelju internetne strani. K sreči je na voljo zelo kvalitetna 

komponenta imenovana Akeeba Backup, ki jo namestimo na sistem in s pomočjo katere lahko 

izdelujemo varnostne kopije celotnega sistema, kot tudi le določenih sekcij sistema. Razvijalci 
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te komponente so razvili so tudi nekatere razširitve te komponente, npr. program, s pomočjo 

katerega lahko naredimo varnostne kopije sistema kar iz svojega računalnika in se nam ni 

potrebno prijaviti v sistem. Uporaba komponente je preprosta, vendar zelo efektivna. Najbrţ 

je prav iz tega razloga ta komponenta zelo priljubljena med spletnimi razvijalci, ki postavljajo 

internetne strani z Joomlo. 

Naslednjih 7 točk [8] govori o tem, kako lahko uporabnik sam poveča varnost sistema in s 

tem prepreči neţelene spremembe na svoji strani:  

 Sprememba »jos_« predpone v podatkovni bazi  

Največ napadov SQL poizkuša pridobiti podatke iz tabele, kjer so shranjeni podatki o 

uporabnikih in tako pridobiti uporabniško ime in geslo uporabnikov s tipom Super 

Administrator računi. Sprememba predpone prepreči večino, če ne vsa vstavljanja 

SQL. 

 Odstranitev številke različice/imen razširitev 

Večina ranljivosti se nahaja le v specifičnih različicah določenih razširitev. Zato je 

lahko prikaz številke v kodi kot npr // My Extension ver 2.1.3, velika nevarnost 

za potencialni napad.  Če se te številke odstrani, je teţje ugotoviti, katera različica 

razširitve je nameščena na sistem in tako napasti specifično ranljivo točko. S preprosto 

»search« funkcijo v programu beleţka lahko v datotekah poiščemo in izbrišemo take 

informacije. 

 Uporaba SEF komponente 

Večina hekerjev uporabljajo »Google inurl:« ukaz za iskanje ranljivih točk na 

internetu. Uporaba komponente Artio, SH404SEF ali katerekoli druge SEF 

komponente, ki prepiše URL strani in tako odstrani vse informacije, ki se prenašajo 

preko URL-ja, da prepreči hekerjem dostop do teh informacij in tako onemogoči 

ranljive točke. 

Poleg tega pa, ker so ti URL-ji tako tudi laţje berljivi za človeka in je zato večja 

moţnost, da bo uporabnik vtipkal besedo, ki je vsebovana v našem prepisanem URL-

ju, lahko na ta način izboljšamo tudi uvrstitve v Googlu. 

 Redno posodabljanje sistema Joomla in razširitev 
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Kot ţe omenjeno, je nujno potrebno vedno nameščati zadnje verzije sistema Joomla in 

razširitev, ki so uporabljene. Mnogo ranljivosti je v kasnejših verzijah razširitev 

odpravljenih. 

 Uporaba pravilnih nastavitve pravic za vsako datoteko na strežniku 

Nastavitev pravice na CHMOD 777 ali 707 je potrebna le, kadar skripta zapisuje v 

določeno datoteko ali direktorij. Vse druge datoteke in direktoriji morajo biti ustrezno 

zaščitene pred pisanjem. 

 Izbris neuporabljenih datotek 

Ko je nameščena razširitev, ki ni uporabljena, je dobra praksa, da se tako razširitev 

odstrani in ne samo onemogoči. Če je razširitev le onemogočena, lahko njene datoteke 

še vedno predstavljajo ranljivost sistema, ker tako še vedno ostanejo na streţniku. 

 Sprememba .htaccess datoteke 

Dodajanje nekaj določenih atributov v to datoteko blokira nekaj pogostih ranljivosti. 

########## Začetek – Prepisna pravila za blokado nekaterih izkoriščevalskih programov 

# 

# Blokiraj kakršnekoli skripte ki poskušajo določiti mainframe vrednosti prek URL-ja 

RewriteCond %{QUERY_STRING} mainframe->[a-zA-Z_]{1,21}(=|%3D) [OR] 

# Blokiraj kakršnekoli skripte ki poizkušajo z funkcijo base64_encode pošiljati »podatke« preko URL-ja 

RewriteCond %{QUERY_STRING} base64_encode.*(.*) [OR] 

# Blokiraj kakršnekoli skripte ki vsebujejo oznako  < script> v URL-ju 

RewriteCond %{QUERY_STRING} (<|%3C).*script.*(>|%3E) [NC,OR] 

# Blokiraj kakršnekoli skripte ki poskušajo določiti PHP GLOBALS spremenljivke prek URL-ja 

RewriteCond %{QUERY_STRING} GLOBALS(=|[|%[0-9A-Z]{0,2}) [OR] 

# Blokiraj kakršnekoli skripte, ki poizkušajo spremeniti _REQUEST spremenljivko prek  URL-ja 

RewriteCond %{QUERY_STRING} _REQUEST(=|[|%[0-9A-Z]{0,2}) [OR] 

# Pošlji vse blokirane zahteve na domačo stran z napako 403 Forbidden! 

RewriteRule ^(.*)$ index.php [F,L] 

# 

########## Konec - Rewrite Prepisna pravila za blokado nekaterih izkoriščevalskih programov 

 

Za še boljšo varnost pa moramo seveda poskrbeti, da mi sami in drugi uporabniki sistema 

uporabljajo varna gesla. Geslo lahko izboljšamo ţe, samo če zamenjamo nekatere črke s 

številkami, npr. »Janez« se lahko spremeni v »Jan3z«. Pomembno je tudi, da se geslo, ki ga 

sistem uporablja za dostop do podatkovne baze, razlikuje od gesla, ki ga uporabljamo za 

dostop do sistema. Če imamo moţnost, naj nam geslo za podatkovno bazo generira streţnikov 

program, ki je namenjen generiranju varnih gesel, kajti to geslo potrebujemo le ob namestitvi, 
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zato si ga ni potrebno zapomniti za vsako uporabo. Seveda pa gesla ne smemo pozabiti, saj ga 

bomo v primeru, da bomo morali Joomlo ponovno namestiti, ponovno potrebovali. 

Potrebno se je zavedati, da je varnost sistema neskončen proces in ne samo trenutno stanje. 

2.3 Razširitveni tipi za Joomlo 

Razširitve Joomle so namenjene integraciji v sistem in s tem povečanju njene funkcionalnosti 

na mnogih področjih. Razširitve za verzijo 1.5 vključujejo komponente, module ter vtičnike, 

prav tako pa še predloge in jezikovne pakete. Vse razširitve pa Joomlo prilagajajo potrebam 

njenih uporabnikov globalno. 

 

Slika 4: Razširitve v Joomli 

2.3.1 Komponente 

Od razširitev, ki so na voljo, so komponente najbolj bistven del Joomle. Komponente so 

tisto, kar v bistvu vidimo kot »glavni« del internetne strani. Joomla je oblikovana tako, da 
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nalaga in izvaja natanko eno komponento za vsako podstran. Posledično je tudi 

funkcionalnost vsebinskega upravljanja v jedru komponenta [6]. 

Komponente imajo velikokrat razvit napreden zaledni nadzor, ki se pogosto uporablja za 

ustvarjanje in posodabljanje zapisov v tabelah zbirke podatkov; pravzaprav lahko naredi vse, 

kar se da programirati v jeziku PHP.  

2.3.2 Moduli 

Moduli so bolj fleksibilna vrsta razširitev za Joomlo, ki jih za razliko od komponent lahko 

postavimo na podstrani v poljubnem številu. Dopolnjujejo vsebino komponent in niso 

namenjeni osrednji predstavitvi. Vendar so lahko povezani s komponentami, kot na primer 

modul Latest News (zadnje novice), ki je povezan s komponento, ki prikazuje vsebino, modul 

pa prikazuje povezave do najnovejše vsebine. Taki moduli so postavljeni kot okna okrog 

komponente, kot na primer modul za prijavo. Tudi noga na Joomlini spletni strani je modul. 

Moduli so dodeljeni komponentam (elementom menija). Tako je moţno določiti, ali bo modul 

za prijavo viden glede na komponento (element menija), ki jo prikazujemo. Vendar pa ni 

treba, da je modul povezan s komponento. Pravzaprav so moduli lahko samostojno 

postavljeni, ne da bi bili s čim povezani; lahko so tudi le statičen HTML ali besedilo. 

2.3.3 Vtičniki 

Ko potrebujemo določeno kodo, ki deluje na celotni strani skozi vse komponente  in module,  

je to kodo najbolje izvajati kot vtičnik. Vtičniki imajo navadno nalogo oblikovanja izhoda 

komponente ali modula, ko je stran v zaključni fazi pred prikazom.  Npr. poudarjanje vsebine 

z barvnim ozadjem, okno komentarja določenega članka,… Zaledni nadzor vtičnika je precej 

podoben zalednemu nadzoru modula, ki je omejen in oblikovan precej osnovno.  

2.3.4 Predloge 

Predloge so v bistvu dizajn spletne strani sistema Joomla. Z različnimi predlogami se lahko 

spremeni videz Joomline spletne strani. Predloge določajo mesta, kjer so komponente in 

moduli prikazani. Dokaj preprosto jih je oblikovati in ponujajo veliko fleksibilnost pri 

določanju načina prikaza spletne strani. 
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Slika 5: Ista vsebina v sistemu, predstavljena z različnima predlogama 

2.3.5 Jezikovni paketi 

Najpreprostejša razširitev so jezikovni paketi. Pakirani so kot jedrni paket ali kot razširitveni 

paket. V bistvu so te datoteke sestavljene iz parov ključ - vrednost. Tak par zagotovi prevod 

ključa, ki je statični tekstovni niz definiran v izvirni kodi. Jezikovni paketi se nanašajo na obe 

strani, zaledno in čelno. Lahko vsebujejo tudi XML meta informacijo, ki definira jezik in 

tekstovno obliko za uporabo generiranja vsebine v PDF obliki. Vendar je ta moţnost v verziji 

Joomla 1.6 umaknjena, ker preprosto ni bilo zanimanja za podporo te funkcije med razvijalci. 

 

Slika 6: Primer ključa in treh različnih vrednosti zanj 
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3 RAZVOJ RAZŠIRITEV 

Če ţelimo spreminjati sistem, je bolj smiselno, da to počnemo z razvojem razširitev kot s 

spreminjanjem jedra. Tako razširitve niso izgubljene ob nadgradnji sistema. Čeprav so 

implementirane vsaka zase, pa razširitve ne operirajo v popolnoma zaprtem okolju. Tako 

lahko mešamo različne vrste razširitev, da dobimo funkcionalnosti, ki jih ţelimo. Jedro 

Joomle omogoča, da si razširitve delijo vire in včasih opravljajo storitve druga za drugo. Tako 

lahko npr. pri razvijanju uporabimo modul, ki sproţi dogodek, ki ga nato izvede določen 

vtičnik. 

Sistem Joomla je oblikovan tako, da lahko poleg vsebinskih člankov izvaja številne 

kompleksne namenske programe, ki so zelo preprosto integrirani v sistem. Primeri takih 

razširitev so npr. spletne košarice, forumi, profili raznih socialnih omreţij, nepremičninski 

oglasi, itd. Vsi ti programi so napisani kot razširitve s strani razvijalcev iz vsega sveta in 

lahko delujejo na vsakem sistemu Joomla. Ker so razširitve umaknjene od jedra sistema, je 

tako treba vzdrţevati le eno podatkovno bazo, eno predlogo in eno jedro sistema. Vsaka nova 

nameščena razširitev podeduje videz spletne strani, na kateri je nameščena. Vsak tip 

programa, ki je kodiran v jeziku PHP, pa je lahko potencialna razširitev za Joomlo. 

 

3.1 Razvoj lastne komponente 

Za demonstracijo razvoja komponente smo »ustanovili« storitveno podjetje. Naše namišljeno 

podjetje je pravzaprav frizerski salon in ker si ţelimo ustvariti dobičkonosen posel in 

posledično čim več strank, ţelimo strankam olajšati način rezervacije termina, v katerem bi 

koristili eno ali več storitev, ki jih ponuja naš namišljen salon. Zato smo razvili komponento 

imenovano Virtualni pomočnik (v nadaljevanju komponenta ViP), ki naj bi pomagal pri 

naročanju strank na izbrane proste termine. S komponento ţelimo doseči, da se stranke lahko 

preko spleta naročijo na termine, vendar pa jim moramo omogočiti informacije o tem, kateri 

termini so prosti. Le tako lahko zmanjšamo čakalno vrsto; če stranke ne bi imele te 

informacije bi se lahko zgodilo, da bi čakalno vrsto povečali, kar pa bi imelo ravno nasprotni 

učinek. Ţeleli smo tudi, da je naročanje stranke na termin izvedeno v realnem času, kar 
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pomeni, da stranki ni potrebno čakati na potrditev termina, ki ga je izbrala, temveč je termin, 

ki ga je potrdila, ţe takoj rezerviran zanjo.  

Naloga naše komponente je torej, da v bazo podatkov shrani vse rezervacije terminov za 

vsako stranko posebej. Prva naloga je zato kreirati podatkovno bazo, ki bo hranila vse 

informacije o strankah, terminih in storitvah, ki jih naša obrt ponuja. 

 

3.1.1 Zasnova podatkovne baze pri razvoju komponente ViP 

Proces načrtovanja podatkovne baze vključuje dejansko vzpostavitev take baze, kot tudi 

celotno načrtovanje le-te. Pred začetkom so pomembna tri ključna vprašanja [13]: 

a) Katere informacije je treba shraniti? 

b) V katere tabele? 

c) V kakšni obliki? 

Pred začetkom razvoja komponente ViP smo zato določili tabele, v katere bomo shranjevali 

podatke, ter asociativne tabele, preko katerih bomo osnovne tabele povezovali med seboj. 

Med načrtovanjem smo imeli cilj doseči minimalno redundanco (shranjevanje istih podatkov 

večkrat), zaščito pred morebitnimi napakami in minimalno velikost podatkovne baze. Baza, ki 

smo jo kreirali za potrebe naše komponente ViP, se ob namestitvi integrira v osnovno bazo 

Joomle in ni samostojna baza. Shema načrta podatkovne baze je prikazana na Sliki 13.  

V bazi imamo štiri osnovne kategorije tabel, ki spravljajo podatke o: 

 Storitvah (na sliki v vijolični barvi). Poleg tabele, ki spravlja informacije o storitvah, 

kot sta trajanje in cena storitve, smo v bazi dodali še tabele, ki shranjujejo informacije 

o sekcijah in kategorijah, v katere so razdeljene storitve. Z normalizacijo baze pa smo 

dobili še tako imenovane »kataloške tabele«, kot je tabela, ki hrani ime storitve in 

tabela, ki hrani opis storitve. V sekciji je lahko spravljeno več kategorij, v kategoriji pa 

je lahko več storitev, ki pa so različno poimenovane. Tako ni moţno dodajati storitve z 

enakim imenom v isto kategorijo. V primeru našega namišljenega salona imamo npr. 

kategorijo »Dolgi lasje«, v kateri je spravljena storitev »Striţenje«, ki shranjuje 

drugačne informacije, kot storitev »Striţenje« v kategoriji »Kratki lasje«. Zato je v 

podatkovni bazi potrebno spraviti imena storitev v posebno kataloško tabelo, da 
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preprečimo podvajanje podatkov. Zapisi v kataloški in osnovni tabeli se povezujejo s 

pomočjo številke ID. 

 Zaposlenih (na sliki v rumeni barvi), ki shranjujejo podatke o imenu in priimku, 

naslovu, poštni številki, mestu, drţavi, e-mail naslovu, sliki, opombah, nastopu prvega 

delovnega dne in nastopu zadnjega delovnega dne. Vsi ti podatki niso nujno potrebni 

za delovanje komponente ViP, vendar smo na tem mestu skušali razširiti 

funkcionalnost komponente in tako omogočiti podjetju hrambe podatkov o zaposlenih. 

Poleg te tabele pa smo v bazi morali še dodati tabelo, ki bo hranila podatke o urniku 

posameznega zaposlenega. Le tako lahko ponujamo pravilne podatke o prostih 

terminih, saj se stranka ne more naročiti pri izbranem zaposlenem, če ima le-ta dopust 

ali če njegova/njena izmena nastopi šele popoldne. Ta tabela shranjuje le podatke o 

datumu in pričetku in koncu izmene za zaposlenega.  

 Strankah (na sliki v zeleni barvi), ki hrani podatke o strankah, kot so ime, priimek, 

naslov itd. 

 Rezerviranih terminih (na sliki v rdeči barvi), ki pa hrani podatke o ţe rezerviranih 

terminih, kot so datum, čas, trajanje, cena, itd. 

Tabele, ki so obarvano v oker barvi, so asociativne tabele, preko katerih povezujemo 

podatke, kot so npr. podatki o zaposlenih iz tabele »Zaposleni«, ki se v tabeli 

»Zaposleni_Termini« povezujejo s tabelo »Termini« s pomočjo števil ID, ki sta obenem 

tudi primarna ključa v glavnih tabelah, iz glavnih tabel izvoţenih v asociativne tabele. 

Vsaka komponenta, ki dodaja svoje tabele v podatkovno bazo Joomle, mora biti 

opremljena  z ukazno datoteko install.sql, ki vsebuje ukaze za ustvarjanje tabel v 

bazi sistema, poleg te datoteke pa še  ukazno datoteko uninstall.sql, s katero se ob  

morebitni odstranitvi komponente iz sistema pobriše podatkovne tabele in podatke v njej, 

ki jih je komponenta ustvarila ob namestitvi in morebitni uporabi. 

Vse tabele podatkovne baze v Joomli imajo predpono, ki omogoča, da si več namestitev 

Joomle deli uporabo iste podatkovne baze. Privzeta predpona v Joomli je »jos_«, vendar 

je, kot ţe rečeno, zaradi varnosti priporočeno, da se privzeta predpona preimenuje v 

naključni niz črk in tako onemogoči tako imenovane vstavljanje SQL. Med razvojem ni 

potrebno vedeti, kakšna je privzeta predpona v podatkovni bazi, saj ima baza vsakega 

sistema lahko drugačno. 
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Slika 7: Logični model baze za komponento ViP 
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Med pisanjem kode lahko vsako predpono zamenjamo z nizom »#__«. Joomla sama 

nadomesti ta niz z dejansko predpono ob izvajanju kode komponente. 

Ko je bila ustvarjena baza podatkov za komponento ViP, smo morali razviti zaledni sistem te 

komponente, ki bo omogočala vnos vseh potrebnih podatkov v podatkovno bazo. Sicer se zdi 

ideja za komponento precej preprosta, pa vendar lahko koda z razvojem postane zelo 

kompleksna, zato smo pri razvoju uporabili arhitekturo MVC (Model – Pogled – Krmilnik). 

3.1.2 Arhitektura MVC (Model – Pogled – Krmilnik) 

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

loči domensko logiko aplikacije (algoritme, ki upravljajo izmenjavo podatkov med 

podatkovno bazo in uporabnikom) od vnosa in predstavitve podatkov [9]. Ideja tega pristopa 

je, da se logika aplikacije zdruţi v eno poglavje in je tako ni treba reprogramirati vsakič, ko se 

spremeni vmesnik, ki uporablja podatke in obratno. Tako obstajajo trije glavni deli MVC 

komponente.  

 

Slika 8: Potek MVC arhitekture 

Model 

Model je domensko specifična (posebna tehnika rešitve) [6] predstavitev podatkov, na podlagi 

katerih aplikacija deluje. Model upravlja podatke in o spremembi svojega stanja obvešča 

svoje pridruţene poglede. Domenska logika v modelu spreminja podatke v informacije (npr. 
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računanje vsote, davka in stroškov prevoza za blago v aplikaciji Nakupovalni voziček ali pa 

računanje, če je danes uporabnikov rojstni dan). Vendar pa model ni opredeljen kot objekt 

dostopa do podatkov. MVC ne opredeljuje plasti dostopa podatkov, kajti razumljeno je, da je 

le-ta pod ali pa okrog modela. Active Record (načrt shranjevanja podatkov v relacijske 

podatkovne baze) je vzorec, ki zdruţuje domensko logiko in kodo za dostop do podatkov.  

V sistemu Joomla obstaja razred JTable, ki izvaja načrt Active Record [9]. Uporablja se v 

celotnem sistemu za ustvarjanje, branje, posodabljanje in brisanje zapisov v podatkovne 

tabele. Tako je na primer objekt vezan samo na eno vrstico v tabeli. Ko je nov objekt kreiran, 

je nova vrstica dodana tabeli ob shranitvi. Vsak naloţen objekt pridobi podatke iz baze. Kadar 

je objekt posodobljen, je vrstica v tabeli, ki se nanaša nanj, prav tako posodobljena. Razreda 

JModel in JTable tako sodelujeta med sabo pri upravljanju s podatki. 

Pogled (View) 

Pogled potegne podatke iz modela in jih pošlje v predlogo, ta pa je predstavljena uporabniku 

na način, ki je primeren za ţeleno interakcijo. V nobenem primeru pogled ne spreminja ali 

vpliva na podatke. Njegova naloga je le, da jih pridobi preko krmilnika ter prikaţe na ţeljen 

način. V primeru spletnih aplikacij je pogled navadno generirana HTML koda, ki je poslana 

brskalniku, z namenom predstavitve uporabniku. 

Tako kot pri modelu razširitve, pa je pomembno, da so ustvarjeni tudi različni pogledi za 

predstavitev različnih podatkov iz različnih modelov.  

V pogledih pa so omogočene tudi različne maske. Za te maske ni nikakršnega predpisa o 

poimenovanju. Dobra praksa je kreiranje ene maske na en pogled, ni pa nujna. Tako se ohrani 

enostavnost izvajanja kode. Z nekaj osnovne logike se lahko skrije in prikazuje določeno 

vsebino. Če pa ta logika postane preveč kompleksna, je dobro razmisliti o razdelitvi enega 

pogleda na dva. 

V pogledih je mogoča souporaba določenih funkcij s pomočjo kreiranja pomočnikov 

(helpers), kjer take funkcije in metode definiramo in jih nato z uporabo PHP include / 

require ukazi prenašamo po pogledih, lahko pa tudi modelih in krmilniku ter podkrmilnikih.  
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Krmilnik (Controller) 

Krmilnik je pomemben del MVC vzorca. Ne samo, da opravlja zahtevane naloge, je tudi tisti, 

ki  ustvari model z enakim imenom in je odgovoren za nastavitev pogleda in zaţelene oblike 

le-tega. Krmilnik je tisti, ki prejme vnos uporabnika in sproţi odziv s klicem modelov in 

pogledov, da izvedejo zahtevano na podlagi vnosa. Vstopna točka v komponenti pravzaprav 

pomeni kreiranje krmilnika. Glavni krmilnik mora razlikovati med različnimi dodajanji, 

urejanju in izbrisi. Za to je poskrbljeno s kreiranjem različnih podkrmilnikov za različne 

poglede. V Joomli krmilnik z enakim imenom kot ga ima model in kot ga ima pogled, tako 

poveţe ta dva med seboj. 

 Pri razvoju zalednega dela komponente ViP smo morali omogočiti 

upravljanje s podatki o storitvah, ki jih naš namišljen frizerki salon 

ponuja. Kot ţe omenjeno, so te storitve logično razdeljene na 

sekcije, le-te pa vsebujejo še kategorije.  

Poleg upravljanja s podatki o storitvah mora komponenta upravljati 

še s podatki o zaposlenih v našem salonu, ter podatki o strankah in 

podatki o časovnih terminih, ki jih stranke rezervirajo. Zato smo 

morali ustvariti šest različnih modelov (services.php, sections.php, 

categories.php, employees.php, appointments.php in clients.php), ter 

še enega dodatnega (assistant.php) za pregled informacij o 

največkrat izbranih storitvah ali največkrat izbranih zaposlenih, ki 

jih naša komponenta ponuja z namenom pregleda nad dogajanjem 

tako v komponenti, kot tudi salonu samemu. Vsak od ustvarjenih 

modelov pa vsebuje funkcije, kot so dodajanje, urejanje in brisanje 

podatkov ter funkcije za paginacijo podatkov z namenom bolj 

preglednih podatkov in ostale vsakemu modelu lastne funkcije. 

Skupaj z modeli smo kreirali še dvanajst razredov JTable z 

pomočjo katerih bomo fizično dostopali do podatkov. Ti razredi 

JTable ne vsebujejo nobenih funkcij, temveč le spremenljivke, ki so 

poimenovane enako kot atributi tabele v podatkovni bazi ter 

konstruktor, ki nastavi objekt. So le objekti, s katerimi Slika 9: Drevesna struktura 

zalednega dela komponente ViP 



21 

 

upravlja razred JModel. Podoben postopek kreiranja modelov je bil ponovljen v čelnem delu 

komponente ViP, vendar pa je bilo kreiranih modelov manj zaradi manjše zahteve po 

pregledu podatkov. Kot ţe omenjeno, pa so pogledi in modeli med seboj povezani zato smo 

morali ustvariti enako število pogledov, kot je število modelov. Vendar pa imajo vsi pogledi 

vsaj dve maski, eno za skupno predstavitev vseh podatkov, eno za urejanje podatkov in eno le 

za prikaz podatkov (Slika 10). Da bi lahko povezali modele in poglede, smo morali ustvariti 

še krmilnike. Naša komponenta ViP ima en glavni krmilnik, ki predstavlja vstopno točko 

aplikacije in šest podkrmilnikov. Vsak od njih skrbi za upravljanje s podatki (urejanje, 

brisanje, dodajanje) v šestih osnovnih modelih in predstavitev teh podatkov v pogledih 

zalednega dela komponente.  

V čelnem delu komponente so poleg  glavnega krmilnika le štirje podkrmilniki, zaradi 

manjšega števila pogledov, ki jih ta del potrebuje. 

 

Slika 10: Različne maske enega pogleda v komponenti ViP 

3.1.3 Podrobna predstavitev komponente ViP 

Čeprav smo za boljše razumevanje vključili komponento v storitve namišljenega frizerskega 

salona, pa je pravzaprav ideja komponente ViP, da jo je moţno uporabljati na mnogih 
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poslovnih področjih, kjer opravljajo storitve za katere si morajo stranke rezervirati termine 

preko telefona ali osebno, npr. v odvetniških pisarnah, zobozdravstvenih in ostalih 

zdravniških ambulantah, računovodskih servisih,itd.    

Razvoj komponente ViP je potekal v dveh delih, zalednem in čelnem in tako sta oba dela 

podobna, kajti vsak zase potrebujeta enako osnovno strukturo: Modele, Poglede in Krmilnike. 

Videz zalednega dela komponente je standarden za Joomlo, s čimer je uporabniku zalednega 

sistema olajšana uporaba in seznanjanje s komponento na začetku uporabe.  

 

Slika 11: Nadzorna plošča zalednega dela komponente ViP 

3.1.3.1 Zaledni vmesnik komponente ViP 

Zaledni del komponente je namenjen administratorju Joomle, ki komponento vključi na 

spletno stran in napolni bazo s potrebnimi podatki, da omogoči nemoteno delovanje v čelnem 

delu komponente. Priporočljivo je, da prepovemo dostop do zalednega dela sistema vsem, ki 

ne potrebujejo razširjenega pregleda nad podatki v komponenti ViP. Tako naj bi imeli tak 

dostop le administratorji Joomle in pa mogoče še direktor oz. lastnik obrti ali podjetja, ki 

komponento uporablja. Prepoved bi naj pomagala, da se izognemo neljubim dogodkom, kot 

so brisanje podatkov pomotoma, ter zavarovanju podatkov, saj v zalednem delu komponenta 

prikazuje podatke, ki niso javnega značaja, npr. podatke in celo mnenja o zaposlenih. Ti 

podatki v čelnem delu niso vidni. V zaledju je mogoče podatkovno bazo napolniti in s temi 

podatki upravljati, vendar pa samega dodajanja rezervacij terminov tu ni mogoče opraviti. Za 
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to je namenjen čelni del komponente, ki ga bomo predstavili v nadaljevanju. Zaledni del je 

razdeljen na sedem delov in vsak od njih opravlja svojo funkcijo:  

 Nadzorna plošča (Control panel) sluţi laţjemu dostopu do ostalih atributov (slika 

11). Poleg tega je v nadzorni plošči moţno imeti še pregled nad najbolj ţelenimi 

storitvami in zaposlenimi ter strankami, ki preko sistema rezervirajo največ časovnih 

terminov. V nadzorni plošči tako obstaja le ena maska. 

 Sekcije (Sections) so manj obseţen del komponente in so ustvarjene z namenom 

logičnega urejanja storitev, ki so lahko mnoţično preobseţne. Zato si pomagamo z 

uvrstitvijo storitev v sekcije in nadalje v kategorije. Sekcije imajo dve maski in sicer 

eno za prikazovanje vseh sekcij v skupini in eno za dodajanje novih in urejanje ţe 

obstoječih sekcij. 

 Kategorije (Categories) so prav tako kreirane za namensko urejanje storitev. Če po 

kategorijah ali sekcijah ni potrebe lahko administrator le-te pusti prazne. Ravno tako 

kot sekcije imajo tudi kategorije dve maski. Ena prikazuje vse kategorije skupaj, ki so 

ţe ustvarjene in njihove atribute, druga pa se sproţi ob izbiri določene kategorije in 

izbire urejanja ali dodajanja kategorije. 

 

Slika 12: Logično urejanje storitev v komponenti ViP 

 Storitve (Services), tu hranimo podatke o vseh storitvah, ki jih naš namišljen frizerski 

salon ponuja in na katere se lahko stranka naroči ob rezervaciji termina. Storitve se 

lahko od tu dodaja ureja in briše. Atributi ene storitve so poleg ţe omenjenih cene in 
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trajanja v katerem je storitev opravljena še, kategorija v katero je storitev uvrščena, 

sekcija v katero je kategorija uvrščena in opis storitve. Če bi katero od storitev v 

našem namišljenem frizerskem salonu iz kakršnega koli razloga prenehali ponujati, jo 

lahko v zalednem delu le onemogočimo namesto brišemo in tako ohranimo podatke za 

to storitev, v primeru, da jo bomo nekdaj zopet začeli opravljati, ali pa samo za namen 

pregleda nad zgodovino podatkov v komponenti. 

 

 Zaposleni (Employees), v tem delu hranimo podatke o zaposlenih, ki se bodo 

prijavljali v sistem. Ker uporabniki, kot zaposleni potrebujejo večji pregled nad 

podatki v bazi in več moţnostmi komponente ViP imajo zaposleni višji nivo avtoritete 

kot stranke.  

Vsem uporabnikom, ki so zaposleni, smo morali tako omogočiti, da imajo s svojim 

uporabniškim imenom in geslom, moţnost celo upravljati s komponento iz zalednega 

dela, če je to potrebno, vendar to, kot ţe rečeno, ta praksa ni priporočena. Zato je bilo 

potrebno omogočiti najvišji moţni nivo in tako največji nadzor nad Joomlo le 

skrbniku Joomle in po moţnosti lastniku spletne strani. Zato smo tu uporabili ţe 

vgrajeno Joomlino komponento za registracijo, ki za našo komponento ViP hrani 

podatke o uporabnikih in njihovi uporabniški skupini. Ko je uporabnik dodan v 

določeno skupino v Joomli, se tako avtomatično doda tudi v tabelo zaposlenih v 

podatkovni bazi, ki jo je kreirala komponenta. V tabelo se avtomatično doda ime in 

elektronski naslov, vse ostalo (npr. priimek, telefon, naslov, biografija, komentarji,…), 

pa je moţno dopolniti v delu komponente ViP, ki upravlja z zaposlenimi. Razen 

biografije, imena in priimka, v čelnem delu drugi podatki o zaposlenih niso vidni. 

Kot ţe rečeno, je komponenta za registracijo ţe vključena v Joomlo, in smo zato 

namesto razvoja lastne razširitve, ki bi registrirala uporabnike v sistem in dodeljevala 

pravice, tu uporabili kar uporabniški vmesnik Joomle, kjer se uporabnikom določa 

pravice. Tako smo določili, da se zaposlene doda v skupino Manager in lastnika strani 

ali direktorja podjetja ali obrti v skupino Administrator ali Super Administrator skupaj 

s skrbnikom strani. V nadaljevanju bomo podrobneje opisali te tipe skupin [9]: 

Manager - Tej skupini je omogočen dostop do ustvarjanja vsebin in ostalih 

informacijskih sistemov iz zalednem delu, lahko se prijavijo prek zalednega vmesnika, 

vendar so njihove pravice in dostop, omejene le na upravljanje vsebin. Lahko 

ustvarjajo ali urejajo vse vsebine, imajo dostop do nekaterih funkcij v sistemu, kot so 
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dodajanje, brisanje in urejanje sekcij in kategorij, urejanje čelnega dela in menijev, 

vendar nimajo dostopa do "mehanike" sistema, kot je upravljanje z uporabniki ali 

moţnost namestitve komponente ali modula. 

Administrator – Ta skupina omogoča dostop do večine funkcij v zaledju in ima 

enake pravice kot skupina Manager, vendar poleg tega ima ta skupina še dostop do 

določenih moţnosti namestitve / odstranitve komponent, modulov ter dostop in 

uporabo do statističnih podatkov spletne strani, vendar pa ne more spreminjati 

predloge ali globalne konfiguracije. Ta skupina ima moţnost spreminjanja drugih 

uporabniških računov pod njim, razen računov tipa Super Administrator, le-ti zanj 

niso niti vidni, prav tako pa ne more ustvariti takega tipa računa. To lahko stori le 

uporabnik z nivojem avtorizacije Super Administrator. 

Super Administrator – Ta skupina ima dostop do vseh administracijskih funkcij in ji 

je dodeljen popolni dostop do vseh funkcij. Samo drug Super Administrator lahko 

kreira ali ureja račun s takim nivojem avtorizacije in enkrat ustvarjen račun v tej 

skupini ne more biti izbrisan niti preko drugega računa iz enake skupine (uporabniki z 

direktnim dostopom do podatkovne baze lahko uporabnika izbrišejo ročno, vendar 

lahko ta metoda povzroči popolno blokado). Zato je potrebno razmisliti, komu se tak 

nivo sploh odobri, vendar pa čeprav uporabnik iz te skupine ne more brisati računa 

drugega uporabnika iz te skupine, lahko spreminja skupine računov, blokira račune ali 

zamenja gesla drugih uporabnikov iz te skupine. 

 Stranke (Clients), tako kot pri zaposlenih tudi tu ni mogoče dodajati novih vnosov v 

zalednem delu komponente. Kot pri zaposlenih smo tudi tu uporabili ţe vgrajeno 

prijavno komponento zato se stranke v komponento dodajajo avtomatično z 

registracijo v Joomli. V komponenti pa je moţno dopolniti podatke poljubne stranke 

in tako poleg avtomatično dodanega imena in elektronskega naslova, dodati ostale 

lastnosti določene stranke, kot so priimek, naslov, telefon,… Pomembno je poudariti, 

da ti podatki niso vidni nikjer, razen v zaledju same komponente. Stranke se lahko 

prijavijo v sistem v čelnem delu, preko prijavnega modula, zato so vsi uporabniki ki so 

se registrirali na tak način, dodeljeni v enako uporabniško skupino. V Joomli so 

mogoči štirje tipi računov v čelnem delu [12]:   

Registered – Ta tip računa omogoča uporabniku, da se prijavi v čelnem delu. Ta 

skupina uporabnikov ne more prispevati vsebine, vendar ima dostop do različnih 
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področij, kot so forum ali snemalne sekcije (download sections), če le-te na strani 

obstajajo. 

Author – Ta, tip računa omogoča uporabniku, da objavlja vsebino, običajno prek 

povezave v uporabniškem meniju. Predloţi lahko nove vsebine, izbere moţnosti 

prikaza te vsebine v čelnem delu in izbere datume za objavo, vendar pa ne more 

neposredno objavljati vsebine. Ko je vsebina poslana, avtor prejme sporočilo: »Hvala 

za vašo objavo. Vsebina bo najprej pregledana, preden bo objavljena na spletni 

strani«. Ta skupina lahko ureja le članke, katere avtorji so oni sami, a šele, ko so 

članki objavljeni in vidni. 

Editor –  Ta tip računa uporabniku omogoča objavljanje in urejanje vse (ne samo 

svoje) vsebine v čelnem delu. Prav tako lahko ureja vsebino, ki čaka na objavo. 

Vendar pa ta skupina ne more objaviti ali spreminjati statusa objave kateregakoli 

članka, niti lastnega. 

Publisher – Ta tip računa omogoča uporabniku pošiljanje, urejanje in objavljanje 

vse (ne samo svoje) vsebine v čelnem delu. Ta skupina lahko pregleduje vse članke, 

ureja in spreminja moţnosti objave in lahko tudi določa kdaj so članki pripravljeni na 

objavo in s tem naredi te članke vidne ostalim tipom računov in neregistriranim 

uporabnikom v čelnem delu (odvisno od vidljivosti ki je bila izbrana za določen 

članek) 

 Rezervacija terminov (Appointments), kjer pa smo objavili vse še aktualne 

rezervirane termine. Objava vseh terminov aktualnih in ţe preteklih, bi lahko s časom 

povzročila le zmedo, namesto pregleda nad podatki. Pretekli termini so zato 

samodejno onemogočeni in skriti, vendar pa niso izbrisani. Če uporabnik ţeli, lahko 

izbere dan, v katerem bi ţelel videti termine, ki so bili rezervirani. V tem delu 

komponente ViP se ne da terminov rezervirati, ker je temu namenjen čelni del sistema, 

lahko pa se jih ureja, čeprav je ta funkcionalnost prav tako omogočena v čelnem delu.  

 

Nastavitev parametrov v zaledju 

V zaledju smo omogočili nastavitev tudi nekaj drugih parametrov (slika 13), ki so potrebni za 

pravilno predstavitev podatkov v zalednem in čelnem delu komponente, kot so ime našega 

namišljenega salona, denarno enoto, ki jo uporablja drţava, kjer smo locirani, telefonsko 

številko, format datuma, ki ga uporablja drţava, kjer smo locirani, in format ure uporabljen v 
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tej drţavi. Te podatke v komponenti predstavljamo v različnih pogledih, zato je pomembno 

imeti enotno podlago. Z omogočanjem nastavitev teh parametrov, pa komponenta ViP ni več 

uporabna samo lokalno, temveč smo njeno funkcionalnost razširili globalno in tako omogočili 

uporabnikom vsega sveta, da si komponento namestijo na svojo Joomlo.  

 

Slika 13: Nastavitev parametrov v zalednem sistemu komponente 

3.1.3.2 Čelni vmesnik komponente ViP 

3.1.3.2.1  Vmesnik za zaposlene v čelnem delu komponente 

Ko smo napolnili podatkovno bazo z osnovnimi podatki v zalednem delu, je komponenta 

primerna za predstavitev strankam v čelnem delu. Vendar pa moramo pred tem še nastaviti 

urnike vseh zaposlenih, ki opravljajo storitve, ki jih naš namišljeni frizerski salon nudi. Ta 

korak je zelo pomemben, saj lahko le tako dejansko stranka rezervira termin pri izbranih 

zaposlenih v salonu. Poleg varnostnih ukrepov in vzdrţevanja podatkovne baze, je vnašanje 

urnikov še edina obveznost, ki jo je potrebno konstantno opravljati. Komponenta  ViP je 

zasnovana tako, da si lahko vsak zaposleni posamezno vnaša svoje urnike sam, poleg tega pa 

ob dodatni izbiri zaposlenega lahko to stori za njih administrator Joomle. Ostale moţnosti, ki 

jih imajo zaposleni v čelnem delu, so rezervacija terminov v imenu strank, če le-te ne morejo 

rezervacije opraviti same, moţnost pregleda nad podatki za vse terminov, ki so še aktualni za 

njih, zaposleni lahko svoje rezervirane termine odpovedujejo, prestavljajo in urejajo njihove 
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atribute, itd (slika 14). Ob vsaki spremembi imajo še moţnost izbire o obveščanju stranke o 

spremembah preko spletne pošte.  

 

 

Slika 14: Vmesnik za zaposlene v komponenti ViP 

 

3.1.3.2.2 Vmesnik komponente ViP za stranke 

Če stranka ţeli uporabljati to komponento na spletni strani, je prva stvar, ki jo mora opraviti 

registracija v Joomli, kajti komponenta ni vidna za neprijavljene uporabnike. Registracija je 

enkratna, prijava pa je potrebna vsakokrat, kadar uporabnik ţeli rezervirati termin.  

Vmesnik za stranke deluje podobno kot vmesnik za zaposlene, vendar pa ima malo manj 

moţnosti. Tako je dodajanje novega termina je enako kot pri čelnem vmesniku za zaposlene, 
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upravljanje s termini pa se razlikuje le minimalno. Prvi korak dodajanja novega termina je, da 

si stranka izbere storitve, ki jih ţeli v tem terminu. Ko so vsi potrebni podatki v tem pogledu 

zbrani, jih v komponenti spravimo v spremenljivke seje pomočjo razreda JSession, ki je del 

sistema, ter spremenimo pogled komponente.  

Objekt JSession kreiramo ob prijavi uporabnika v sistem, v komponenti pa smo to dejstvo 

izrabili za shranjevanje podatkov, ki še niso potrjeni s strani uporabnika, v ta objekt. Ko 

stranka potrdi termin, smo podatke objekta JSession vnesli v bazo in s klicem funkcije 

destroy()sprostili vse spremenljivke seje in uničili vse podatke, ki so bili registrirani za sejo. 

Drugi korak je izbira zaposlenega, za katerega stranka ţeli, da izvede storitve, ki jih je izbrala 

v prvem koraku. Ta pogled je sestavljen tako, da najprej predstavi zaposlene, ki opravljajo vse 

izbrane storitve, potem pa so predstavljeni še zaposleni, ki opravljajo posamezne storitve. V 

to skupino smo prav tako vključili zaposlene, ki so predstavljeni v sekciji vseh storitev, tako 

imajo omogočeno enako predstavitev, kot vsi ostali. Tu smo imeli v mislih predvsem podjetja, 

kjer so zaposleni plačani glede na promet in jim tako omogočili enakovredno moţnost 

tekmovanja za stranke. Komponenta predstavlja zaposlene z imenom in priimkom, njihovo 

fotografijo in njihovim skrajšanim ţivljenjepisom. Pri vsakem predstavljenem zaposlenem je 

še informacija o ceni storitve in trajanju storitve, ki velja za zaposlenega. Ko smo tudi te 

informacije dobili od stranke, smo jih prav tako dodali kot dodatne spremenljivke seje in 

zopet spremenili pogled komponente. 

Tretji korak je izbira termina (slika 16). V tem pogledu so najprej predstavljeni vsi podatki, ki 

smo jih doslej dobili od stranke, kot so: izbrani zaposleni, izbrane storitve, pribliţno trajanje 

celotne storitve in pribliţek cene za storitve, ki so izbrane. 

 

Slika 15: Izbirnik datuma vgrajenega v JHTML sistem Joomla 
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Preko izbirnika datuma (slika 15), ki je ţe vgrajen v sistem v razredu JHTML, si tako stranka 

lahko izbere datum za katerega ţeli rezervirati termin. Če je na izbrani datum urnik 

zaposlenih, ki jih je stranka izbrala usklajen z njenimi ţeljami, ima moţnost videti 

razpoloţljiv čas za izbrani dan v obliki tabele.  

 

Slika 16: Izbiranje termina v komponenti ViP 

V tabeli so prikazani ţe rezervirani termini za izbrane zaposlene na ta dan, zato stranka v 

okviru tega termina ne more rezervirati svojega termina, prav tako pa ne more rezervirati 

termina, ki presega čas drugega ţe rezerviranega termina ali konca delovnega časa. Tako v 
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komponenti preprečujemo prekrivanje terminov. Ko je termin izbran, so tudi podatki o 

terminu shranjeni v spremenljivko seje in pogled še enkrat spremenjen. 

Četrti, zadnji korak, je namenjen potrjevanju rezervacije. Najprej so zopet predstavljeni vsi 

podatki, ki so zbrani tekom procesa rezervacije. Stranka ima na izbiro tri opcije in sicer 

potrditev, vrnitev in preklic rezervacije. Če pritisne gumb za preklic, smo spremenljivke seje 

uničili in stranko preusmerili na domačo stran, opcija vrnitev je namenjena ponovni izbiri 

datuma rezervacije termina, potrditev pa potrdi rezervacijo in tako vse spremenljivke seje, ki 

smo jih dodajali v procesu rezervacije, zapišemo v podatkovno bazo, in pošljemo elektronsko 

pošto s podatki o rezervaciji termina, ki ga je stranka pravkar potrdila, na njen elektronski 

naslov. Ob potrditvi še zadnjič spremenimo pogled komponente z namenom prikaza 

zahvalnega sporočila in gumba za preusmeritev na domačo stran spletnega mesta našega 

namišljenega salona. V tem pogledu nobenega podatka več ne shranjujemo v podatkovno 

bazo. 

3.2 Razvoj modula 

Modul je v najbolj osnovni obliki zgrajen iz dveh datotek: konfiguracijske datoteke (XML) in 

krmilniške datoteke (PHP). Datoteka XML vsebuje splošne informacije o modulu (kako bo 

predstavljen v zalednem delu sistema v upravljalcu modulov),  kot tudi parametre modula, ki 

jih lahko dodamo za izboljšavo videza in/ali funkcionalnosti modula, krmilniška datoteka pa 

zagotavlja nadzor nad logiko modula.  

Tako kot pri razvoju komponente lahko tudi pri razvoju modula izkoristimo arhitekturo MVC, 

zato dodamo datoteki PHP še dodatno datoteko helper.php, v kateri se bodo izvajale vse 

operacije in dostop do podatkov. Tako ločimo logiko od predstavitve, katero zapišemo v 

datoteko default.php v mapo tmpl/. Ta datoteka vsebuje (X)HTML kodo za predstavitev 

modula v čelnem delu. 

Obstaja še ena prednost takega datotečnega sistema za modul, to je, da je tako omogočeno, da 

je HTML oz. predstavitev, zlahka povoţena s strani katerekoli predloge za sistem Joomla. 

Tako je omogočeno optimalno vključevanje modula na katero koli spletno stran. 
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Pri imenovanju modulov je potrebno paziti, da modul nima enakega imena kot drug ţe 

nameščen modul, saj se modul, ki šele čaka na namestitev, v tem primeru ne bo namestil. 

Module je potrebno poimenovati unikatno, vendar pa je dobra praksa da ima ime modula 

predpono »mod_«. 

Prav tako kot v komponento je tudi v modul moţno vključiti jezikovno datoteko (npr. en-GB. 

module_name.ini za angleški, sl-SI.mod_module_name.ini za slovenski in/ali 

fr.FR.mod_module_name.ini za francoski jezik, itd.), ki se samodejno s pomočjo 

konfiguracijske datoteke namesti v jezikovni del sistema. Na ta način je lahko modul, ki ga 

razvijemo, predstavljen v več jezikih. Število jezikov, za katere je vsebina modula prevedena, 

nima omejitve in je odvisno od samega razvijalca. Jezikovno datoteko lahko doda tudi vsak 

uporabnik modula in ne nujno samo razvijalec. Poznati mora le ključe, za katere je potreben 

prevod (te lahko razbere iz drugih jezikovnih datotek), pravilno poimenovanje datoteke in 

mesto na streţniku, kamor je potrebno to datoteko prenesti. Če je vse pravilno narejeno, bo 

modul preveden v izbran jezik uporabnika Joomle.  

3.2.1 Postopek razvoja modula 

Tudi pri modulu je vstopna točka modula krmilniška datoteka PHP. Ta datoteka pridobiva 

potrebne parametre, nastavljene s strani uporabnika Joomle in jih podaja logičnemu delu, ki 

izvaja operacije in upravlja podatke. Metode v logičnem delu vračajo rezultate, ki jih ta 

datoteka hrani za predstavitev. Krmilniška koda modula, ki izpisuje naključna imena 

uporabnikov sistema Joomla, je sestavljena tako: 

<?php 

//prepoved direktnega dostopa 

defined('_JEXEC') or die('Direct Access to this location is not allowed.'); 

  

// vključitev helper datoteke, ki izvaja računske operacije 

require_once(dirname(__FILE__).DS.'helper.php'); 

  

// pridobivanje parametra iz konfiguracije modula 

$userCount = $params->get('usercount'); 

  

// klicanje metode v helper datoteki, ki vrne imena uporabnikov 

$items = ModHelloWorld2Helper::getItems($userCount); 

  

// vključitev predloge za predstavitev 

require(JModuleHelper::getLayoutPath('mod_hello_world2')); 

?> 
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Število naključnih imen, ki jih bo modul izpisal, je odvisno od parametra, ki ga nastavi 

uporabnik v upravljavcu modulov v zaledju, vendar pa lahko v konfiguracijski datoteki 

razvijalec nastavi privzeto vrednost.  

Konfiguracijska datoteka vsebuje v prvem delu predstavitev podatkov o modulu in razvijalcu 

in v drugem delu informacije o datotečnem sistemu modula, jezikovnih izbirah in parametrih 

potrebnih, da modul deluje po ţelji uporabnika, ki jih uporabnik nastavi v upravljalcu 

modulov v zaledju. Koda konfiguracijske datoteke za modul, ki izpisuje naključno število 

imen uporabnikov je sestavljena tako: 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<install type="module" version="1.5.0"> 

    <!—Ime modula--> 

<name>Hello World 2 - Hello</name>  

  

    <!—Ime avtorja --> 

<author>Ambitionality Software LLC</author>  

  

    <!—Datum verzije modula --> 

<creationDate>2008-06-23</creationDate>  

  

    <!—informacije o avtorskih pravicah --> 

<copyright>All rights reserved by Ambitionality Software LLC 2008.</copyright>  

  

    <!—Informacije o licenci --> 

<license>GPL 2.0</license>  

  

    <!—Avtorjev elektronski naslov --> 

<authorEmail>info@ambitionality.com</authorEmail>  

  

    <!— Naslov avtorjeve spletne strani --> 

<authorUrl>www.ambitionality.com</authorUrl>  

  

    <!—Številka verzije modula --> 

<version>1.0.0</version>  

  

    <!—Opis modula in njegove funkcije --> 

<description>Provides a random listing of registered users</description> 

  

    <!—Seznam vseh datotek, ki naj bi bile nameščene za pravilno delovanje modula--> 

<files> 

<!—Atribut "module" označuje da je ta datoteka glavni krmilnik --> 

 <filename module="mod_hello_world2">mod_hello_world2.php</filename> 

   <filename>index.html</filename> 

   <filename>helper.php</filename> 

   <filename>tmpl/default.php</filename> 

   <filename>tmpl/index.html</filename> 

</files> 

     

    <!— Vse jezikovne datoteke, ki so vključene v modul --> 

<languages> 

        <language tag="en-GB">en-GB.mod_hello_world2.ini</language> 

</languages> 

  

    <!—Opcijski parametri --> 

<params> 

<!— omogoči namestitev modula--> 

<param name="moduleclass_sfx" type="text" default="" label="Module Class 

Suffix" description="PARAMMODULECLASSSUFFIX" /> 

  

<!— doda nekaj prostora med prejšnjim in naslednjim parametrom --> 

<param name="@spacer" type="spacer" default="" label="" description="" /> 
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<!— Parameter, ki omogoča uporabniku v zalednem delu spremeniti število 

naključnih imen, ki jih bo modul izpisal --> 

<param name="usercount" type="text" default="5" label="LABEL USER COUNT" 

description="DESC USER COUNT" /> 

</params> 

</install> 

 

V znački <params> modul predstavi vse nastavljive parametre v zaledju in v znački <param> 

vsak atribut  parametra posebej. 

Logiko modula predstavlja razred helper.php, ki vsebuje metodo za pridobivanje 

uporabnikov, ki dostopa do baze podatkov z njimi upravlja ter vrne rezultat.  

<?php 

//prepoved direktnega dostopa 

defined('_JEXEC') or die('Direct Access to this location is not allowed.'); 

  

class ModHelloWorld2Helper 

{ 

    /** 

     * Vrne seznam poslanih postavk 

    */ 

    public function getItems($userCount) 

    { 

       // referenca podatkovne baze 

$db = &JFactory::getDBO(); 

  

// seznam $userCount naključno razvrščenih uporabnikov  

$query = 'SELECT a.name FROM `#__users` AS a ORDER BY rand() LIMIT '. 

$userCount  . ''; 

  

$db->setQuery($query); 

$items = ($items = $db->loadObjectList())?$items:array(); 

  

        return $items; 

    } //konec getItems 

  

} //konec ModHelloWorld2Helper 

?> 

Ker je ideja arhitekture MVC ločiti logiko od predstavitve, moramo dodati še predlogo, v 

kateri je datoteka, ki vsebuje informacije o predstavitvi modula v čelnem delu sistema. Ta del 

je enakovreden pogledom v komponenti. Prav tako je moţno spreminjati maske, zato se v ta 

namen ustvari mapa /tmpl, ki vsebuje te maske. Ena sama maska se v praksi poimenuje kar 

»default.php«, njena koda pa bi bila sestavljena kot  mešanica kode PHP in HTML,:  

//prepoved direktnega dostopa 

defined('_JEXEC') or die('Direct Access to this location is not allowed.'); 

<?php echo JText::_('RANDOM USERS'); ?> 

<ul> 

    <?php foreach ($items as $item) { ?> 

    <li> 

        <?php echo JText::sprintf('USER LABEL', $item->name); ?> 

    </li> 

    <?php } ?> 

</ul> 
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Ker ima ta modul v konfiguracijski datoteki deklarirano angleško in slovensko jezikovno 

datoteko, je potrebno da sta ti dve datoteki vključeni. Taka datoteka je enaka kot pri 

komponentah in je prav tako sestavljena iz ključev in prevodov. 

en-GB.mod_hello_world2.ini:  sl-SI.mod_hello_world2.ini: 

LABEL USER COUNT=User Count 

DESC USER COUNT=The number of users to 

display 

RANDOM USERS=Random Users for Hello World2 

USER LABEL=%s is a randomly selected user 

LABEL USER COUNT=Število uporabnikov 

DESC USER COUNT=Število uporabnikov, ki bodo 

prikazani 

RANDOM USERS=Naključni uporabniki izpisani v 

Hello World2 

USER LABEL=%s je naključno izbran uporabnik 

Če hočemo, da bo jezikovna raznolikost delala, pa moramo poleg datotek v modulih in 

komponentah, namestiti še osnovne datoteke Joomle, ki jih dobimo na njihovi strani. Poleg 

tega je priporočljivo namestiti tudi modul, ki bo v čelnem delu prikazoval povezave do 

različnih jezikovnih vsebin, drugače bo uporabnik na strani le s teţavo prišel do pravega 

prevoda. 

 

Slika 17: Predstavitev modula v dveh jezikih 

3.3 Razvoj vtičnika 

Vtičniki so v Joomli implementirani s pomočjo razreda JPlugin. Tako je kreiranje objekta 

tipa JPlugin kakor kreiranje mini sistema, ki je dodan globalnemu dogodkovnemu 

razpečevalcu. Tako jedro Joomle kot nameščena  razširitev razvita s strani tretje osebe lahko 

sproţita dogodek, na katerega se vtičniki odzovejo. 

Implementacija vtičnika temelji na principu opazovalca, ki je predstavljen z razredom 

JPlugin in opazovanega, ki pa je predstavljen z razredom JEventDispatcher. 
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/** 

 * JPlugin Class 

 * 

 * @package Joomla.Framework 

 * @subpackage Application 

 * @since 1.5 

 */ 

class JPlugin extends JObserver 

{ 

 /** 

 * Constructor 

 * 

* For php4 compatability we must not use the __constructor as a constructor 

for plugins 

* because func_get_args ( void ) returns a copy of all passed arguments NOT 

references. 

* This causes problems with cross-referencing necessary for the observer 

design pattern. 

 * 

 * @param object $subject The object to observe 

 * @since 1.5 

 */ 

 function JPlugin(& $subject) 

 { 

  parent::__construct($subject); 

 } 

 /** 

         * Method to map events to handler methods 

         *  

         * @access public 

         * @param array Arguments 

         * @return mixed Routine return value 

         * @since 1.1 

         */ 

 function update( &$args ) 

 { 

  /* 

* First lets get the event from the argument array.  Next we will 

unset the 

* event argument as it has no bearing on the method to handle the 

event. 

  */ 

  $event = $args['event']; 

  unset($args['event']); 

    

  /* 

* If the method to handle an event exists, call it and return its 

return 

   * value.  If it does not exist, return a boolean true. 

  */  

  if (method_exists($this, $event))  

  { 

return call_user_func_array(array($this, $event), $args); 

  } else { 

   return true; 

  } 

 } 

} 

Konstruktor je izvršen ob klicu nadrejenega razreda JObserver.  

// Register the observer ($this) so we can be notified 

$subject->attach($this); 

  

// Set the subject to observe 

$this->_subject = &$subject; 
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Objekt tipa JPlugin je dodan opazovanemu objektu, ki je v tem primeru objekt tipa 

JEventDispatcher. 

Proţilec, ki je klicatelj metode update( &$args ), iz razreda JPlugin , poda argument v 

obliki polja, to polje pa vsebuje dva elementa - dogodek in argumente. Ko metoda dobi tako 

polje, izvleče dogodek, ga spravi v spremenljivko $event, in dogodek odstrani iz polja s PHP 

metodo unset($args['event']). V spremenljivki $event je zdaj shranjen dogodek, ki je 

pravzaprav ukaz za klicanje metode, ki izvede ţeleni dogodek. Metode, ki izvajajo te 

dogodke, pa so lahko metode Jomlinega jedra, kot tudi metode, ki jih razvije tretja oseba v 

obliki razreda, ki deduje vse lastnosti razreda JPlugin, torej vtičnika. 

3.3.1 Primer uporabe vtičnika 

Kot omenjeno je razvoj lastnega vtičnika, moţen s kreiranjem razreda, ki deduje vse lastnosti 

razreda JPlugin.  

<?php 

 

jimport('joomla.plugin'); 

  

  

/** 

 * Example Plugin 

 * 

 *  

 */ 

class ExamplePlugin extends JPlugin 

{ 

        /** 

         * Constructor 

         *  

         * @param object $subject The object to observe 

         * @since 1.1 

         */ 

        function ExamplePlugin( &$subject ) { 

                parent::__construct( $subject ); 

        } 

  

        /**         *  

         * @access public 

         * @param int $input An integer to increment 

         * @return int Incremented integer 

         * @since 1.1 

         */ 

        function onIncrement($input){  

                return $input++; 

        } 

} 

?> 

Naloga tega vtičnika je, da ob sproţitvi dogodka poveča vrednost spremenljivke tipa integer, 

ki mu je podana kot argument za ena in vrne njeno novo vrednost. To izvaja z dodano 
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metodo, onIncrement($input). Ob tej metodi smo morali kreirati še konstruktor, ki kreira 

JPlugin objekt in ga poveţe z objektom tipa JEventDispatcher. 

Razvoj vtičnika je podoben razvoju ostalih razširitev in ga lahko kličemo iz drugih razširitev. 

V glavnem delu kode se sproţi vtičnik tako: 

… 
$dispatcher =& JDispatcher::getInstance();  

$results = $dispatcher->trigger( '<EventName>', <ParameterArray> ); 

… 

Z dodanima razredoma JObserver in Jplugin v  Joomli je razvoj vtičnika lahko precej 

preprost. Z dedovanjem lastnosti teh dveh razredov je potrebno dejansko le še dodajanje 

metod za vsak dogodek, ki naj ga vtičnik sproţi. 
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4 DODAJANJE RAZŠIRITEV V SISTEM 

Po končanem razvoju ene od treh opisanih razširitev je potrebno vse mape in datoteke, ki so 

nastale v razvoju, primerno »zapakirati«.  Razširitve je moţno namestiti ročno, s kopiranjem v 

datotečni sistem preko FTP odjemalca in spreminjanje tabel v podatkovni bazi, vendar taka 

namestitev ni preveč učinkovita. Poleg tega parametri pri taki namestitvi niso nastavljeni 

pravilno, npr. v meniju bi manjkala izbira komponente, ki bi bila nameščena na tak način. 

Bolj učinkovit način je kreiranje paketa datotečnega sistema razširitve, ki ga za namestitev 

potrebuje razred JInstaller.  

Sistem Joomla ob nameščanju razširitev zahteva informacije o razširitvi, katere so podane v 

obliki datoteke XML, ki vsebuje vse podatke, ki jih sistem potrebuje za samodejno namestitev 

naše razširitve. To datoteko moramo kot razvijalci napisati sami. Če taka datoteka ne bi  

obstajala, potem bi razred JInstaller, s pomočjo katerega sistem namešča razširitve, zavrnil 

namestitev in vrnil sporočilo o napaki pri namestitvi naše razširitve.  

Datoteka mora biti poimenovana enako kot razširitev – extensionName.xml. Če je 

poimenovana drugače, bo namestitev sicer uspešna, vendar pa Joomla ne bo prikazala vseh 

morebitnih parametrov; če takih parametrov ni, ime datoteke ne vpliva na namestitev.   

Informacije, ki so zajete v tej datoteki: 

 osnovne opisne podrobnosti o razširitvi (npr. ime, elektronski naslov,…) in po izbiri 

opis, avtorske pravice in informacije o licenci, 

 seznam datotek, ki jih mora sistem kopirati (priporočeno je, da so vse datoteke 

poimenovane z malimi črkami v izogib teţavam na nekaterih streţnikih), 

 opcijsko tudi datoteke PHP, ki opravljajo dodatno namestitev in odstranitev operacij, 

 če razširitev sodeluje s podatkovno bazo, pa tudi .sql datoteko, ki vsebuje poizvedbe 

zbirke podatkov, ki so izvedeni ob namestitvi ali odstranitvi. 

Ko je taka datoteka dodana paketu razširitve, se vse skupaj doda v .zip datoteko in namesti 

preko zalednega namestitvenega vmesnika v Joomlo. Če je XML datoteka brez napak, sistem 

javi uspešno namestitev in razširitev je tako uporabniku na voljo. Dvojne namestitve razširitev 

so v Joomli onemogočene. 
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5 SKLEP 

Joomla ponuja veliko prednosti in lahko, zaradi razširitev, ki so na voljo, zadovolji potrebe 

uporabnikov iz skoraj vseh področij. Ker je odprtokodni sistem, je na voljo vsem, ki so se 

voljni naučiti nekaj stvari o njem. Tako je namestitev sistema na streţnik zelo lahka in jo 

opravi lahko tudi nekdo, ki ni vešč spletni razvijalec, če ima le na voljo vse podatke o dostopu 

na gostovalni streţnik in ţe postavljeno podatkovno bazo ter podatke o le-tej. Menimo pa, da 

bi bilo to opravilo večja uganka popolnemu laiku in da kljub svoji enostavnosti še vedno 

potrebuje veščega spletnega administratorja, ki bo za sistem pravilno skrbel. Poleg tega je tudi 

videz spletne strani lepši, če ima uporabnik narejeno predlogo po meri, kljub dejstvu, da je na 

voljo mnogo ţe izdelanih predlog. Nekatere so plačljive, nekatere ne, pa vendar ni nujno, da 

bo katera koli od njih popolnoma zadovoljila zahteve uporabnika pri videzu, ki ga skuša 

doseči. 

V okviru predstavitve razširitev za sistem Joomla smo izdelali sistem v obliki komponente, ki 

omogoča strankam manjših podjetij rezervacijo terminov kar preko spleta. S tem smo ţeleli 

podjetjem, ki bi ta sistem uporabljala, razširiti moţnost ponudbe svojih storitev. Prepričani 

smo, da bi se komponenta obnesla tudi v resnični rabi. Za podjetja, ki ţelijo več osebnih  

stikov s svojimi strankami, smo zato dodali izbiro, kjer zaposleni sami vnašajo termine v 

imenu strank, če jih le-ta pokliče po telefonu ali se oglasi osebno. Prednosti sistema sta, da 

imajo tako zaposleni večjo fleksibilnost pri urejanju svojih terminov in moţnost obveščanja 

stranke preko elektronske pošte o vseh spremembah, ter da strankam ni potrebno klicati ali se 

osebno najaviti, če tega ne ţelijo. Tako so lahko čakalne dobe manjše ali jih skoraj ni. Če bi se 

neko podjetje odločilo za uporabo tega sistema, pa je nujno, da bi uvedlo obvezno rezervacijo 

terminov v sistemu tudi za stranke, ki bi rezervacijo opravile preko telefona ali osebno in ne 

preko spleta. Take rezervacije bi morali zaposleni prav tako vnašati v sistem, saj je le tako 

moţna aţurnost sistema in s tem integriteta podjetja.  

Pri razvoju sistema smo imeli v mislih tudi uporabnike, ki imajo iz kakršnegakoli razloga 

onemogočeno izvajanje ukaznih datotek JavaScript v brskalniku, zato smo ga razvili tako, 

da ga tudi ti uporabniki lahko uporabljajo brez posebnih teţav. Kot vsak sistem bi tudi ta 

sistem potreboval izboljšave, čeprav smo jih skušali med samim razvojem vnesti čim več. 

Sistem bi lahko izboljšali na področju predstavitve. Trenutno je precej tog. Čeprav je 
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namenjen čim bolj optimalni integraciji v predlogo vsakega uporabnika, pa bi lahko s 

pomočjo modulov in vtičnikov, ki bi sodelovali s komponento, dodali na izbiro več postavitev 

elementov komponente in večjo izbiro barvnih shem, katere sistem uporablja za predstavitev, 

morda celo dodali moţnost kreiranja čisto individualne barvne sheme. Vsekakor pa so 

potrebne tudi konstantne izboljšave na področju varnosti. Velik problem nam je predstavljalo 

dejstvo, kako omogočiti fleksibilnost pri rezervaciji terminov, da bo čim manj časa ostajalo 

neporabljenega in da se termini ne bi prekrivali med sabo. Zato smo na tem delu razvoja 

porabili največ časa. 

Cilj razvoja te komponente je bil splošnost, tako da jo je moţno uporabljati praktično na vseh 

področjih poslovanja, kjer morajo stranke rezervirati termin z namenom uporabe storitev, ki 

jih podjetje ponuja. S fleksibilnostjo, ki jo komponenta ima, menimo, da smo ta cilj dosegli. 
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http://docs.joomla.org/User_Group_Access_levels_explained_in_simple_terms
http://www.interaktonline.com/Support/Articles/Details/Design+Your+Database-Plan+Your+Database.html?id_art=24&id_asc=217
http://www.interaktonline.com/Support/Articles/Details/Design+Your+Database-Plan+Your+Database.html?id_art=24&id_asc=217
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