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1. Вовед
Во денешно време кога интернетот и виртуелниот свет претставуваат еден од најголемите
двигатели на животот, скоро и да е незамисливо една компанија, организација, личност,
проект да нема сопствен веб – портал преку кој успешно ќе ги презентира своите предности
на сите посетители.
Најпрво веб-порталот претставува еден вид на професионален имиџ и репрезентирање на
компанијата, организацијата или индивидуата која го гради порталот. Преку порталот може да
се презентира начинот на работа, понудата на производи, палета на услуги, постигнати
резултати. Преку веб-порталот може да се претстави историјататот, патот по кој компанијата
поминала за реализирање на целите, мисијата.
Веб порталот никогаш не спие. Многу од посетителите сурфаат на интернет во период кога не
се на своите работни места, што е сосема прифатливо за еден веб-портал затоа што
информациите на порталот се достапни постојано. Веб-портал нуди информативна содржина
во било кој период од денот, 24 сати на ден, 365 дена во годината сите заинтересирани
клиенти и посетители можат да дознаат се што е изложено на порталот, најновите вести,
реализацијата на проектите, фотографии од настаните, основните податоци за компанијата.
Креирање на еден веб-портал значи дека компанијата ќе има вработен плус кој ќе работи цел
ден без одмор, секогаш подготвен да ги даде оние информации кои посетителите ги бараат.
Со развитокот на комјутерската технологија и интернетот, луѓето преминуваат од
традиционалните методи на наоѓање на информации и пребарваат онлајн.
Самата цел на еден веб-портал е да им овозможи на посетителите лесно да дојдат до
содржините кои се објавени на порталот, лесно да дознаат повеќе информации кои им се
потребни во даден момент. Еден добро конструиран веб-портал со својата содржина знае како
да го задржи секој посетител и да привлече нови посетители.
На веб-порталот треба да се гледа како на долгорочна инвестиција не како на трошок. Се
додека преку него компанијата држи одредена група на луѓе заинтересирани за содржината
на порталот таа претставува најдобрата долгорочна инвестиција. Најпрво треба да се направи
план за тоа што самиот веб-портал ќе содржи односно кои се они информации до кои
посетители сакаат да дојдат при посета на порталот. Веб – порталот треба да биде
информативен, едноставен и да е содржан од лесно читлива информација за основните
параметри на компанијата.
За поголема заинтересираност и интерактивност со посетителите порталот треба да содржи
анкети, контакт форми, форуми за да му овозможи на посетителите едноставно да се
почуствуваат како дел од истиот и со тоа секогаш да се навратат на порталот. Со овие начини
компанијата собира повратни информации од посетителите на брз едноставен и флексибилен
начин. Со тоа може да се дознае како размислуваат потенцијалните клиенти и да се насочат
промените кон тие побарувања. Корисниците на порталот ќе ја препознаат желбата за
соработка и многу добро ќе одговорат на таквиот труд.
Веб-порталот отвара пат до клиентите во време на глобален пазар, голема конкуренција и
експлозивниот раст на информациските и комунациските технологии стана еден од
најголемите предизвици на секоја компанија. Сопствен веб-портал му овозможува на една
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компанија да комуницира со потенцијални клиенти, излегување на нов пазар и со тоа се прави
бизнисот подостапен до сите клиенти кои пребаруваат на интернет. Едноставно преку вебпорталот се овозможува на сите потенцијални клиенти и на заинтересираните за одредена
област да се запознаат со компанијата.
Градењето на веб-портал претставува намалување на трошоците за рекламирање и
претставување на компанијата. Рекламирањето преку веб-портал е далеку поекономично и од
било кој друг начин на класично огласување и комунијација со пазарот.
Преку веб-порталот една компанија може да ги пласира новостите кога сака и тогаш кога
одговорните лица мислат дека тоа е вистинско време за истото. Со тоа им се овозможува на
посетителите да дознаат тоа што ги интересира во онај момент кога пребаруваат.
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2. Веб портали – Системи за менаџирање на содржина CMS
Content management system или скратено CMS претставува одлична алатка за промена и
дополнување на веб презентации според потребите. Веб презентациите секојдневно стануваат
се посложени, а со тоа и самите информации се повеќе и се почесто се додаваат и
променуваат. Правилната информација во правилно време е доста значајна како за клиентите
на фирмите така и за самите партнери. Без разлика дали се мисли на “обична” презентација,
во која се наведени само основните податоци на фирмата, online весници, online продавници
или пак други најразлични веб-порталови, системот за менаџирање со содржината
претставува сјајна алатка за дополнување и променување на презентациите според потребите
на корисникот.
CMS кратенката доаѓа од името на категоријата за овај вид на софтвер Content Management
System или Систем за менаџрање на содржината, и може да се подели на неколку групи во
зависност од технологијата на неговата изработка. Постојат системи за менџирање на
содржината кај кои содржината на веб-порталот се додава со испраќање на е-маил или IM
пораки, тие се базираат на Perl, PHP, Python и Java, a како серверска платофрма ја користат
Apache. Најбројни и најкористени се ситемите засновани на PHP кои имаат подршка за MySQL
бази.
Многу време помина откако за прв пат беа претставени првите функционални изданија на
софтверски апликации за ажурирање на веб-порталите познати како Системи за менаџирање
со содржината. Овие се системи кои направија пресврт на полето на изработка и одржување
на веб-презентации. Лесно е да се каже дека системот за менаџирање на содржината
претставува точно она што го носи неговото име – ја зачувува и управува со содржината.
Систем за менаџирање на содржината претставува софтверски систем кој обезбедува средства
за авторизација и администрација кои се креирани да му овозможат дури и на оние корисници
со мало знаење од програмските јазици да можат да креираат и потоа да го одржуваат својот
веб-портал многу лесно.
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Слика бр. 1: Чекори за создавање на Систем за менаџирање со содржина
Овај систем претставува истовремено и ефективен и ефикасен начин на манипулирање на
голем обем на податоци што му овозможува на луѓето многу полесно да можат да управуваат
со својот веб-портал. Содржината може да биде направена, едитирана, објавена, погледната
од страна на крајниот корисник и сместена во база на податоци. Може да биде повторно
изменета или потполно избришана. Ова ја подобрува комуникацијата помеѓу корисниците и
што е уште поважно ја редуцира можноста од дуплирање на содржината, што придонесува до
помалку губење на време за големите компании.
Во основа повеќето од системите се изградени на бази на податоци каде што се чуваат сите
податоци кои се внесени на веб-порталот. Во базите на овие софтвери можат да се сместат
обични податоци, обични информации, метадата, и било какви други информации кои се
потребни за одржување на веб-порталот.
Она што го гледа корисникот всушност е темплејт кој сопственикот на веб-порталот го
изменува според своите потреби или го користи онаков каков што е. Системите за
менаџирање на содржината му обезбедуваат на сите корисници со мал тренинг да можат да ја
направат својата идеална веб презентација. Повеќето системски софтвери користат кеширање
од страна на серверот за да се подобрат перформансите на брзината. Ова е корисен случај
дури и кога веб-порталот не се ажурира редовно но е често посетуван.
Системот за менаџирање на содржината се користи за да се контролира динамичка колекција
од веб материјал вклучувајќи HTML документи, слики и други видови на медиа. Системот за
менаџирање на содржината ја олеснува контролата над документите, внесување на содржина,
едитирање и измена на темплејти.
Често на интернет е поставена теоријата дека времето на статичките веб-порталови
изработени исклучиво користејки HTML, PHP и слични програмски јазици одамна е поминато.
Има голема вистина во ова затоа што денес, фирмите и поединците се повеќе преминуваат на
пофлексибилни системи на изработка на веб-порталови, попогодни за побрза објава на
новости и со тоа за полесно одржување. Во процесот на изработка а нов веб-портал мора да
се земи во предвид и овај избор. Секако дека во денешно време е незамисливо да се има вебпортал кој барем еднаш неделно нема да биде ажуриран, затоа што портал кој е застарен со
информации и линкови не е привлечен за посетители. Ова секако не се однесува на архивата
на самиот веб-портал која секако може да биде интересна за оние кои бараат поодамнешни
информации.
Наместо во фирмата да се има повеќе вработени кои на дневна база ќе имаат обврска да
внесуваат нови информации и објави, ова елегантно се решава со воведување на современ
систем за менаџирање на содржината за одржување на порталот со кој може во било кое
време и било каде да се пристапи до администраторскиот дел и да се внесе нова содржина.
Обичните HTML порталови ја немаат оваа можност и истите треба да се кодираат во PHP или
барем да се овозможи подршка за PHP, Java Script…Исто така кога веќе се споменува PHP тука
неопходно е да се спомене и компонентата која е неизоставен дел на PHP а тоа е
повзрувањето со бази на податоци MySQL.
Изменувањето на порталови кои имаат голем број на HTML страници на овај начин би бил
невозможен и долготраен процес. Затоа и настана системот за менаџирање со содржината, кој
се инсталира на сервер, се поврзува со база на податоци и овозможува изработка на
динамични веб-порталови, а тука пред се се подразбира дека сите битни елементи на веб
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презентацијата исто така можат да се внесат и изменуваат во база на податоци. На одржување
на еден ваков веб-портал можат да работат повеќе луѓе од повеќе локации.

2.1. Како всушност функционира системот за менаџирање со содржина?
Системот за менаџирање со содржината претставува софтвер кој овозможува преку него да се
дополнува и променува содржината на веб- порталот. Всушност станува збор за софтвер
пишуван во PHP, Perl, Java, ASP или некој друг програмски јазик кој комуницира на база
податоци и корисници ( посетители на веб-порталот).
Системот за менаџирање со содржината работи на тој начин шти ги складира сликите и текстот
во база на податоци. Кога еден веб-портал е побаран од корисникот, системот за менаџирање
со содржината пристапува до базата и ги рендерира податоците на екранот на корисникот.
Затоа што содржината е одделно од кодот, промените на содржината можат да се направат
преку веб интерфејс за кого корисникот не мора да има познавање од HTML или од некој
програмски јазик.

Слика бр. 2: Како работи Системот за менаџирање со содржина
За еден систем за менаџирање со содржината да работи, софтвер како asp, php или cgi мора да
биде инсталиран на серверот и софтверот кој е прилагоден на конфигурациите на серверот.
Системот за менаџирање со содржината обично се состои од два дела:



Административен дел – со чија помош може да се брише, додава и променува
содржината
Презентационен - кој обично служи со однапред дефинирани рамки (templates) за
приказ на содржината.

Притоа, рамките го претставуваат самиот изглед на порталот.
Како конечен одговор на тоа што претставува систем за менаџирање со содржината може да
се рече дека тој претставува:
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“Алатка за менаџирање со содржината, вообичаено на еден веб-портал , што го одделува
дизајнот, интерактивноста, и содржината едно од друго што му овозможува побрзо
манипулирање со истите на сопственикот на веб-порталот.”

2.2. Можности на системот за менаџирање со содржината
Системот за менаџирање со содржината овозможува едноставно и брзо ажурирање на
содржината на веб порталот. Без разлика дали се работи за некои слики, компаниски вести,
весници, производи во online продавници и слично, системот за менаџирање со содржината
помага во секоја смисла.
Главна цел е пред се да се категоризира содржината на повеќе категории, под – категории, па
дури и под – под – категории се со една цел, да се овозможи лесно пронаоѓање на
информациите од страна на клиентите. Добар систем за менаџирање со содржината треба да
биде и компатибилен со стратегијата на порталот спрема интернет пребарувачите (search
engines ), во смисла на структурата на порталот.
Покрај овие можности кои би можеле да ги ставиме во категоријата основни можности,
постојат и други како што се:






Администрација на корисникот (User Mаnagement), која може да биде поврзана со
CMS делот задолжен за праќање на e-mai.
Администрација на банери и други реклами на порталот, со можност за прецизно
мерење на ефектот на рекламните активности, односно број на прикази и број на
кликови (Ad Mаnagement).
Администрација на база на партнери и автоматизација на кореспонденцијата со
партнерите, во смисла на известување на партнерите за активностите на фирмата
(Partner Mаnagement).
Во случај на online весник постои можност за внесување на нови точки, статии од
страна на други автори (Author Mаnagement), но и можност за временско појавување
на одредени делови (Article Menagement).
Во случај на online продавница, овде е можноста за прикажување на одбрани
(featured) производи по случаен принцип или пак по прицип на најпопуларен производ
или по избор на сопственикот на веб порталот.

Се разбира дека овде не завршува листата на можности. Колку повеќе системи за менаџирање
со содржината се моделирани, толку повеќе тоа подразбира поголема флексибилност, во
смисла на додавање нови и адаптација на веќе постоечките можности во склад со потребите
на фирмата.
За било што да се работи на Интернет, системот за менаџирање со содржината се смета
повеќе од потребен. Едноставно, тоа е можност за секој без претходно техничко предзнаење,
со елементарни познавања на MS WordTM или слични програми за обработка на текст,
менувањето на содржината делува импресивно. Почетната инвестиција станува смешна после
неколку недели, а животот и работата подоцна, без систем за менаџирање со содржината се
сметаат за неможни.

2.3. Типови на системи за менаџирање на содржината според содржината
Постојат различни типови на системи за менаџирање на содржината во зависност од
содржината. Природата на содржината која ќе биде сместена на веб-порталот всушност е тоа
што одредува од кој тип ќе биде системот за менаџирање на содржината.
Бидејки постојат различни видови на содржина која треба да биде сместена на еден вебпортал постоја различни типови на системи за менаџирање со содржината.
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Во пракса има неколку видови на категории на системи за менаџирање со содржината:


Веб системи за менаџирање со содржината

Веб систем за менаџирање со содржината му дозволува на корисникот да направи
репрезентативна веб-страна без притоа тој да има некои одредени технички познавања.
Системот е базиран на неколку достапни шаблони што ја формираат структурата на вебпорталот и тие се користени за креирање на содржината. Едиторот дозволува вметнување и
едитирање на содржината која ќе биде обајвена на веб-порталот.


Корпоративни системи за менаџирање со содржината

Овие видови на системи за менаџирање со содржината управуваат со содржината, задачите,
одговорностите и други информации што ја дефинираат структурата и хиреархијата на една
организација.
Ова е формален систем што во себе има вградено одреден број на процеси, алатки и
стратегии. Вклучува скенирање, следење, индексирање и соработка со главните претставници
на менаџментот на компанијата.


Мобилни системи за менаџирање со содржината

Брзиот раст на мобилната технологија ја зголеми побарувачката за системи кои ќе бидат
способни да управуваат со содржината на паметните телфони, мобилните телефони и другите
помали уреди.
Мобилните системи за менаџирање со содржината првично беа направени за бизнис до
клиент маркетот, но се проширија и сега вклучуваат бизнис до бизнис и бизнис до вработени
релација.


Ситеми за менаџирање на содржината на компоненти

Системите за менаџирање на содржината на компоненти претставуваат специфичен тип на
системи кој ја менаџира содржината на подлабоко ниво.
Ова се однесува на единечен тип на содржина, пример на параграф од текст, само слика или
медија наместо цел документ, што е зачувано во системот. Ова може да се повтори на неколку
документи или на серија од документи што овозможува конзистентен пристап.
2.3.1. Карактеристики на системи за менаџирање со содржина според содржина
 Автоматски темплејти – шаблони
Сопственикот на веб-порталот може да најде стандардни темплејти за прикажување на
содржината на крајните корисници. Овие шаблони лесно може да се додадат на веќе
постоечка содржина, дозволувајки му на соптвеникот да го промени прикажувањето на
содржината од едно место.


Контрола на пристап

Некои системи за менаџирање на содржината имаат опција за група на корисници. Групата на
корисници овозможува главниот администратор да контролира како останатите регистрирани
корисници комуницираат со порталот. Страна или повеќе страни од веб-порталот може да
биде достапна само на корисниците на групата или на повеќе групи. Ова подразбира дека
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обичен посетител на порталот кој се нема логирано или не припаѓа на некоја група не може да
пристапи до некоја заштитена страна.


Скалабилно проширување

Оваа опција е достапна во повеќето модерни системи за менаџирање со содржината. Оваа
опција овозможува да се прошири единствена имплементација (една инсталација на еден
сервер) на повеќе домејни, во зависност од опциите на серверот. Системите за менаџирање со
содржината овозможуваат креирање на микространи во склоп на еден главен веб-портал.


Содржина лесна за промена

Еднаш кога содржината е одделена од визуелната презентација на веб-порталот, вообичаено
станува многу полесно за додавање на нова содржина и едитирање на веќе постоечката.
Повеќето системи за менаџирање со содржината обезбедуваат WYSIWYG едитори и алатки за
едитирање за оние корисници кои немаат искуство во иработка на веб-порталови.


Дополнителни напредни опции

Повеќето системи за менаџирање со содржината обезбедуваат додатоци и модули кои лесно
можат да бидат додадени на веб-порталот за било какви напредни опции на истиот.


Постојано усовршување и надградба на софтверот

Активните системи за менаџирање со содржината вообичаено се грижат за безбедноста и
усовршување на системот. Сопственикот на веб-порталот не мора сам да бара нови
надоградувања туку веднаш откако ќе бидат издадени корисникот преку известувањата кои
пристигнуваат може да виде кои се новите работи кои се достапни.


Контрола на содржината

Системите за менаџирање на содржината му обезбедуваат на главниот администратор на вебпорталот да може да контролира што е објавено на неговиот портал од страна на останатие
администратори. На пример администраторот со улога на креатор може да напише текст кој
треба да се објави, но истиот текст нема да се појави на визуелниот изглед на порталот се
додека главниот администратор не го одобри тоа.


Систем за соработка

Системот за менаџирање со содржината може да се користи и како платформа за соработка.
Корисниците можат да работат на една иста содржина која ќе биде едитирана и обновувана
од страна на други корисници кои имаат пристап до истата. Друга напредна опција во врска со
соработката е тоа што некои системи за менаџирање со содржината му обезбедуваат на
корисниците да ја едитираат истата содржина во исто време од различно место.


Ограничување на одговорноста

Некои системи за менаџирање со содржината му овозможуваат на некои групи на
администратори да имаат лимитирани привилегии на некоја специфична содржина на вебпорталот.


Менаџирање на содржината
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Системите за менаџирање со содржината обезбедуваат вистински животен циклус на
документот, започнувајки од неговото креирање, ревизија, публикација, архивирање и бриње
на документот.


Виртуелизација на содржината

Системи за менаџирање со содржината му обезбедуваат на своите корисници да работат на
виртуелна копија на целиот портал, документите или базите. Ова му овозможува на
корисниците да ја прегледаат содржината како визуелно би изгледала пред истата да биде
објавена за крајниот корисник.

Слика бр. 3: Составни елементи на Систем за менаџирање со содржина

2.4. Типови на Системи за менаџирање со содржина според процесирање
Во основа има три видови на Системи за менаџирање со содржината: офлајн процесирање,
онлајн процесирање и хибридни системи. Овие термини всушност го опишуваат начинот на
кој содржината е преставена односно рендерирана од делот на администраторите до делот на
крајните корисници.
2.4.1. Офлајн процесирање
Овие системи најчесто се однесуваат на таканаречени “статички генератори на вебпорталови”, пред-процесирајки ја целата содржина, вметнувајки темплејти односно шаблони
пред да биде содржината генерирана. Бидејки пред-процесирачките системи немаат потреба
од сервер за да ги вметнат шаблоните во бараното време, тие слободно можат да се користат
како средства за дизајнирање односно креирање на изгледот на содржината.
Примери на офлајн системи за процесирање се Bricolage, CityDesk, Vignette и Adobe Contribute.

14

Магистерски труд: Веб базиран систем за менаџирање на содржини поврзани со топлификација на Битола и Новаци

Предности на офлајн системи за процесирање





Можноста да се работи на содржината дури и ако корисникот не е поврзан на
интернет
Брз, прилагодлив и продуктивен систем за менаџирање со содржината
Повеќе употребливи опции кои можат да се применат пред содржината да оди во
живо
Нема потреба од онлајн поврзување со бази, што значи потполно оптимизирани
страни кои брзо се лоадираат.

Еден од основните недостатоци на офлајн системите за процесирање е тоа што содржината не
може да оди во живо се додека истата не е одобрена или постаена од главниот администратор
или од онај администратор кој ги има тие привилегии.
2.4.2. Онлајн процесирање
Системите за онлајн процесирање ги вметнуваат шаблоните на барање. HTML може да биде
генериран кога корисникот го посетува веб-порталот или е прикажан од кешот. Содржината е
сместена во база на податоци, и цела содржина која е прикажана на корисникот се влече од
таа база на податоци. Секоја нова содржина која администраторот на веб-порталот ја внесува
се запишува во базата.
Примери на онлајн системи за процесирање се: Јoomla, Drupal, Plone, Wordpress and Mambo.
Предности на онлајн системите за процесирање:






Основна предност на онлајн системите за процесирање е нивната можност да се
прошируваат, што значи дека на постоечкиот портал може да бидат вметнати галерии,
форуми, блогови, вики...
Администраторот ја гледа содржината во реално време – веднаш откако ќе ја објави
Корисникот ја гледа најновната содржина, односно содржината која е надвор од датата
која е внесена не се прикажува
До содржината можат да пристапат повеќе администратори/едитори
Содржината може да биде изменета од било кое место се додека администраторот
има пристап до интернет.

Недостатоци на онлајн системите за процесирање





Како најголем недостаток на овие системи се смета тоа што тие бавно се лоадираат на
крајниот корисник, како последица на тоа што со секое побарување на порталот од
страна на корисникот треба да се проследи до базата на податоци за од таму да се
земе целата содржина.
Овие системи вообичаено бараат брза конекција и оние пребарувачи кои се со помали
капацитети имаат проблеми во нивното прикажуање.
Содржината која се прикажува на порталот може да биде додадена, едитирана или
избришана само доколку корисникот има пристап до интернет конекција.

2.4.3. Хибридни системи
Хибридните системи претставуваат комбинација на офлајн и онлајн системите за
процесирање. Некои системи ќе ги комбинираат двете, веб дизајн предности и предностите на
развивањето за да ја обезбедат нивната максимална функционалност.
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Овие системи вообичаено вклучуваат повеќејазични верзии за други географски локации,
флексибилен интерфејс за програмирање API, Google Maps API, френди содржина за
пребарување.
Една од предностите на хибридните системи е нивната можност да произведуваат код како
PHP, Perl или ASP наместо статичен HTML, што значи дека сиситемот не мора да биде
инсталиран на секој веб сервер.
Исто така предност на хибридните системи е тоа што тој претставува комбинација на сите
позитивни страни на офлајн и онлајн системите за процесирање.

2.5. Предности и недостатоци на системите за менаџирање со содржината

Слика бр. 4: Што е Систем за менаџирање со содржина
Иако добро можат да се одделат позитивните и негативните работи од користењето на систем
за менаџирање со содржината, сепак не треба да се заборави дека секоја предност со себе
влечи и некој недостаток. Односно тоа што можеби ќе биде предност за изработувачот на вебпорталот може да се покажа како недостаток за соптственикот и обратно.
Пред да се направи поделба на позитивните и негативните страни на користење на еден
систем за менаџирање со содржината, треба да се земе во предвид дека доколку станува збор
за портал кој има потреба од постојано менување на содржината тогаш користење на еден
ваков систем во 99% од случаевите е добра идеја.
Но сепак пред било кој да се одлучи да прави веб-портал во систем за менаџирање со
содржината треба најпрво да определи дали поголемиот дел од содржината ќе биде
динамична или статична.
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2.5.1. Предности на Системи за менаџирање со содржината

Слика бр. 5: Предности на Систем за менаџирање со содржина


Лесно се додава содржина

Во зависност од тоа како е изграден, системот за менаџирање со содржината има беспрекорна
можност да им дозволи на корисниците без техничко знаењe да додаваат нови содржини на
веб-порталот


Поделба на дизајнот, структурата и содржината

Одделувањето на овие три основни елементи на еден веб-портал, овозможува да се зголеми
независносtа на еден од друг. Ова доведува до ситуација каде што сопственикот едноставно
може да го промени само изгледот на веб-порталот, но содржината и структурата да останат
исти без притоа да има потреба да се додаваат нови страници.


Повеќе корисници (администратори)

Системот за менаџирање со содржината овозможува содржината да биде додавана и
изменувана од страна на повеќе корисници.


Оддалечено менаџирање со веб-порталот
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Системите за менаџирање со содржината типично овозможуваат едитирање на содржината од
било кој уред кој е поврзан на интернет. Доколку веб-порталот би бил изграден на некоја
друга платформа односно изграден во некој програмски јазик пример PHP без притоа да има
вграден систем за менаџирање на содржината во него тогаш на корисникот ќе му треба многу
повеќе од интернет конекција доколку сака да промени дури и најмала работа на порталот.



Развиени голем број на додатоци за зголемување на функционалноста

Системот за менаџирање со содржината вообичаено овозможува користење на модули што
лесно можат да се инсталираат на веќе постоечкиот веб-портал. Примери на вакви модули би
биле: Форуми, Анкети, Картички за Купување, Галерии, Слајдери и слично. На интернет
постојат голем број на модули кои корисникот може да ги превземе за да ја зголеми
ефикасноста на својот веб-портал изграден во некоја платформа на менаџирање со
содржината


Динамична содржина

Бидејќи целата содржина на веб-порталот е зачувана во база на податоци, тоа значи дека е
безбедна и лесно може да се пристапи до неа. Наместо содржината да биде сместена на
статични страни, таа е сместена во база па доколку корисникот сака истата содржина да ја
напише на повеќе страни тоа може да го направи навистина едноставно, наместо да ја копира
и да отвара страна по страна и да ја внесува истата содржина внатре. Конекцијата со базата на
податоци овозможува корисникот да има увид на неговите последни објави, на
најпосетуваните објави, па дури и да му овозможи на посетителите на порталот да
контактираат преку пополнување на форми. Ова значи дека корисникот може да ја менува
содржината на веб-порталот лесно, брзо и едноставно, и тоа се на едно место.


Интеграција со социјалните медиуми

Многу познати системи за менаџирање со содржината, овозможуваат поврзување на страната
со социјалните медиуми само преку еден клик.


Флексибилност на содржината

Бидејки цела содржина е сместена во база на податоци, доколку корисникот се одлучи да го
менува темплејтот односно шемата на која е граден порталот, тогаш тој може да го направи
тоа без да се грижи дека неговата дотогашна содржина ќе се избрише.


Сопственикот го има клучот

Се што се наоѓа на веб-порталот изработен во некој од системите за менаџирање со
содржината лесно може да биде изменето од страна на сопственикот без ангажирање на
дополнителни техничари. Сопственикот може да ја обновува содржината кога сака без да
зависи од некој друг.


Заштеда на време и пари
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Користејќи систем за менаџирање со содржината, сопственикот може да ја промени
содржината директно преку администраторскиот дел без притоа да мора да превзема фајлови
од серверот и потоа повторно да ги прикачува. Доколку корисникот има основно познавање
од HTML, CSS тоа значи дека скоро никогаш ќе нема потреба од ангажирање на стручњаци.


Активирање на блогови

Многу порталови во денешно време имаат функција на блогови иако стандардно гласат како
веб-порталови. Активирање на блог на еден веб-портал значи поголема комуникација со
посетителите што секако ќе ги привлече истите повторно да се вратат на порталот.


Оддолжување на објавувањето на содржината

Содржината може да биде напишана и објавена автоматски по определен период дури и кога
корисникот нема да биде на својот компјутер, што му овозможува да ја напише содржината
кога што сака без притоа временски да се ограничува.


Добро напишан код

Системи за менаџирање со содржината скоро секогаш се напишани добро, и се широко
користени. На интернет постојат голем број на веб мастери кои секојдневно креираат нови
предности на системите за менаџирање со содржината. Грешки и багови во кодот може да се
пронајдат само од оние кодери кои немаат доволно искуство, но доколку се купува од
докажани кодери тогаш скоро и да нема грешки и багови во нивните кодови.


Лесно може да се инсталираат

Овие системи лесно можат да се инсталираат. Не е тешко да се инталира вакви системи и
потоа веднаш да почнат да се користат. Ова е едноставно решение за секој кој нема доволно
познавање од изградба на веб-портал.


Лесно достапни

На интернет постои огромна бројка на слободни системи за менаџирање со содржината.
Корисникот може да го избере идеалниот систем за менаџирање на содржината во зависност
од неговите потреби.


Активни развивачи

На интернернет има доволен број на развивачи кои секојдевно ги надоградуваат можностите
на еден систем за менаџирање со содржината.


Форуми за подршка

За поголемите системи за менаџирање со содржината постојат добро разработени и
посетувани форуми на кои корисникот лесно може да го пронајде одговорот на некој проблем
поврзан со изработката на веб-порталот.


Лесно достапни на сервер
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Скоро секој сервер во себе има интегрирани скрипти кои бараат само некои основни
конфигурирања за да може да се покрени веб-портал во некој систем за менаџирање со
содржината.


Сликите и другите видови на медиа лесно се контролираат

Системите за менаџирање на содржината имаат развиено одлична подршка за медиа. Сликите
и другите видови на медиа автоматски се контролирани како на пример големината и
форматот на сликата.



Манипулација на линкови

Линковите кои веќе не насочуваат кон некоја друга страна автоматски се бришат. Тоа значи
дека доколку во повеќе страни имате линк до некоја друга страна со нејзиното бришење сите
линкови во другите страни автоматски ќе се избришат, што овозможува ажурност на страната.


Пристапливост до содржината

Вообичаено до целата содржина на еден систем за менаџирање со содржината може да се
дојде само со интернет конекција без дополнителни програми за поврзување како на пример
Filezilla и слични.


Страната има прилагоден изглед

Веб-порталот изграден во некој систем за управуање со содржината има страни кои личат или
се исти една на друга. Тоа значи дека корисникот не треба да губи време на прилагодување на
изгледот на страните.


Основен SEO

Повеќето системи за менаџирање со содржината обезбедуваат основни мерки со кои
корисникот може да си обезбеди солиден SEO за својот веб-портал. SEO воопшто не
претставува лесен аспект еден веб-портал така да оваа можност претставува голема
придобивка за сите корисници на еден систем за менаџирање со содржината. Исто така
постојат голем број на модули или додатоци кои ја користат содржината на новите внесени
информации за да соодветно ја покажат во резултатите од пребарувањето.


Различните администратори – различни улоги

Веб-портал изграден во еден систем за менаџирање со содржината може да има повеќе
администратори и тоа секој со посебна улога.


Нови и постојани информации

Веб-порталите изградени во систем за менаџирање со содржината лесно се одржуваат што
значи дека додавањето на нова содржина може да одземе само 5 минути од времето на
корисникот што секако придонесува веб-порталот да има секогаш нови и постојани
информации. Притоа некои платофрми за пребарување високо ги рангираат оние страни кои
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постојано имаат нова содржина. Новата содржина на порталот значи дека корисникот
повторно ќе се врати на тој веб-портал.


Директна контрола на веб-порталот

Кој подобро од сопственикот знае што е неопходно за правилна промоција на неговиот бренд.
Со креирање на портал во некој систем за менаџирање на содржината му се дава можност на
корисникот да го избере идеалниот темплејт кој најдобро ќе ја претставува дејноста на
неговиот производ.



Безбедност

Системите за менаџирање со содржината ја сместваат содржината во база и со тоа
овозможуваат корисникот да дојде до својата содржина во било кое време дури и таа да не е
активна или видлива на страната. На поголемите системи за менаџирање со содржината има
развиено огромна безбедност која оневозможува пробивање до базите на порталот. Исто така
лесно може да се определи кој од администраторите има пристап до целосната содржина на
порталот или до одредени делови. Многу сопственици на веб-порталови трошат многу
ресурси и време за заштита од таканаречени “злобни” корисници. Секој портал во своето
постоење во еден момент ќе стане жртва на напади, а добар систем за менаџирање со
содржината ќе ви овозможи солидна заштита од напади. Еден од најголемите докази дека
порталот ќе биде безбеден, секако доколку користите соодветна тема, е тоа што самиот
систем е тестиран на над милион страни за негова правилна заштита од напади.


Соработка

Креирањето и додавањето на содржина е олеснато во овие системи за менаџирање со
содржината, зато што овозможуваат еден корисник да ја внесе содржината а друг да ја
провери и објави. Системите за менаџирање со содржината овозможуваат работење на една
иста содржина во исто време од различни уреди.


Лесно може да се промени целосниот изглед

Системите за менаџирање со содржината се изградени на темплејти кои во себе содржат
неколку темплејти на изглед на страните. Со промена на стилот за една страна тие промени ќе
се применат на сите страни кои го користат тој темплејт на страни.

2.5.2. Недостатоци на Системи за менаџирање со содржината
Пред да се премине на недостатоците од користење на еден систем за менаџирање на
содржината добро е да се спомене дека користењето на еден ваков систем за портал кој нема
динамична содржина и не е толку добра идеја.


Време на тестирање
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Вообичаено тестирањето на еден портал изграден во систем за менаџирање на содржината
одземе многу повеќе време од тестирање на портал изграден во некој програмски јазик.


Ограничување на дизајнот на веб-порталот

Веб-порталите кои се изградени на системи за менаџирање со содржината вообичаено како
недостаток имаат тоа што скоро сите страни се исти. Системите за менаџирање со содржината
го градат веб-порталот на темплејт што подразбира дека во тој темплејт ќе има две или три
различни дизајни за поединечните страни. Доколку корисникот сака секоја страна да има
различен тогаш тој ќе има потреба од ангажирање на професионалци за посакуваните измени.



Сигурност

Иако сигурноста беше категоризирана во позитивни страни на користење на еден систем за
менаџирање со содржината, сепак не може да се негира фактот дека голем број на порталови
изградени на вакви системи се мета на напади. Најпрво доколку корисникот не е доволно
информиран може од интернер да превземе тема која може да е загорезена. Блоговите,
односно новите објави на блоговите се најголема мета на спамери. За соодтветна заштита
сопственикот мора да додаде модул кој ќе ја заштитува страната од спамери.


Одржување на порталот

Иако на почеток изгледа дека сите проблеми ќе се решат со избирање на правилниот темплејт
за градење на еден веб-портал, сепак откако ќе го изгради веб-порталот сопственикот
постојано треба да ги прати новите надоградби на самиот систем за менаџирање со
содржината, на темплејтот на кој е граден веб-порталот, како и на додатоците кои ги користи.
Ова е од темелна важност затоа што нападите на веб-порталите вообичаено се случуваат на
порталови кои се со застарени верзии на некои од гореспоменатите работи.


Непостоење на порталот во текот на надоградувањата

Во моментите кога корисникот прави надоградба на темата, на верзијата на системот или на
било што од својот веб-портал, тоа значи дека страната нема да биде достапна за посетители,
иако тоа може и да не биде некој долг временски период, во зависност од тоа за каква
надградба станува збор.


Неверодостојна заштита од спамери

Блоговите се одлична идеја за објавување на постојани новости на веб-порталот и за
одржување на некое ниво на комуникација помеѓу сопственикот и посетителите на порталот.
Но сепак колку што се добри коментарите кои корисниците ги оставаат на објавите на блогот,
толку можат да бидат и лоши. Покрај добронамерните коментари кои се оставени со причина
на објавата, сопствениците на блогови секојдневно се судираат со голем број на коментари
кои се оставени од спамери, кои се објавуваат на објавата веднаш откако таа ќе биде
поставена. Во основната инсталација на блоговите нема голема заштита од ваквите напади, па
затоа секој сопственик на блог мора да инсталира додатна заштита доколку сака неговиот блог
да биде пријатно место за сите добрнонамерни посетители. Една од опциите е да инсталира
додаток кој нема да ги објавува коментарите се додека тие не се одобрени од
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администраторот, но сепак ваквото решение значи многу поголема работа за сопственикот
затоа што секојденевно треба да ги прегледува коментарите, во кои можеби повеќе од
половината ќе бидат спамерски напади.


Грешките се моментално видливи за сите

Кога се прави редизајн на порталот, промена на кодот или слично грешките при ваквите акции
се веднаш видливи. Секоја грешка неповратно влијае на рејтингот на порталот. На пример на
обичен портал изграден во некој програмски јазик промените можат да се прегледаат во некој
пребарувач пред да се пуштат во живо.



Зависност од серверот

Мала промена на конфиуграциите на серверот може да придонесе до потполен краш на вебпорталот.



Ограничувања на системот

Генерално сопственикот или техничарот кој го гради порталот во систем за одржување на
содржината мора тоа да го прави во границите на системот во кој што го гради. Односно
доколку сопственикот сака некоја функционалност која не е е содржана во системот тој мора
да ангажира стручно лице за да ја додаде таа функционалност на порталот.


Почетната инвестиција може да биде висока

Во обид да се направи еден веб-портал кој што ќе биде направен според потребите и
замислата на клиентот кој што ќе има во себе вграден некој систем за менаџирање со
содржината, треба да се знае дека е потребно многу труд и време. Во изградбата на вакав
портал би било вклучено изградба на систем за менаџирање со содржината, дизајн и визуелен
изглед на порталот и секако содржина на порталот. За помалите компании не се препорачува
да ангажираат луѓе кои ќе им градат веб-портал со систем за менаџирање на содржината, за
нив е доволен веб-портал со статична содржина. Сепак и доколку корисникот се определи за
некој готов темплејт сепак тоа значи дека ќе мора да го купи тој темплејт, а потоа ќе мора да ја
купува и секоја следна верзија на тој темплејт за да може да ги користи сите функционалности.


Поголем простор на сервер

Веб-порталите изградени во некој систем за менаџирање со содржината зафаќаат многу
поголем простор на серверот од обичните порталови. За пример ќе го наведеме системот за
менаџирање со содржината Wordpress. При почетната инсталација на овај систем корисникот
мора да прикачи околу 1700 фајлви на својот сервер. Доколку се работи за некоја поголема
тема или доколку порталот има поголем број на додатоци овај портал може да достигне многу
поголема бројка на фајлови. Исто така некои сервери немаат доволна брзина за да можат да
ги прикажат страните, па затоа корисникот мора да даде повеќе пари за некој подобар и
помоќен сервер.
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Паѓањето на порталот прави тотален хаос

Доколку заради некоја причина дојде до пореметување на порталот, тоа значи дека скоро се
на порталот ќе биде променето и измешано. Мета таговите ќе исчезнат, насловите на страните
ќе бидат заменети со некои други и многу други проблеми кои се пријавени од страна на
корисниците.


Дизајн на текстот

Разивачите на веб-порталови големо внимание обрнуваат на изгледот на текст, на
параграфите, фонтот, бојата воопшто изгледот на текстот. Системите за менаџирање со
содржината затоа што во себе имаат вградено некои едитори за внесување на текст ја немаат
таа флексибилност во играњето со изгледот на текстот. Некои темплејти со развиени
функционалности сепак му дозволуваат на корисниците да направат некој тим на формат на
текстот за подобар визуелен изглед.


Порталите не се индексирани правилно

Веб-порталите изградени во некои од системите за менаџирање со содржината не ги
индексираат правилно страните во мрежата на пребарување. Системите за менаџирање со
содржината се наменети за брзо и лесно менување на содржината на порталот, но за разлика
од ова немаат многу предности доколку станува збор за индексирањето. Исто така генерираат
дупликати страни, некогаш стотици страни со слична содржина.


Google потешкотии во индексирањето

Google ботовите некогаш се беспомошни пред системите за менаџирање со содржината.
Системите за менаџирање со содржината треба да имаат структура на директориум, инаку
google ботовите нема да можат да ја скенираат содржината на страната.


Потешкотии во прилагодување на дизајнот

Понекогаш доволно е само еден дел од дизајнот на готовиот темплејт да не му се допаѓа на
корисникот за да се отвори работа голема колку што би била да се гради статичен веб-портал.
Готовите темплејти доаѓаат со дизајн и доколку корисникот сака да направи промена на
дизајнот тогаш за тоа ќе мора да ангажира некого кој е стручен во тоа.


Поголема процесирачка моќ на комјутерот

Системите за менаџирање со содржината бараат поголема компјутерска моќ отколку
статичните веб-порталови, а тоа со себе повлекува потреба од поголем простор на серверот
каде што ќе биде страната.


Надоградба и следење на технологијата

Системите за менаџирање на содржината барем оние покористените пример како Wordpress
секојдневно се подлежни на нови надоградби на софтверот. За идеална заштита и
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беспрекорно работење на веб-порталот изработен во овие платформи корисникот постојано
треба да биде свесен за промените на софтверот.


Отежнато SEO

Повеќето системи за менаџирање на содржината во себе имаат вградено модули кои
овозможуваат веб-порталот да биде на повисоко ниво при пребарувањето. Меѓутоа овие
модули вообичаено имаат некои преддефинирани полиња кои треба да се пополнат и тоа ја
ограничува можноста на корисникот да направи иделна платформа за SEO.

3. Софтвери за системи за управување на содржината
Секој систем за менаџирање на содржината има свои предности и мани, како и едноставни
опции, иако сите скоро се универзално применливи. Пред да се донесе одллука за избор на
систем за управување со содржината , корисникот треба да се запознае со неговите можности,
па според неговите потреби да направи правилен избор. Лидери помеѓу најпопуларните
моментално се Wordpress, Joomla и Drupal.

Слика бр. 6: Чекори за донесување на одлука дали корисникот има потреба од Систем за
менаџирање со содржина
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За корисните кои неможат да се одлучат со кој систем за управуавње на содржината да
започнат да го градат својот веб-портал препорачливо е да ја посетат www.opensourcecms.com
која овозможува директен пристап на демо верзиите на голем број на системи за менаџирање
со содржината. Исто така на оваа страна е овозможен и пристап до администраторскиот дел на
системите за менаџирање со содржината така да е многу олеснета да се направи правилниот
избор.
Тешко е да се даде прецизна бројка на CMS ситемите кои моментално се наоѓаат на интернет,
но да речиме дека следниот список кој е добиен врз основа на пребарувања на интернет може
да придонесе за креирање на сликата за тоа колку многу е развиена изработката на страни во
овие софтвери.

1. Bigace
Претставува динамички PHP И MySQL базиран веб систем за управување со содржината со
можност за мулти администрација, флексибилен и едноставен за инсталирање. Користи
WYSIWYG FCKeditor за HTML содржината. За негова намена има повеќе темлејти кои се
прилагодливи за секоја намена.
2. Bitweaver
Претставува опен сорс систем за управување со содржината. Неговата брзина и моќност се
идеални за веб-порталови на големи заедници и корпоративни апликации, но ова е
едноставно недоволно за снаодливи веб-мастери кои сакаат да внесуваат содржина. Овај
систем доаѓа потполно опремен за готова инсталација но иста така е и лесен за проширување.
3. Bloofox
Претставува мал систем за управување со содржини. Тоа на корисникот му овозможува со
содржината на веб-страните на многу едноставен начин. Мал е но исто така доста едноставен
и флексибилен систем.
4. Bricolage
Претставува систем за управување со содржини напишан во Perl програмскиот јазик.
5. Brightlabs CMS
Brightlabs CMS е едноставен за користење систем за управување со содржината кој помага во
организацијата и изработката на SEO – френдли веб-порталови. Овај систем вклучува функции
за објавување на динамички веб-порталови. Овај систем користи автоматизација на задачите
како што е на пример примена на ист изглед на сите страни од еден веб-портал. Со помош на
овај систем многу е лесно додавање на нови страници, навигација, мапата на порталот и
печатење на страните автоматски се ажурира.
6. Campsite
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Претставува повеќејазичен систем за управување со содржината за веб-страници наменети
повеќе за онлајн весници. Неговото едноставно користење овозможува секој од
администраторите да има посебна улога во ажурирањето на порталот како на пример,
новинар, уредник, издавач и слично.
7. Clickability
Clickability платформата му овозможува на издавачите категоризација, имплементација и
архивирање на содржина од сите видови. Платформата се однесува како средиште кое
поврзува и менаџирањето на порталот преку повеќе системи.
8. CMSBox
Cmsbox, убаво дизајниран, супер-едноставен но и моќен и флексибилен систем за
менаџирање со содржината, нуди се што е потребно за креирање, уредување и поврзување на
содржината на веб-порталот.
9. CMS Builder
Со помош на овај систем за управување со содржината, корисникот може да направи
прилагоден портал во само неколку минути, дури ако и корисникот никогаш до тогаш нема
инсталирани никаква веб скрипта. Корисникот не мора да биде програмер, дури и почетник
програмер лесно може да направи прилагоден систем за управуавање со целиот портал. Со
само неколку кликови може да се направи уредник за менаџирање со вестите, за работа,
страница за препорака, писма за известување или било што друго. Со овај систем може да се
направат повеќе уредници, колку што е потребно, по еден за секоја страница, секоја со свое
единствено поле. Откако ќе се креира нов уредник, CMS Builder / CMS 4 прави нов код. Потоа
се прикачува кодот на страницата каде што треба да се појави содржината. За разлика од
другите системи за управување со содржината нема да го загрози дизајнот со додавање и
одземање на содржини.
10. CMS Made Simple
Наменет е за искусни веб-развивачи, кои знааат како да ги направат работите кои ги имаат
замислено за да се добие убава веб-презентација. За они со повеќе напредни амбиции има
доста додатоци за превземање. Но тука е и одличната заедница на услуга доколку корисникот
наиде на некој проблем. Овај систем за управување со содржината e навистина едноставен за
додавање на нови содржини и додатоци кои треба да се појават било каде на веб-порталот.
Исто така голема предност е прилагодливоста на дизајнот.
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Слика бр. 7: Видови на системи за менаџирање со содржина
11. Common Spot
Common Spot е сигурна веб-платформа која вклучува систем за управување со содржината,
пакет на маркетиншки решенија, веб 2.0 и апликации за социјалните медиуми. Негова голема
предност е што му овозможува на своите корисници да објавуваат содржина преку било кој
канал на испорака (социјални медиуми, стриминг медиуми, видео, мобилни телефони, Ipod и
слично)
12. Contensis
Овај систем овозможува веб основа за водење на светски бреднови и непрофитабилни
компании. Системот за управување со содржината овозможува да се задржи контролата над
сите содржини и лесно и интересно да се претстават на публиката. Тој е интуитивен за крајните
корисници, додека и уште пофлекибилен за програмерите и администраторите.

13. Contentteller
Претставува моќен слободен систем за управување со содржината на порталот, дизајниран е
за веб-апликации од сите корисници и типови. Овај систем има едни од најнапредните алатки
и богато CMS решение на пазарот.
14. Contrexx
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Претставува слободен систем за управување со содржината. Напишан е во PHP и користи
MySQL за чување на податоците. Тој исто така има и слободна верзија која може да се користи
за некомерцијални намени. Благодарение на својот основач, овај систем може да биде
инсталиран без техничко познавање.
15. CuteNews
Претставува моќен и едноставен систем за управување со содржината кој не бара MYSQL база
за чување на податоците. Тој подржава додатоци како што се: коментари, архива, функција за
пребарување, прикачување, бекап функција, IP забрана, заштита од спамери и слично.
16. Daisy
Претставува Java / XML слободен систем за управување со содржината на основа на Apache
Cocoon моделот на менаџирање. Денес Daisy е користен од голем број на компании за
интранет бази на знаење, прозиводи и проектни документации, како и за менаџирање на
содржината на богати веб-порталови.
17. DotNetNuke
Претставува слободен систем напишан во VB.NET за ASP.NET опкружување. Апликацијата за
системот за управување со содржината може да се проширува и да се прилагодува преку
користење на темплејти и модули, и може да се користи за креирање, имплементација и
менаџирање со веб-порталите на интерент.

18. Drupal
Еден од покористените слободни системи за управување со содржината, кој му овозможува на
поединецот или на заедничките корисници едноставно да објавуваат, управуваат со
содржината на веб-страниците. Според истражувањата околку 10 илјади луѓе и организации го
користат Drupal за одржување на различни бев-порталови вклучувајки: Веб портали за
комуникација, Веб портали за подршка и дискусија, корпоративни веб-порталови, интернет
апликации, лични веб-страници и блогови.
19. Е107
Претставува систем за управување со содржината напишан во PHP и користи популарен опен
сорс и MySQL база за сместување на податоците. Тој е потполно бесплатен, прилагодлив и е во
постојан развој.

20. Ekklesia 360
Претставува систем за управување со веб содржината. Систем кој се користи во стотици цркви,
министерства. Овај систем комбинира систем за менаџирање со веб содржината (CMS) со емаил маркетингот, социјалните услуги, мрежи, блогови, е-commerce, модул за регистрирање
на нови корисници на порталот.
21. Elgg
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Овај систем нуди елегантен, флексибилен и скалабилен начин на одржување на
организациите, групите и поединците. Elgg е згоден за дејтинг порталови и оптимизиран е за
многу современи апликации.
22. Elxis
Претставува слободен систем за управување со содржината, кој му дава слобода и можност на
корисникот да објави на порталот се што има на памет. Со овај систем компаниите и
поединците можат да градат повеќе јазични веб-страници и едноставно да управуваат со нив.
Тој не бара посебно техничко знаење иако секогаш е добредојдено доколку го има.
23. Enano
Претставува систем за управување на содржиа на портал кој расти во однос на потребите,
корисникот може да започне од една страна па може да го надогради својот портал се до
решение за wiki, форум.
24. Exponent
Претставува веб-апликација која му овозможува на сопствениците на веб-порталови лесно да
креираат и ажурираат динамички веб-порталови. За разлика од другите алатки за менаџирање
со содржините, Exponent е потполно самостоен. Нема додатни програми кои треба да се
инсталираат и додадат.

25. Feindura
Feindura систем за управување со содржината е систем напишан во PHP, кој не работи со
MySQL база на податоци. Предноста на овај систем лежи во лесната инсталација и лесното
конфигурирање на порталот.
26. Joomla
Joomla е доста надградуван систем за управување со содржината кој му овозможува на
корисниците да изградат веб-страници и други моќни интернет апликации. Во 2011 година
беше прогласен за најкористен систем за менаџирање со содржината.
27. LogicalCMS
Овај систем има наједноставен опис на содржината на веб-страницата и генерира две работи:
Код за вметнување во ASP.NET и околина која овозможува менаџирање со содржината.
LogicalCMS генерира APS.NET код кој е во потполност прилагодлив а со тоа и компактибилен со
било која ASP.NET апликација.
28. liveSite
liveSite комбинира практично се, систем за управување со содржина, веб-образци, календари,
блогови, форуми, е-маил кампањи, членство и менаџмент, онлајн продажба. Сето ова е
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интегрирано во еден CMS едноставен за користење, сигурен и приступачен систем за веб
решение.
29. Webiva
Webiva претставува Web 2.0. слободен систем за управување со содржината, изграден на Ruby
платформа кој на корисникот ќе му овозможи брзо и едноставно да изфрадува
прилагодувачки бев-порталови со вградени темплејти, менаџирање со датотеките и
прилагодливост на системот. Системот исто така лесно може да се прошири со модулите за
додавање на нова функционалност.
30. Wordpress
Wordpress системот за управување со содржината својата мисија ја започна во 2003-та година
со мал код за да може да се прошири типографијата на секојдневното пишување со
неверојатно мал број на корисници. Од тогаш па се до денес порасно толку што сега е
најголема и најпозната алатка за блогирање и креирање на порталови во светот. Се користи на
стотини илјади места и го посетуваат десетина милиони луѓе секој ден. Wordpress е бесплатен
и многу моќен систем за управување со содржината со многу додатоци кои растат секој ден се
повеќе. Од 2011 година овај систе постојано се ажурира и надоградува.

Од листата на мноштво системи за управување со содржината, како водечки во однос на
функционалности и популарноста можат да се издвојат Wordpress, Joomla и Drupal. Во
продоложение ќе бидат претставени некои од основните карактеристики за овие системи за
управување со содржината како и нивните предности и недостатоци.

3.1. Систем за менаџирање со содржина - Wordpress

Слика бр. 8: Лого на Wordpress – систем за менаџирање со содржина
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Како што е веќе погоре споменато Wordpress своите почетоци во интернет светот ги направи
во 2003-та година, најпрво како средство за блогирање, односно за создавање на блогови.
Тој претставува бесплатен опен сорс веб софтвер кој може да се користи за да се создаде
комплексен блог или веб-портал. Wordpress е создаден и развиен од страна на илјадници
волонтери ширум светот и кога имате на располагање илјадници додатоци и теми, единствена
граница до совршена веб-презентација е имагинацијата. Изборот на преку 46 милиони луѓе
ширум светот е Wordpress.
Едноставно Wordpress претставува потполно функционална и прилагодлива алатка за
креирање на веб-порталови која е користена од милиони индивидуи, сопственици на бизниси
и организации ширум светот.
Според мислењето на многумина Wordpress претставува алатка за корисниците кои имаат
основно познавање од веб а кои сакаат да ги сместат своите идеи и размислувања во еден
веб-портал за многу кратко време.
Wordpress претставува комуникација преку блогирање, овозможена на основачите на
Wordpress. Блоговите креирани на овај систем за управување со содржината можат да бидат
надоградени на пример да им се зададе персонални домејн имиња, сопствен CSS, сторирање
на видеа и уште многу други функционалности.
Благодарение на неговата едноставна структура овај софтвер за управување со содржината
претставува еден од најмоќните и најраспространетите софтвери за креирање на блогови и
веб-порталови.
Напишан во PHP и подржан од MySQL датабазите, Wordpress нуди бесконечни
административни алатки и софистицирани дизајни , преку кои корисникот може да направи
персонален или професионален блог или веб-портал.
Еднаш откако Wordpress е инсталиран и конфигуриан на сервер, единствено што останува на
корисникот е да го пополни веб-порталот со информации. Корисникот може да избере еден од
многуте флексибилни темплејти за да добие изглед на својот веб-портал како што замислува.
Откако ќе го креира веб-порталот корисникот може да креира архиви, да поставува линкови,
да креира статични и да пишува секојдевни објави.
Wordpress.com блоговите и бев-порталите се бесплатни. Има некои додатоци или темплејти
кои се создадени од индивидуи кои можат да се најдат на интернет и да се купат, но тоа
претставуваат смешни цени во однос на функционалноста која ја вршат. Наспроти ова
надоградбата на блогот или на веб-порталот за понова верзија на овај софтвер нема да чине
ништо. При превземање на wordpress софтверот корисникот нема да биде прашан за неговите
детали од кредитната картичка, нема да му биде побаран маил. Едноставно корисникот оди
до страната на Wordpress и ја превзема последната верзија. Wordpress софтверот за
управување со содржината е бесплатен затоа што на неговиот код секојдневно работат
илјадници волонетири со една цел да го направат овај систем што е можно пофункционален.
Wordpress системот за управување со содржината овозможува работна табла или кориснички
интерфејс за администаторите на порталот. Работната табла претставува начин преку кој
корисникот ја регулира содржината на својот веб-портал. Преку работната табла корисникот
може да ги менува опциите, да селектира и прикачува теми, да пишува содржина, да додава
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или да брише корисници, да додава слики, да купува додатоци и многу други работи кои ќе му
овозможат да изграде потполно функционален веб-портал.
Wordpress во суштина е поделен на два основни дела. Едниот е Wordpress.com а другиот е
Wordpress.org.
Wordpress.com претставува платформа која му овозможува на корисниците да ги хостираат
нивните веб-порталови или блогови на сервер на Wordpress. Се што треба да направи
корисникот за да добие место на нивните сервер е да се регистрира на Wordpress.com и да
крене еден од дадените блогови. Останато, односно пополнувањето на страни и објави
останува на корисникот.
Wordpress.org е засебна верзија која треба да се превземе од интернет и да се прикаче и
инсталира на сервер. Некои сервери а особено оние кои се препорачани на страната на
Wordpress овозможуваат инсталирање на Wordpress преку еден клик. Доколку серверот нема
скрипта за автоматско инсталирање на Wordpress, тогаш треба добро да се провери дали
серверот ја има најновата верзија на PHP И МySQL за да може корисникот да биде сигурен
дека неговиот портал ќе работи беспрекорно.
За тоа на која верзија ќе се одлучи корисникот зависи од тоа за што ќе биде наменет вебпорталот кој го гради корисникот. Wordpress.com овозможува основни темплејти, од кои
корисникот може да избира за да го одреди изгледот на својот веб-портал. Сите овие
темплејти или шаблони се професионално изработени, репрезентативни и во некои случаеви
доста импресивни. Корисникот може да изменува одредени делови на повеќето од овие
темплејти.
Wordpress.org има над илјадници слободни темплејти а овај број се зголемува од ден на ден.
Ова се темплејти кои се изградени од илјадници дизајнери, некои подобри некои полоши,
некои се бесплатни а некои се наплаќаат.
Доколку корисникот сака да има уникатен веб-портал изграден на Wordpress платформата
тогаш треба да ангажира некој екперт кој ќе го направи тоа, или експерт кој има способност да
го измени дизајнот односно CSS на веќе постоечкиот темплејт.
Темплејтите односно шаблоните претставуваат различни изгледи на веб-порталот. Темплејтите
се составени од кодови и различни делови кои прават еден веб-портал. Најважната работа во
избирање на темплејт е тој да биде функционален и да ги задоволува барањата на корисникот.
Дизајнот на еден темплејт односно изгледот на тој темплејт е многу полесно да се смени
отколку самата функционалност.
3.1.1. Функционалност на Wordpress
Ако апликација за објавување и управување со содржината не е доволно јасен термин за
објаснување на Wordpress тогаш може да се задржиме на неговата основна функционалнот.
Wordpress му овозможува на корисниците да креираат свои сопствени веб-порталови, да
креираат посебни страни и објави и да ги подредат хиреархиски на својот веб-портал,
пополнувајки ги со произволна содржина.
Бидејки основната цел при креирање на овај систем беше да биде решение за блог, неговата
примарна функција и понатаму останува да му овозможи на корисниците да објавуваат и да
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управуваат со содржината на својот веб-портал. Односно оние блоговите кои се дефинирани
како артикли напишани од сопственикот на веб-порталот, претставуваат објави или Posts во
Wordpress.
Страните од друга страна претставуваат статична содржина во која може да се пишува текст, да
се вметнуваат слики и видеа исто како што може и во објавите. Односно страните во еден
wordpress портал ја претставуваат онаа содржина која нема потреба од постојано изменување.
Бидејки Wordpress ја користи моќта на датабазите за зачувување на содржината , по
дефиниција е динамичен веб-портал.
Wordpress му овозможува на корисниците за многу кратко време да имаат готов веб-портал
готов и подготвен за пополнување со содржина. Корисникот не мора да се грижи за сервер,
безбедност или конфигурирање порталот. Тој едноставно треба да го избере темплејтот кој
најдобро ќе го претстави неговиот бизнис.
Повеќе од 70 милиони веб-порталови ширум светот се изградени на Wordpress платформата, а
скоро половина од првите 100 топ блогови го користат. Тој моментално поседува 55% од
маркетот на Системите за управување со содржината, и тој е едно од најчестите решенија од
блогерите.

Чекорите за креирање на еден веб-портал на Wordpress.com се:





Регистрирање на Wordpress.com
Кликнување на копчето “Креирај Блог”
Пишување на содржина преку страните или објави
Објавување на напишаната содржина

Чекорите за креирање на еден веб-портал на Wordpress.org се:
Доколку корисникот се одлучи за сопствено хостирање тогаш тој треба да ги направи следните
чекори за креирање на веб-портал.







Да ги превземе фајловите од последната верзија на Wordpress
Да ги прикаче фајловите на сервер
Да направи конекција до базата каде ќе бидат зачувани сите податоци и содржината
Да ги подеси основните информации, како име на порталот и адреса каде е сместен
порталот
Да креира објави и страни
Да ги објави веќе креираните објави и страни

Хостирање на портал на свој сервер може да биде забавно но исто така е потребно
определено познавање, што бара поголема одговорност од корисникот при креирање на
портал.

3.1.2. Предноси при користење на Wordpress
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Слика бр. 9: Графички приказ на менаџирање на порталот од повеќе локации


Лесен за користење

Wordpress како алатка за креирање на веб-порталови и одржување на истите е многу лесна за
користење и има интиутивен интерфејс. Додавање на нови страни, објави на блогот, слики и
медиа е лесно за правење и може да се направи многу брзо. Затоа што технологијата е многу
едноставна, времето поминато на форматирање на содржината е значително намалено


Менаџирање со порталот од било каде

Порталите изградени на Wordpress платформа можат лесно да бидат изменувани, односно
нивната содржина лесно може да биде изменувана од било кој комјутер кој има конекција до
интернет.


Нема потреба од HTML едитирање или од FTP софтвер

Wordpress претставува автономен систем и заради тоа нема питреба од HTML софтвер за
едитирање како што е на пример Dreamweaver и слично за додавање или едитирање на
содржината. Корисникот може да додава нова страна, да форматира текст, да прикачува слики
и да ги изменува, да прикачува видеа и слично едноставно преку корисничкиот интерфејс на
Wordpress.


Пребарувачите ги сакаат страните направени во Wordpress

Кодот позади секој Wordpress портал е чист и едноставен, што го прави лесен за читање од
страна на машините за пребарување. Во прилог секоја страна, објава и слика е обележана со
мета тагови и клучни зборови, што дополнително може да биде оптимизирана за специфични
клучни зборови, што овозможува прецизно оптимизирање за пребарување. Исто така може да
се користат тагови за целосно да се искористи предноста на Wordpress.


Контрола на порталот
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Нема потреба повеќе корисникот да чека веб-дизајнерот да направи некои едноставни измени
на порталот. Преку Wordpress имате контрола на скоро секој аспект од порталот и корисникот
лесно може да ги направи тие промени без ничија помош.


Променлив дизајн

Wordpress се однесува како мотор на порталот. Изгледот и функционалноста на порталот може
да биде променета за 100% така да секоја идеја на сопственикот на порталот може да се
изведе.


Блог подготвен за користење

Бидејки основната намена на Wordpress беше всушност создавање на блогови, првата основна
функција на еден Wordpress портал е креирање на блог. Поставувањето на RSS/емаил
претплати, опции за коментирање, и автоматски додавање на објави е лесно за
конфигурирање, и му помага на корисникот да ја направи станата многу подинамична и
интерактивна.


Користење на додатоци

Корисникот многу лесно може да ја прошири функционалноста на порталот со избирање на
додаток за таа намена. На официјалната страна на Wordpress се наоѓаат безброј додатоци за
секакви намени. Едни од тие се:
 додаток за календар
 додаток за форум,
 додаток за социјални медии,
 додатоци за слајдери
 додатоци за видео галерии и многу други.


Порталот може да се проширува

Порталите изградени во Wordpress се скалабилни. Корисникот може да има стотоци страни
или објави на порталот но тоа сепак да не го загрозува порталот.


Повеќе корисници

Корисникот како администратор на порталот може да додаде повеќе корисници секој од нив
со различно ниво на пристап до порталот.


Без дополнителни трошоци

Можеби ова е едно од најважните предности на Wordpress. Бидејки Wordpress софтверот
може да се превземе директно од нивната официјална страна и тоа бесплатно, тоа е голема
предност во однос на останатите сиситеми за управување со содржината.
Освен тоа нема повеќе потреба корисникот за најмали измени да ги контактира техничарите
кои го правеле порталот. Тој може да внесува нови страници, текстови, слики , видеа и да ја
менува целосната содржина на порталот без притоа да плаќа додатни трошоци за тоа да го
направи некој друг.
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Лесен за инсталирање

Инсталирањето на wordpress портал е лесна задача. Се што корисникот треба да направи е да
клине на Wordpress линкот на серверот или да ги превземе фајловите и да ги крене на сервер
за да започне со конфигурирање.


Функционалност

Бидејки развивачите на Wordpress се наоѓаат низ целиот свет и секојдневно креираат нови
додатоци, скоро е и сигурно дека за секоја потреба на корисникот може да се најде бесплатен
плугин кој со едноставно конфигурирање ќе биде подготвен за употреба.


Автоматска надоградба

Доколку се користи Wordpress како платформа за создавање на портал, тогаш корисникот ќе
биде известуван секогаш кога Wordpress има реализирано нова верзија.


Нема потреба од архива

Wordpress чува копија од блогот на корисникот. Сите податоци објавени на порталот се
зачувани во база


Брзина

Бидејки корисникот нема потреба да троши неколку дена додека го контактира техничарот и
додека тој ги направи измените, тоа значи дека измените кои корисникот сака да ги направи
може да ги примени во истиот момент.


Постојаност

Без разлика на тоа колку страни се додадени или одземени тоа нема да влијае на целокупната
структура на порталот и со тоа нема да ги збуни посетителите на порталот


Менаџирање на објавите

Корисникот може да додаде содржина кога ќе биде слободен и да намести таа содржина да се
објави на порталот по определено време без притоа да мора повторно да пристапува до
порталот. Корисникот може да напише неограничен број на постови кои можат автоматски да
се објават според дадената дата.


Лесно менаџирање на членовите

Со инсталирање на некои едноставни додатоци, Wordpress порталот многу лесно може да се
развие во функционален портал за членови со различни нивоа за секој корисник


Социјално интегрирање

Постојат голем број на додатоци кои му овозможуваат на корисникот својот Wordpress портал
да го поврзе со социјалните медиуми како facebook, twiteter при што корисникот може да
подеси сите објави автоматски да се објавуваат и на социјалните медиуми.
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Креативни решенија

Корисникот многу лесно може да го промени изгледот на својот портал. Се што треба да
направи е да одбере нова тема и да ја прикачи на порталот.


Инспиративен

Учествувањето во додавањето на објави и страници, уредување на содржината и слично
претставува забава за корисниците. Кога корисникот ке го виде резултатот од својот труд
многу повеќе ке го цени отколку тоа да го направил некој друг.


Конзистентна структура

Wordpress порталите односно темлејтите на кои се грададат овие порталови се динамички
креирани. Тоа значи дека без разлика на тоа колку страни се додаваат или одземаат од менито
тоа нема да го промени изгледот на навигацијата.


Лесен за учење

Корисничкиот интерфејс на Wordpress е изграден така што дури и корисниците со најмало
познавање од комјутери можат да се снајдат. Освен тоа корисничкиот интерфејс зборува
самиот за себе и многу е лесно корисниците да се навикнат на неговите функции. На интернет
исто така се наоѓаат голем број на туториали кои ги објаснуваат основните алатки во
корисничкиот интерфејс.


Зголемени посети

Додавањето на нова содржина значи дека порталот ќе ги задрже постојаните посетители и ќе
привлече нови. Секој посетител сака да чита страна која постојано се обновува, а не постои
полесен начин на секојдневно изменување од користење на некој систем за управување со
содржината.


Комуникација со клиенти

Коментарите на објавите се добар начин за привлекување на нови посетители, затоа што со
коментарите корисникот му овозможува посетителите да комуницираат измеѓу себе и со
администраторот на порталот


Голема заедница

Wordpress заедницата е голема и секој ден се проширува. За било каков и проблем да се
појави секој може да постави прашање на некој од форумите или да побара решение.
3.1.3. Недостатоци при користење на Wordpress


Ограничена слобода

Wordpress администраторите немаат многу слобода кога станува збор за менаџирање со
надоворешни корисници. Доколку порталот е така замислен за да треба да му даде пристап на
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некои корисници до одреден дел а на други не, тогаш најверојатно администраторот на
порталот ќе треба да најде некој друг систем за управување со порталот


Комактибилност

Wordpress развива нови верзии многу често. Тоа од една страна е добро затоа што на тој начин
се елиминираат грешките кои биле пријавени од страна на корисниците. Но од друга страна
има многу додатоци и теми кои во определен момент не се компактибилни со новата верзија.
Тогаш станува многу тешко да се најде добра функционалност за таа намена што ја вршел
додатокот.


Ранливост

Една од најголемите пречки за користење на Wordpress е тоа дека повеќето корисници на овај
систем не се свесни за тоа колку ранлива може да биде оваа платформа.
Wordpress е бесплатен систем и зависи од заедницата на програмери или развивачи кои
креираат теми и додатоци. Секој поединечен додаток кој се наоѓа на интернет а е наменет за
Wordpress е напишан од поединец, односно од различна особа. Тоа значи дека постојат
можности додатокот кој ќе го превземите всушност да содржи некој баг кој може да го падне
целиот портал. Секој додаток кој се инсталира на еден Wordpress портал бара пристап до
корисничкиот интерфејс, односно до работната табла на порталот, што е најдоброто место за
пристап доколку некој сака да го превземе порталот.


Може да биде многу скап

Да токму така, еден Wordpress портал иако е слободен за превземање и за креирање може на
крајот да излезе со цена многу поголема од колку обичен портал изграден во HTML.
Едноставно превземањето и инсталирањето на најновата верзија на Wordpress нема да даде
гаранција дека порталот ќе биде совршен. Можеби тоа ќе биде така за помали компании кои
преку порталот едноставно сакаат да покажат своја бизнис карта. Но за поголеми компании
кои имаат свои конкуренти на интернет градењето на еден портал претставува многу повеќе
од обично инсталирање на Wordpress и соодтветна тема.
Често одредена функционалност која сопственикот сака да ја додаде на својот портал не може
да се најде во додаток. Точно е дека постојат голем број на додатоци кои се наменети за
Wordpress но сепак некои се или застарени, или едноставно нема да одговораат на барањата
на сопственикот. Па тогаш доколку по определено време сопственикот сака да додаде некоја
функционалност на порталот која неможе да ја обезбеди преку додатоци, ќе треба да
ангажира програмери кои можат многу високо да го наплатат својот труд за тоа да градат
сосема нов додаток.


Постојано обновување на порталот

Иако оваа карактеристика на Wordpress најчесто е вбројана помеѓу предностите, сепак кога
подобро ќе се размисли што носи таа со себе тоа и не е толку точно. Веќе споменавме дека
новите верзии на Wordpress значат дека некои додатоци нема да можат да работат на тие
верзии, и тогаш настанува пречка во функционалноста. Значи доколку сопственикот има
време, средства и стручен тим кој ќе можат да ги надоградуваат и додатоците исто така тогаш
Wordpress би бил одличен избор за сите.
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Користи голем број на ресурси

За еден Wordpress портал да биде ефективен, често ќе треба да се инсталираат голем број на
додатоци. Обичната инсталација на Wordpress е бескорисна за екстра функционалност на
порталот. Можеби ова не претставува голем проблем бидејки само се инсталираат
додатоците, но сепак колку што има поголем број на додатоци толку побавно се отвара
страната.
Всушност и обична инсталација на Wordpress бара незамисливно поголема меморија од
обичен портал изграден во HTML. Само за споредба еден стандарден портал кој престатува
само бизнис мапа на една компанија изграден во HTML се состои од максимум 100 фајлови. За
разлика од ова решение Wordpress портал би имал минимум 1500 фајлови, затоа што таа е
бројката на основниот пакет на Wordpress со еден темплејт вклучен во него.
Во контекст на овај недостаток добро е да се спомене дека секоја слика која се прикачува на
еден Wordpress портал, самиот систем автоматски ја копира и ја зачувува на најмалку три
големини, тоа се мали, средни и големи слики од истата таа слика.


Лесно може да се западне во SEO проблеми

Wordpress е познат по тоа дека е омилен кај пребарувачите, затоа што самата негова содржина
и позадински код се направени така да се лесни за препознавање од страна на пребарувачите.
Меѓутоа оваа особина многу лесно може да го доведе сопственикот на порталот во проблеми
со пребарувањето доколку тој го нема основното познавање од SEO. Освен доколку
корисникот се одлучи коментарите и категориите да ги направи “безиндекс”, тогаш секој
посебен таг и категорија која ќе биде додадена ќе има дупликат од таа содржина. Како
резултат на ова некои корисници имаат и до десет верзии од истата содржина.


Тешко се креираат нови теми

Често се случува корисниците да побараат портал кој ќе биде специјално наменет за нив,
односно изграден од почеток но да биде во Wordpress платформа затоа што подоцна полесно
ќе може да манипулираат со содржината. Но тоа сепак не е толку едноставно затоа што
приграмерот освен знаењето на основните точки за креирање на еден портал ќе треба да ги
научи и дополнителните Wordpress функции за креирање на нова Wordpress тема.


Изгледот на страните

Кога корисникот ќе пристапи до администорскиот дел каде што треба да изменува некоја
страна, во скоро сите теми се појавува едитор во кој треба да се внесе содржината. Проблемот
доаѓа до тоа што тој едитор во определен момент не е доволно добар за корисникот да може
да ја распредели содржината како што сака на една страна. Во овај аспект корисникот има
големо ограничува во врска со форматирањето на содржината.
Заклучок
Неможе да се одрече фактот дека Wordpress во последните години стана многу повеќе од
обичен софтвер за креирање на блогови. Тој претставува моќен систем за управување со
содржината, и иако има недостатоци кои постојат поврзани со него, сепак тој останува еден од
најдобрите сиситеми за управување со содржината на денешницата. Еден од основните
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фактори кои придонесоа на овај факт е тоа што со помош на овај софтвер може да се направи
од едноставен до многу комплексен портал со користење на дополнителни додатоци.

3.2. Систем за менаџирање со содржина - Joomla

Слика бр. 10: Лого на Joomla – ситем за менаџирање со содржина

Joomla претставува систем за управување со содржината кој долго време беше на листа на
еден од најдобри системи за управување со содржината. Преку овај систем корисникот може
да изгради веб-портал или моќни онлајн апликации. Многу аспекти, вклучувајки ја и
едноставноста од неговото користење, ја направија Joomla еден од најпопуларните софтвери
за изградба на веб-порталови. Joomla претставува систем од отворен извор кој е достапен за
секого.
Реални примери за што може Joomla софтверот може да биде користен:











Изградба на корпоративни веб-порталови и портали
Корпоративни вмрежувања
Онлајн магазини
Онлајн продавници и оналјн резервации
Владини апликации
Веб-порталови за мали бизниси
Веб-порталови за невладини организации
Портали за комуникација
Училишни и црковни веб-порталови
Лични или фамилијарни страни

Joomla софтверот е дизајниран да биде лесен за инсталирање и за конфигурирање дури и
корисникот да нема доволно разбирања од програмирање. Повеќето сервери нудат готови
скрипти за Joomla кои треба само да се инсталираат и порталот ќе биде подготвен за
конфигурурање во неколку минути.
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Бидејки овај систем е прилично едноставен за користење многу лесно може да се создаваат
нови страни и да се пополнуваат со содржина.
Доколку корисникот има потреба од дополнителна функционалност, Joomla има голем број на
модули кои се со лиценца и се бесплатни за превземање од официјалниот портал на Joomla.
Многу корисници и организации имаат барања кои не се овозможени со основната
инсталација на Joomla. Во тој случај моќни платформи му овозможувааат на корисниците да
изградат софистицирани додатоци. За да можат да го направат ова корисниците треба да
имаат многу повеќе од основно познавање на функционирањето на веб-системот.
Основната платформа за градење на додатоци му овозможува на развивачите лесно да
креираат:










Пописни контролни системи
Алатки за известување
Вмрежување
Каталози на сопствени производи
Интегрирање на оналјн систем
Споделување на податоци
Комплексни деловни директориуми
Системи за резервација
Комуникациски алатки

3.2.1. Предности при користењето на Joomla


Слободен за превземање

Основната причина зошто Joomla е добар софтвер за користење е тоа што е опен сорс што
значи дека неговиот основен систем е бесплатен за превземање што го прави моќен и широко
користен систем за управување со содржината. Сите кодови кои се користени за градење на
софтверот се слободни и корисникот може да ги измени во зависност од неговите потреби


Работата станува полесна за развивачите

Со користењето на Joomla е олеснета работата на развивачите за креирање и одржување на
веб-содржината. Joomla претставува помош за развивачите на многу начини како на пример
додавање на нови страни, едитирање на содржината на веќе постоечките страни, поврзување
на страните со главното мени и слично


Лесен за инсталирање

Бидејки е слободен за превземање овај софтвер за да се инсталира на сервер треба само да се
превземе од интернет и да се прикачат фајловите на сервер. Некои сервери веќе имаат готови
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скрипти кои корисникот треба само да ги инсталира за да добие подготвен портал за
едитирање.


Редизајнирањето станува поедноставно

Многу компании сакаат нов изглед на нивниот веб-портал по неколку години. За такви
клиенти, joomla му ја олеснува работата на развивачите со тоа што му овозможува редизајн на
страната без да биде изменета содржината на истата

Слика бр. 11: Поглед на администраторскиот дел од модулите на Joomla



Широк спектар на модули

Joomla обезбедува широк спектар на модули кои се изградени и модули кои овозможуваат
кре, што ја прави работата на еден веб-портал многу поедноставна. Едни од најпопуларните
joomla модули се : RokBox, Add FullAJAX, Core Design Scriptegrator, Art od Editing, JCK Editor


Широк спектар на додатоци

Joomla софтверот во моментот има околу 7 000 слободни за превземање на додатоци и оваа
бројка расте од ден на ден. Пример за некои функционалнсти кои можат да се додадат со овие
додатоци се:










Календари
Блогови
Е-маил базирани писма за известување
Галерии за слики и мултимедија
Шопинг картици и можност за онлајн продажба
Форуми и дијаграми
Аналитички алатки
Динамични форми
Банери
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Напредно администрирање

Joomla софтверот овозможува напреден админ панел кој ги регулира поголемите делови од
порталот како на пример Кориснички дел, Медиа дел, Содржински дел и Контакт дел.


Едноставно надоградување на скриптите

Скриптите може да бидат надоградени на последната верзија директно од пребарувачот


Подршка на клиенти

Многу корисни алатки и туториали се наоѓаат на официјалните форуми на Joomla што секако е
од голема помош за програмерите кои развиваат страни во Joomla. Исто така доколку
програмерот во текот на изработката на порталот се соочи со некој проблем, прашањето може
да се постави на форумот и за многу кратко корисникот ќе добие одговор.


Употребливост

Joomla софтверот може да биде користен при креирање на мали, лични блогови или
порталови се до големи корпоративни порталови. Овај софтвер овозможува многу алатки за
креирање на еден портал.


Пристапност

Човеч без технички знаења може да направи едноставен портал во Joomla. Се што треба да
направи е да ја инсталира Joomla.


Лесно мигрирање

Чести се случаевите кога корисниците најпрво го креираат својот веб-портал на серверот на
Joomla, па по определен временски период сакаат да го префрлат на свој сервер. Тоа може да
го направат многу лесно без никакви дополнителни компликации.

Слика бр. 12: Збир на темплејти наменети за Joomla


Слободни темплејти
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Joomla обезбедува широк спекар на добри на изглед и функционални теми одосно шаблони на
кои може да се изграде еден портал за тој да изгледа привлечен. Темата која ја користи
порталот може да биде променета многу лесно.


Менаџмент на навигација

Скриптата има сеопфатен систем за навигација, кој успешно може да управуава со неколку
хиреархии. Овозможува корисникот лесно да управуа со портал кој има од неколку до стотина
подстрани.


URL линкови

Системот за креирање на url линковите до страните и артиклите автоматски генерира url кои се
добри за пребарувањето на порталот.


Дозволува логирање на повеќе корисници

На еден Joomla портал може да бидат логирани повеќе корисници во ист временски период и
притоа секоја од промените кои ја прават овие корисници да биде зачувана без тоа да влијае
на промената која ја направил некој друг корисник во исто време.


Систем за рестрикција на пристап

Со самото инсталирање на Joomla овај софтвер доаѓа со систем за ограничување на пристапот,
што овозможува да има администратори и посетители со ограничен пристап до некои одделни
делови од порталот.


Мултијазична подршка

3.2.2. Недостатоци при користењето на Joomla


Моќни и ефективни сервери

Joomla порталите се големи и се состојат од голем број на фајлови, па затоа серверот на кој
еден Joomla портал ќе биде поставен треба да биде со доволно голем капацитет за да може
порталот да работи беспрекорно


Платени модули

Некои Joomla модули кои постоја за зголемување на ефикасноста на порталот не се бесплатни.
Корисникот ќе мора да ги купи доколку сака да ги користи на својот портал.


Компактибилност на модули

Некои модули изграден за Joomla подржуваат некои одредени скрипти. Доколку дојде до
надоградба на тие скрипти тогаш некои застарени модули може да ја изгубат својата
функционалност.
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Подолг временски период за изучување

Кривата на учење на работата на Joomla е поголема отколку онаа на Wordpress или Drupal.


Лимитирани модули

Иако на интернет се наоѓаат голем број на модули за зголемување на ефикасноста на еден
Joomla портал, сепак секогаш ќе се најде корисник кој нема да може да најде соодтвен модул
за плус функционалност која сака да ја додаде на својот портал.


Помош од стручни лица

Доколку корисикот сака да промени некоја функционалност на порталот или да додаде некоја
нова, треба да има големо познавање од програмирање за да го направи тоа самиот, или
треба да ангажира дополнителни стручни лица за да го направат тоа.


Напад од хакери

Бидејки е одличен систем за управување со содржината, Joomla е често на мета на напад од
хакери. Всушност скоро сите истражувања покажуваат дека Joomla е најчеста мета во однос на
другите системи за управување со содржината.


Зафаќаат простор на сервер

Joomla порталите имаат голем број на фајлови кои треба да бидат сместени на сервер, што
значи дека серверот може да издрже само одреден број на порталови изградени во Joomla за
притоа да не ја изгуби својата функционалност, односно да не изгуби на квалитет на
прикажување на порталите.


Број на посетители

Многу корисници на Joomla софтверот на официјалните форуми како поплака го наведоа тоа
дека еден Joomla портал неможе да издржи повече од 50 000 посетители на ден.


Секој нов креиран веб-портал ќе бара Joomla софтверот да биде инсталиран одделно



Побавно лоадирање и работење на страната

Заклучок: Може да се каже дека во денешно време Joomla претставува еден од застарените
системи за управување со содржината. Причина за ова се тоа најпрво што за некои корисници
е тежок за користење, нема доволно програмери кои работат на негова надоградба и на
креирање на нови модули, нема нови и иноватнивни темплејти кои се привлечни за око.

3.3. Систем за менаџирање со содржина - Drupal
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Слика бр. 13: Лого на Drupal – систем за менаџирање со содржина
Drupal претставува слободна, опен-сорс веб платформа за онлајн содржина и комуникација
помеѓу корисници. На основата на Drupal се градени едни од најголемите порталови кои
опстојуваат на веб, и може да биде адаптиран на виртуелен и визуелен дизајн. Над еден
милион порталови се изградени на Drupal вклучувајки ги: WhiteHouse.gov, World Economic
Forum, Stanford University, and Examiner.com.
Drupal беше креиран пред околу 10 годни и објавен како слободен софтвер под GNU
лиценцата. Тоа значи дека е потполно слободен за превземање, користење и модифицирање.
При користењето на овај софтвер корисникот нема никакви дополнителни трошоци за
купување на лиценци ниту пак даноци за плаќање при превземање.
Основната инсталација на Drupal е основана на база , што значи дека целата содржина се
запишува во база на податоци, со голем степен на сигурност. Многу развивачи на порталови во
Drupal ја користат предноста на флексибилната можност на Drupal за проширување на
функционалноста, со што можат да изградат веб-порталови кои се далеку понапредни од
основната верзија.
Drupal претставува мулти-кориснички ситем, дозволувајки му на посетителите да се логираат
(со афтентикација на корисници) , или да го гледаат порталот без да бидат логирани
корисници (како анонимни корисници). Администраторот на порталот го контролира нивото
на пристап на корисниците и може да им доделува разлилни улоги при нивната регистрација.
Drupal може да се однесува како хост за содржината, како и промотер на содржината. Многу
додатоци на Drupal овозможуваат корисниците својата содржина да ја промовираат на
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социјалните медиуми како Facebook, Twitter. Drupal исто така ја форматира содржината така
да таа станува лесна за читање од страна на пребарувачите.
Дизајнот на Drupal порталите доаѓа од темите, кои се градени со CSS. На официјалната страна
на Drupal може да се најдат стотици слобдни за превземање теми , вклучувајки и неколку
основни страни за првичното креирање на порталот.
Drupal важи за еден од најсигурните системи за управување со содржината. Потврда за тоа е
самиот факт што едни од најголемите порталови во светот се изградени токму на оваа
платформа.
3.3.1. Предности при користење на Drupal


Вклучува голем број на функционалности

Во основниот пакет на Drupal има вклулено голем број на функционалности како:





Напредно менаџирање на навигација
Менацирање на анкети
Графички алатки за модифицирање
Алатки за корисници



Различни типови на содржина

Drupal е познат по тоа што овозможува креирање и манипулирање на различни типови на
содржина како: видео, анкети, текст, блогови, статистика и слично


Напредно манипулирање со корисници

Администраторот може да направи нови кориснички сметки и да ги определи нивните права и
пристапи до определени делови од порталот. Корисниците можат да бидат поделени во групи
и на истите може да им се задава задачи. Тие исто така можат да имаат различни дозволи за
манипулирање со различни типови на содржина од порталот.


Менаџирање со графика

Скриптите кои се вклучени во основниот пакет на Drupal овозможуваат едитирање на
мултимедиајлните елементи. Слободните темплејти и теми овозможуваат корисникот да
изгради портал од почеток без поголем проблем. Преддефинираните функции на страните
овозможуваат да се направи како едноставен така и многу комплексен портал со многу
функционалности на него.


Менаџирање со содржината на страните

Drupal овозможува да се категоризира содржината на порталот по категории преку нивните url
aдреси, патеки, правејки посебни листи. Оваа структура овозможува лесно менаџирање,
пребарување и повторно искористување на содржината на порталот.


Додатоци
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Овај софтвер има неколку стотоци разновидни додатоци кои се слободни за превземање.
Бидејки Drupal е опен сорс, може да се користи исто така за да се креираат нови додатоци
според барањата на клиентот.


Корисничка подршка

На почетната страна на Drupal, има документација, добро развиен и разработен форум, онлајн
разговор, листа на мејлови. На оваа официјална страна корисникот може да пронајде мноштво
информации кои ќе му помогнат во разивањето на портал во Drupl.


Мултифункционалност

Drupal системот за управување со содржината е мулти-функционален систем и ги има сите
неопходни функции за еден веб-мастер или блогер да може да креира имресивен портал.
Едни од најкорисните функции на овај систем се тоа што вклучува систем за менаџирање на
навигацијата, систем за RSS Feeds, одржување, регистрирање на корисници и промена на
изгледот на страните.


Алатки и темплејти за градење на веб-портал

Овај систем за управување со содржината има различни и напредни алатки за изградба на вебпортал, што овозможува еден портал да се изгради брзо без многу напор и ресурси. Со
користење на некој од слободните темплејти може да се направи портал кој ќе биде
атрактивен за посетители. Преддефинираната скрипта на Drupal му овозможуива на
корисникот да изгради дури и комплиициран веб-портал без многу напор.


Динамични дизајни

Во базата на слободни темплејти кои корисникот може да ги превземе од интернет може да се
најдат и теми кои се лесни и за користење. Корисникот може да ги искористи тие дизајни и
кодови и да прави измиени на истите за да направи уникатен портал.

3.3.2. Недостатоци при користењето на Drupal


Инсталирање и модифицирање

Овај софтвер не е напишан на разбирлив јазик за обичните корисници и за негово
инсталирање потребно е повеќе од основно техничко познавање. Во однос на него Wordpress
и Joomla се многу поедностави за инсталирање и конфигурурање, иако во многу случаеви тие
неможат да ги обезбедат некои функционалности кои Drupal им ги овозможува на
корисниците.


Компактибилност

Drupal е релативно млад систем во однос на другите. Заради тоа тој не е компактибилен со
некои постари софтвери. Исто така доколку корисникот го надгради својот Drupal софтвер една
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верзија погоре, голема е веројатноста поголем дел од додатоците кои ги користел да не
работат со таа верзија.


Ефикасност

Кога ќе се земе во предвид скалабилноста и ефикасноста, Drupal софтверот е далеку поназад
од другите системи како на пример Quick.Cms и Wordpress. Ако порталот е голем тогаш
скриптата ќе генерира голем сервер лоад. Тоа е како последица на големите можности кои ги
нуди Drupal, но кои сепак не се неопходни во секој портал. Меѓутоа постоја додатоци кои го
лоадираат порталот на кешот на серверот, што ја зголемува брзината на лоадирањето на
серверот.


Комплициран кориснички интерфејс

За разлика од другите системи за управување со содржината, Drupal не обезбедува лесен
кориснички интерфејс. Корисникот пред да започне да гради портал во овај систем мора да
прочита некои од дадените туториали за да може ефикасно да го изгради порталот.


Бавно лоадирање

Порталите изградени во Drupal скоро секогаш бавно се отвораат. Посетителите кои имаат
слаба интернет конекција нема да бидат во можност да го отворат порталот.
Заклучок
Drupal претставува напреден систем за управување со содржината кој нуди голем број на
функции, кои што во другите системи би барале инсталирање на дополнителни додатоци и
модули. За жал тоа значи дека манипулирањето со кодот на скриптата бара од корисникот да
има напредно познавање од PHP, HTML и CSS. За среќа на оние кои немаат доволно познавања
од оваа област е тоа што има добар форум за подршка на корисници. Општо кажано Drupal е
систем за креирање на комплицирани веб-порталови. Корисникот кој ќе се одлучи да креира
портал во Drupal треба да има добро познавање од горе-наведените технологии за да може да
го креира порталот кој го има замислено.

3.4. Споредба помеѓу најкористените системи за менаџирање со содржина
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Слика бр. 14: Приказ на застапеноста на системите за менаџирање со содржина

За системот

Пример на светски
порталови
Користење

Предности

Drupal
Моќна алатка за
креирање на
комплексни вебпорталови. Како и
многу моќни алатки
бара експертиза и
искуство за да може
да се користи

Joomla
Joomla претставува
средина помеѓу
моќните можности на
Drupal и
поедноставните за
користење порталови
изградени во
Wordpress

Fast Company, Team
Sugar

MTV Networks
Quizilla, Hardvar
University, IHOP
Drupal бара најголемо Не толку комплексен
техничко познавање
како Drupal, но
и искуство. Меѓутоа
повеќе комлициран
наспроти тоа тој
од Wordpress. Со мал
овозможува градење напор за разбирање
на најнапредните
на основните
порталови.
функции на системот
може да се креира
моќен портал
Познат по својата
Дизјаниран да има
моќна таксономија и
функција на
можноста за
платформа за
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Wordpress
Wordpress започна
како иновативен,
лесен за употреба
начин за креирање на
блогови. Со брзо
растечко темпо на
креирање на нови
додатоци и теми,
стана еден од
најкористените
системи за
управување со
содржината
PlayStation Blog, CNN
Political Ticker, NASA
Ames Research Center
Техничкото познавање
не е неопходно,
самите функции
говорат за себе и
лесно е корисникот да
се прилагоди на него.

Лесен за користење и
тоа е неговата основно
предност за
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обележување,
категоризирање и
организирање на
комплексна
содржина

комуникација, со
моќни алатки за
социјално
поврзување

Најдобар за
користење

За комплексни,
напредни порталови.
За порталови кои
бараат комплексно
организирање на
содржината, за
портал на кој ќе треба
да бидат поврзани
мноштово на
корисници, за онлајн
продавници

Администрација

Мноштво функции со
повеќе контрола

Joomla овозможува
да се изградат
порталови кои имаат
повеќе содржина и
имаат
пофлексибилна
структура од оние на
Wordpress, но сепак
со полесен интерфејс
за користење од
Drupal. Подржува
онлајн продавници,
поврзувања со
социјални медиуми и
сл.
Графички и
интиутувен интерфејс

SEO структира

Привлечна за
пребарувачите
Креирање на
Овозможено
навигација во
креирање на
администраторскиот навигација
дел
Темплејти
Ограничен број на
слободни теми
Програмски јазици PHP
Сигурност
Добра
Блогови
Овозможени

корисници без
техничко познавање.
Доволно е моќен за да
со него се изграде
еден просечен до
комплициран портал.
Клиентот со малку
објаснување може да
го превземе
управувањето со
порталот. Познато по
можноста за
проширување на
темите со голем број
на додатоци. Одлична
корисничка подршка и
развиен форум за
корисници.
Идеален за
едноставни вебпорталови, како
блгови и порталови за
весници. Додатоците
овозможуваат негово
проширување до
комплексен портал.

Привлечна за
пребарувачите
Овозможено
креирање на
навигација

Администрирањето на
порталот е многу
едноставно
Привлечна за
пребарувачите
Не е овозможено
креирање на
навигација

Добра селекција на
теми
PHP
Добра
Овозможени

Одлична, долга
селекција на теми
PHP верзии
Добра
Овозможени
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Слика бр. 15: Споредба помеѓу Wordpress, Joomla и Drupal системи за менаџирање со
содржина
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4. Изработка на веб-портал: Веб базиран систем за менаџирање
на содржини поврзани со топлификација на Битола и Новаци
По примерот на големите држави каде енергијата се користи на што повеќе начини и
нашата земја поточно општините Битола и Новаци во соработка со две грчки општини
започнаа голем проект со кој енергијата, односно големиот капацитет на РЕК Битола ќе се
користи и за топлинска енергија, освен за производство на струја што е моменталната и
примарна функција на оваа eлектрана. Како дел од заедничкиот проект на општините Битола и
Новаци потребно е изработка на веб базиран систем поврзан за овај проект.
Со помош на овај веб базиран систем граѓаните на засегнатите општини како и сите оние кои
ќе го посетат ќе можат да се информираат општо за самиот проект, неговата цел, неговиот
развој и начинот на кој овај проект ќе се оствари како и временската рамка и сите ресурси кои
се неопходни за тоа.
На самиот веб базиран систем ќе се наоѓаат документирани информации за одржувањето и
разојот на сите етапи од проектот, како одржување на координативни состаноци,
работилници, предавања,студиски посети на самата делегација која го извршува проектот,
активности и резултати од истражувањата и состаноците кои се одржани, конференции за
медиумите, фотографии, видеа.
Постоењето на едеб ваков веб-портал е од огромно значење како за граѓаните кои се
засегнати од реализацијата на овај проект така и од одговорните за реализација на овај
проект. Преку овај веб-портал одговорните лица ќе можат да следат до кој чекор на
остварување е реализиран проектот како и тоа истото да го потврди со факти. Граѓаните за
разлика од нив ќе можат да се информираат кои ќе бидат предностите од овај проект и на кој
начин тие ќе можат да ги искористат поволностите кои им се ним овозможени преку
реализацијата на овај проект.
Основната замисла при определувањето на функционалноста на овај веб-портал беше да има
што повеќе интерактивност од страна на посетителите. За овозможување на таа
интерактивност на овај веб-портал ќе има можност корисниците да станат регистрирани
членови и притоа да имаат повеќе привилегии во однос на останатите посетители на порталот.
Овај веб-портал им овозможува на своите посетители да:












Дознаат зошто е реализиран проектот
Дознаат кој е целниот регион на проектот
Дознаат кои се извори на енергија
Дознаат општо за греење
Дознаатр за трошоците за греење
Да проценат за енергетски ресурси
Пристап до линкови
Се информараат за новостите
Да прочитаат повеќе детали за проектот
Да се запознаат со целите на проектот
Да бидат во тек со превземените активности во кои спаѓаат:
 Излегување на билтени
 Остварување на завршна конференција
 Одржување на координтивни состаноци
 Отварање на проектот
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 Одржување на работилници
 Остварување на студиски посети
Пристап до документите
Пристап до резултатите
Преглед на видеата





Овај веб-портал на своите регистрирани корисници покрај горенаведените ќе им овозможи и:









Пристап до групите
Преглед на сите членови
Преглед на активностите на останатите членови
Креирање на сопствени блогови
Посетување на блоговите на останатите членови
Пристап и учество на форуми и дискусии
Можност за интерактивност преку испраќање на објави и линкови
Креирање на заеднички проекти со останатите членови

4.1. Истражување на интернет за портали со слични содржини
Пред да започнеме со осмислување на изгледот и функционалноста на веб-порталот најпрво
направивме истражување на интернет за содржината и дизајнот на портали со слична тема
како оваа.
Некои од таквите порталови се:
http://toplif.com.mk/
http://www.toplifikacija.rs/
http://www.districtenergy.org/
http://www.solar-district-heating.eu/
http://www.energysavingtrust.org.uk/
http://www.chpa.co.uk/

-

Заедничка карактеристика на сите веб-порталови поврзани со заштедата на енергија,
централно греење и топлификација е тоа што на нив можат да се најдат информации кои им
помогаат на своите посетители да се запознаат со начините на греење, трошоците кои се
одделуваат во текот на една година за греење и начинот на кој може да се редуцираат
трошоците за греење.

4.2. Градење на основниот концепт на веб-порталот
Пред да се започне со градење на порталот, најпрво треба да се определат основните
функционалности кои ќе ги овозможува веб-порталот.
На основа на истражувањето на интернет и на потребите на проектот овај веб-портал ќе се
состои од:
Топ мени ( видливо за сите посетители )




Почетна ( се состои од сите менија, ротирачки слајдер, последните новости,
активности на порталот)
Контакт ( се состои од основна форма за контакт со администраторот, информации за
контакт и мапа со седиште на претставништво)
55

Магистерски труд: Веб базиран систем за менаџирање на содржини поврзани со топлификација на Битола и Новаци




Мапа на порталот (се состои од сите страни и нивните под страни)
Логирај се / Одјави се (се состои од делот каде регистрирани корисници ќе можат да
се логираат или одјават од порталот)
Главно мени ( видливо за сите посетители )













Зошто ? ( се состои од основните фактори за осмислување и реализација на проектот)
Целен регион ( се состои од информации за целниот регион на проектот)
Извори на енергија ( се состои од подмени со детални описи за расположливите
опции за енергетски извори во регионот со подменија и развој на соодветна база
податоци со проценети количини на енергетски ресурси во целниот регион)
Трошоци за греење (споредба на трошоците по kWh произведена енергија) и развој
на соодветна база на податоци за цените на енергенсите во целниот регион)
Систем за мониторинг на трошоците (Овој модул треба да овозможи секој корисник
да ги внесува податоците за трошоците за греење и да добива совети од системот
дали трошоците се високи или ниски во споредба со референтните вредности за
енергетска ефикасност)
Систем за проценка на трошоците за греење со воведување на централно греење во
општините Битола, Новаци и Могила (Врз база на изработените студии во рамките на
проектот ТЕЛЕТЕРМ и параметрите за енергетска ефикасност дефинирани во овие
студии да се направи модул со кој секој корисник ќе може да предвиди колкави би му
биле трошоците за греење кога би го користел системот за централно греење и
колкава инвестиција му е потребна за приклучување на системот. )
Проценка на енергетските ресурси (Врз основа на достапната литература да се развие
софтверски модул кој ќе овозможи проценка на трошоците за греење во целниот
регион во наредниот период.)
Врска со ИТ платформата (поврзување на веб-порталот до системот за подршка при
донесување на одлуки DSS.)
Линкови (линкови до други портали за енергетска ефикасност)
Дел за регистрација (овозможува регистрирање на нови членови на порталот)
Проектно мени (достапно за сите посетители на порталот)









Новости ( се состои со сите новости поврзани со проектот како на пример одржување
на нови работилници, координативни состаноци, написи во медии и сл.)
За проектот ( се состоја од информации поврзани за проектот. Кој е организатор, од
кого е подржан, временска рамка за остварување, чекори за остварување и сл.)
Цели ( се состои од информации за целите кои се очекува да бидат остварени преку
реализација на проектот)
Активности (се состои од повеќе подменија како: Билтени, Завршни конференции,
Координативни состаноци, Отварање на проектот, Работилници, Студиски Посети)
Документи (објавување на сите документи генерирани во проектот )
Резултати (опис на резултатите, објавување на извештаите и сл.)
Видеа
Корисничко мени ( мени достапно за регистрирани корисници )



Блог ( овозможува регистрираните корисници креираат сопствени блогови и да
постираат коментари на туѓи блогови)
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-

Форум (овозможува регистрираните корисници да креираат дискусиони групи и
постираат коментари на дискусиите поставени на форумот)
Проекти ( дел за групна соработка, каде регистрираните корисници ќе можат да
креираат проекти и да даваат задачи за проектите )
Веб-линкови ( регистрираните корисници ќе можат да поставуваат корисни линкови
поврзани со темата на порталот)
Написи ( овозможува регистрираните корисници да можат да постираат објави кои
администраторот ќе може да ги објавува на порталот)
Дел за Галерија ( сите фотографии направени во текот на реализацијата на проектот ќе
бидат поставени во овај дел)
Кој е онлајн ( овозможува да се прикажуваат корисниците кои се моментално присутни
на порталот)
Поврзување со социјалните медиуми

4.3. Изградба на веб – портал
Откако наведовме некои од најкористените системи за менаџирање со содржината и
направивме споредба за нивните предности и недостатоци, градењето на овај веб-портал
одлучивме да биде во Wordpress системот за менаџирање со содржината.
Првично ваквата одлука е донесена заради тоа што веќе неколку години уназад, Wordpress –
системот за менаџирање со содржината претставува едно од најисплатливите решенија за
градење на веб-портал, слободен е за превземање, има огромна корисничка подршка, голем
број на достапни додатоци за развивање на функционалноста на веб-порталот и секако заради
едноставниот начин на кој што администраторот може да ја превземе и да се грижи за
едитирање и уредување на порталот во иднина.
4.3.1.Чекори за конфигурирање на веб-порталот
4.3.1.1. Избирање на соодветен домејн и веб-хостинг
Првиот чекор при креирање на порталот, беше одбирање на соодветен домејн и сервер каде
ќе биде хостиран истиот.
Услови кои треба да ги задоволува серверот за да може еден Wordpress портал да
фукнкционира беспрекорно е да има најмала верзија на PHP од 4.3 и најмала верзија на MySQL
4.1.2 или поголеми верзии.
4.3.1.2. Превземање на Wordpress
За да може еден портал да се гради на платофрмата на Wordpess и да ги користи функциите на
овај систем, најпрво треба да се превземи Wordpress софтверот од официјална страна на
Wordpress.
Официјалната страна од која се превзема целосната и најновата верзија на Wordpress е
http://wordpress.org или полна патека до делот за превземање http://wordpress.org/downloads.
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4.3.1.3. Додавање на основните конфигурации и информации
Во папката која се превзеде од официјалниот портал на Wordpress се наоѓа фајлот configsample.php. Ова фајл треба да се преминува во config.php. Следно овај фајл се отвара во
Notepadd++ или во било кој едитор и во него се пишуваат основните информации за
конекција до базите. Овај е единствен фајл од папката кој треба да се промени и да се
пополни со лични иноформации пред фајловите да бидат прикачени на сервер.
4.3.1.4. Прикачување на фајловите на сервер
За прикачување на фајловите на сервер до папката на порталот како најсоодветен начин се
покажа дека преку Filezilla. Префрлањето на фајловите од комјутерот до серверот е скоро
идентично како фајловите да се пренесуваат од еден до друг фолдер на комјутерот.
Најпрво преку Filezilla се прави конекција до сервер.

Слика бр. 16: Конектирање до сервер преку Filezilla
Сите превземени фајлови заедно со config.php кој беше променет со информациите од базите
се пренесуваат на сервер.
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Слика бр. 17: Префрлање на фајловите на сервер преку Filezilla
4.3.1.5. Инсталирање на Wordpress портал
Откако сите фајлови беа прикачени на серверот се пристапува д www.mywebsitename.com/wpadmin/install.php

Слика бр. 18: Конфигурурање на конекцијата до Wordpress базата
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4.1.3.6. Инсталирање на тема ( шаблон )
Како што веќе споменавме на интернет има голем избор на теми кои се слободни за
превземање. Според нашите потреби темата на која ќе се гради веб-порталот треба да биде
едноставна и чиста. За овај веб-портал многу е поважна содржината на самиот портал отколку
визуелната репрезентација на порталот.
Најпрво треба да се пристапи до администраторскиот дел на порталот:

Слика бр. 19: Најавување до администраторскиот дел на Wordpress

Од десното мени избираме Изглед - > Теми

Слика бр. 20: Избирање на секцијата Теми
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Според потребите на веб-порталот и функционалностите кои треба да бидат застапени како
соодветна тема за основа при изградба на порталот беше изберена Symplex. Освен оваа тема
самиот систем нуди уште две теми кои можат да се активираат со кликнување на копчето
Активирај.

Слика бр. 21: Поставување на тема
Темата односно шаблонот кој ќе ни служи како основа за изградба на порталот се прилагодува
во дизајнот според боите на логото на проектот. Некои од промените на визуелниот изглед
може да се направат директно преку администратоскиот дел преку опциите достапни за
темата како: прикачување на лого, прикачување на позадина, определување на бојата на
позадината, определување на бојата на заглавијата, линковите, текстот. Опциите кои не се
достапни за промена преку администраторскиот дел ги правиме на самиот фајл за стил на
темата style.css. Овај фајл може да се превземе преку Filezilla и да се едитира во било кој
едитор, или може да се едитира без да се превзема, односно директно да се отвори преку
администраторскиот дел преку Теми-Уредувач.
4.3.1.7. Креирање на основните страни
За да може да се започне со градењето на порталот најпрво треба да се изградат основните
страни кои потоа ќе треба да се едитираат и пополнуваат со содржина. За креирање на нови
страни пристапуваме до Страници - > Додади нова.

Слика бр. 22: Пристапување до секцијата за додавање на нова страна
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При кликнување на Додади нова на екранот се појавува страната за додавање на нови страни.
Во оваа фаза на изработка на порталот основно што ни е потребно е името на страната и
врската до истата за да можеме да ја креираме навигацијата.

Слика бр. 23: Графички приказ на додавање на нова страна
Откако сите неопходни страни се креирани, пристапуваме кон изработка на навигацијата,
односно на менијата на овај веб-портал.
За поставување на навигацијата пристапуваме до Изглед - > Менија

Слика бр. 24: Пристапување до секцијата за креирање на навигација
При градењето на основниот концепт на порталот беше дефинирано дека порталот ќе се
состои од три, односно четири менија вклучувајки го и она мени кое ќе се наоѓа во долниот
дел на порталот.
Преку опцијата за менија ги додаваме оние менија кои сакаме да се прикажуваат во сите
страни на порталот. За оваа намена преку делот за менија ги додаваме Топ мени, Главното
мени и менито за долниот дел на порталот. Бидејки ни се потребни три менија преку фајлот за

62

Магистерски труд: Веб базиран систем за менаџирање на содржини поврзани со топлификација на Битола и Новаци

функции односно functions.php со помош на PHP код додаваме функционалност за
прикажување на три менија на порталот.
Се креираат вкупно четири менија иако едното од менијата ќе го додадеме на порталот
подоцна преку друга опција.

Слика бр. 25: Графички приказ на креирање на ново мени
Се задава име на менито кое ќе биде единствено за да не дојде до забуна при нивното
поставување. За секое мени имаме различни страни, но тоа не значи дека некоја страна може
да се повторува во повеќе менија.

Слика бр. 26: Графички приказ на додавање на нови страни на креираните менија
Следно одредуваме од кои страни ќе биде содржано секое мени посебно и ги додаваме
страните. Од левата страна ја имаме листата на креирани страни. Со селектирање на страната
и кликнување на “Додади во мени” изберените страни се префлаат на десната страна каде што
може да се промени нивниот редослед. Оваа постапка се повторува за сите четири менија.
Откако комплетно ќе бидат креирани менијата пристапуваме кон нивно додавање на
одредено место на порталот. Преку PHP функција во кодот на порталот одредуваме на кои
места да се покажат креираните менија. По подесувањето на кодот во администраторскиот
дел одредуваме кое мени на која позиција ќе се прикажи на порталот.
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4.3.2. Изградба на основните страни на веб-порталот
4.3.2.1. Креирање на Почетна страна
Почетната страна е визуелниот дел од порталот кој ќе биде прикажан на екранот секогаш кога
корисникот го напише домејнот на порталот. Заради ова на почетната страна треба да бидат
прикажани информации кои ќе го привлечат посетителот да пристапи и до наредни страни од
порталот.
Најпрво пристапуваме кон додавање на логото и навигацијата. Логото може да се додаде
директно од администраторскиот дел преку опциите на темата или да се прикачи на самиот
сервер и дасе повика преку фајлот. По прикачувањето на логото и поставувањето на основната
навигација и топ навигацијата, изгледот на порталот е следниот

Слика бр. 27: Изглед на Почетна страна по додавање на лого и навигација
Според основните црти за изградба на порталот веднаш под основната навигација треба да
постои ротирачки слајдер на кој администраторот преку администраторскиот дел ќе може да
додава фотографии кои водат до одреден настан или активност за која се наменети тие
фотографии.
За порепрезентативен изглед на порталот го избравме Nivo Slider кој има одлична подршка за
Wordpress порталите. Од администраторскиот дел додадовме неколку фотографии преку Slider
Items - > Add New. По додавање на Nivo Slider на почетната страна се појавија фотографиите
кои ги поставивме.
Под слајдерот поставивме блокови со најновата содржина од секциите: Отварање на
Проектот, Работилници, Билтен, Студиски Посети. Блоковите со содржина се состојат од
насловот на секцијата, кратка содржина и слика. Со кликнување на насловот на секцијата
посетителот може да оди до целосната страна на секцијата и да ги прочита останатите објави
од истата. Замислата е секоја нова активност од овие секции да се објавува на почетна страна
и на тој начин порталот секогаш да ги репрезентира најновите случувања за да привлечи што
поголем број на посетители.
Веднаш под блоковите со содржина, креиравме привлечен блок кој повикува на акција.
Акцијата на која повикува блокот е кон формата за регистрирање на нови корисници, кои по
одобрувањето од страна на администраторот ќе станат членови на порталот и со тоа ќе можат
да ги користат сите привилегии кои порталот ги овозможува за своите членови.
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Слика бр. 28: Конечен изглед на Почетна страна
Од десната страна на Почетната страна го поставуваме Проектното мени и менито за Членови.
Постаувањето на овие две менија го правиме од администраторскиот дел на порталот.
Пристапуваме до Изглед - > Елементи со цел да ги додадеме менијата.
Во овај дел Wordpress овозможува да се направи конфигурирање на десниот дел од на
порталот. Преку изменување на кодот овозможивме да имаме посебен дел наменет за мени
на почетна страна, посебна содржина за блогови, страни, архива, долен дел од страната.
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Слика бр. 29: Додавање на елементи за десниот дел од страните
Од левата страна ги влечеме елементите кои сакаме да се прикажат на порталот и ги
отпуштаме на десната страна.На почетна страна од десниот дел поставивме поле за
пребарување низ порталот и двете погоре споменати менија.
Почетната страна ја надополнуваме со долниот дел кој всушност ќе се појаувава во секоја
наредна страна и објава. Во овај дел ги вметнуваме секциите за: Кој е онлајн ( со
прикажување на аватарите на корисниците доколку ги има), Мала галерија ( се прикажуваат
последно прикачени фотографии од определени категории) и дел за Логирање и Одјавување
на корисникот.
Со додавање на сите овие елементи почетната страна е креирана.
4.3.2.2. Креирање на Проектно Мени
Проектно мени се наоѓа десно од страната и ќе биде видливо на сите страни и објави кои ќе
бидат сместени на порталот. Проектното мени е составено од страни кои се видливи за сите
посетители на порталот без разлика на тоа дали се регистрирани корисници или не. Во
страните од Проектно мени ќе има информации за текот на проектот, односно за новостите,
ново издадените билтени, одржаните состаноци, видео записи, документи и сл.
Прва страна од делот на Проекто мени е “Новости”. Како што кажува и самото име на страната
во овај дел ќе бидат објавувани сите новости поврзани со проектот кои се сметаат дека ќе
бидат интересни за посетители. Оваа страна ќе претставува еден тип на блог, затоа што ќе
биде составена од објави од категоријата Новости.
Со цел да се создаде страна која динамички ќе објавува написи од одредена категорија
најпрво во администраторскиот дел креираме категорија Новости, за да потоа можеме да
објавуваме артикли од таа категорија.
Нови категории во Wordpress се додаваат така што пристапуваме кон Написи -> Категории.
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Слика бр. 30: Пристапување до секцијата за Категории
Во овај дел креираме нова категорија со тоа што го пишуваме името на категоријата .Бидејки
ќе имаме повеќе страни кои ќе треба да се содржат од објави, ги креираме сите категории кои
ќе ни бидат потребни. Тие се: Постови, Активности (Билтен, Координативни Состаноци,
Отварање на проектот, Работилници), Видео, Линкови од членовите, Новости, Презентации,
Студиски посети.

Слика бр. 31: Додавање и промена на категории
За да ја додаме страната со Новости во Проектното Мени, пристапуваме до Изглед - > Менија.
Во овај дел од секцијата Категории избираме Новоси и потоа Додади во мени.

Слика бр. 32: Додавање на објава од категоријата Новости
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На овај начин сите објави кои ќе бидат креирани под категоријата Новости ќе се појават во
страната Новости.
Следно ја креираме страната “За проектот”. Оваа страна ќе има статична содржина, односно ќе
има информации кои го опишуваат проектот кои нема да се менуваат многу често. Бидејки
станува збор за статична содржина ја креираме како обична страна и во неа ја додаваме
содржината која сакаме да се појави. За креирање на нова страна пристапуваме кон Страници
- > Додади Нова.
Следно ја креираме страната “Цели”. И оваа страна исто како “За Проектот” ќе биде статична
страница со содржина која нема да се менува толку често. Во оваа страна ќе бидат опишани
целите на проектот, односно што сака да се постигне со спроведување на проектот. Како и во
претходниот случај пристапуваме кон Страници - > Додади Нова.
Следно ја креираме “Активности” страната која е составена од повеќе подстрани во зависност
од активносите кои се остварени во текот на проектот.
Првата страна во делот на Активности е “ Билтен”.
Со цел пошироката јавност да се информира за проектот во печатените медиуми, се издаваат
билтени на месечно ниво во кои се опишани активностите кои се превземени од страна на
изведувачите на проектот. За додавање на овие билтени на порталот, најпрво треба да
инсталираме додаток кој ќе ни овозможи да прикачуваме документи вo pdf формат на
страните и објавите од нашиот портал.
За додавање на нов додаток пристапуваме кон Додатоци – Додади Нов.

Слика бр. 33: Пребарување за додатоци
Во полето под Барај го пишуваме името на додатокот кој сакаме да го инсталираме. Откако ќе
го пронајдеме соодтветниот додаток го инсталираме, ги конфигурираме основните работи
дадени од самиот додаток и тој е подготвен за користење. Во овај случај го инсталиравме
“Google Doc Embedder” затоа што имаше најголем број на позитивни коментари оставени од
корисниците за разлика од другите додатоци .
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Бидејки страната Билтени ќе биде со динамична содржина, односно ќе се додаваат нови
билтени секогаш кога тие ќе излезат, треба да направиме страна која динамички се генерира.
За оваа цел пристапуваме кон менито, од делот Категории избираме Билтени и кликнуваме
Додади во Мени. Сега на страната Билтени ќе се појавува секоја нова објава која ќе биде од
категоријата Билтени.
За да креираме нова објава односно за да вметниме нов Билтен на порталот, пристапуваме
кон Написи - > Додади нов.

Слика бр. 34: Пристапување до секцијата за додавање на нови написи
Додаваме наслов на објавата, слика која сакаме да се појавува на скратената верзија на
објавата пред коринсикот да кликне на целосната верзија и содржината на објавата. Во овај
случај треба да додадеме нов билтен односно нов pdf документ. Од менито со алатки на
едиторот ја бараме иконата за Google Document Embedder и го вметнуваме фајлот кој
претходно го прикачивме во папката од каде овај додаток ги влече податоците.

Слика бр. 35: Додавање на нов напис
Следно ја креираме страната “Завршна Конференција”. Оваа страна ќе биде со статична
содржина, па затоа ја креираме како обична страница преку Страници - > Додади Нова.
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Во оваа страна ќе бидат објавени информации и одлуки од Завршната конференција на
проектот.
Следно ја креираме страната “Координативни состаноци”. Оваа страна е страна со динамична
содржина бидејки на неа ќе биде додавана содржина секогаш кога ќе биде одржан
координативен состанок. На страната ќе бидат објавувани координативни состаноците во
обратен редослед односно од последниот кон првиот одржан координативен состанок за
секогаш кога посетителот ќе се наврати на страната да може да ја прочита најновата
информација.
Овие објави кои ќе бидат всушност содржината на страната Координативни состаноци ќе
бидат креирани под категоријата Координативни состаноци каде ќе бидат објавувани слики од
одржаните координативни состаноци.
Следно пристапуваме кон креирање на страната “Отварање на Проектот”. Оваа страна ќе има
статична содржина. Во оваа страна ќе биде објавен распоредот на настани креирани за денот
на отварањето на проектот како и фотографии од настаните.
Следно пристапуваме кон креирање на страната “Работилници”. Бидејки во текот на проектот
ќе бидат одржани повеќе работилници, оваа страна ќе има динамична содржина. Исто како и
Координативни состаноци, објавите на оваа страна ќе бидат објавувани по хронолошки
редослед но во опаѓање, започнувајки од последната кон првата одржана работилница.
Во овие објави ќе бидат содржани текот на настаните во текот на одржувањето на
работилницата и фотографии од настанот.
Следно пристапуваме кон креирање на страната “ Студиски Посети”. Бидејки ќе бидат
одржани повеќе од една студиска посета и оваа страна има динамична содржина. За
објавување на настани во Студиски Посети треба да креираме објави од категоријата Студиски
Посети. Во овие објави ќе бидат претставени настаните кои треба да се одржат или кои веќе се
одржале и фотографии од истите.
За да го комплетираме Проектното Мени пристапуваме кон креирање на страните
“Документи” и “Резултати”. Овие страни ќе бидат статични затоа што нема често да се менува
нивната содржина. Во страната Документи ќе бидат објавени сите документи генерирани во
текот на проектот, додека во страната Резултати ќе бидат објавени сите резултати и извештаи
од настаните на проектот.
4.3.2.3. Креирање на мени за Членови
На почетната страна и на секоја наредна на десната страна веднаш под “Проектно Мени” се
наоѓа “Менито за Членови”. Ова мени е видливо за сите посетители на порталот но до
содржината на страните од ова мени може да дојдат само регистрирани членови на порталот.
Доколку посетител на порталот кој што не е регистриран се обиде да пристапи до некоја од
овие страни тогаш тој е пренасочен на страната за логирање.
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Слика бр. 36: Пристап до страната за најавување на регистрирани корисници
Ова мени е наменето за активностите на членовите на порталот.
Менито за Членови се состои од : Групи, Членови, Регистрирај се, Активности, Блогови, Форум,
Написи од членови, Линкови од Членови и Проекти.
Првата секција од оваа категорија на мени е “Групи”. Секој регистриран корисник кој
пристапува до овај дел има можност да ги види сите групи кои постојат на порталот, односно
оние групи кои се јавни, има можност да пребарува низ групите, да пристапи до оние групи на
кој што е член и има можност да создаде нова група.
На самиот почеток на влез во оваа страна на корисникот ќе му се појават сите групи кои се
креирани на порталот, но тој може да пристапи само до оние групи чиј што член е тој самиот
или до оние групи кои се јавни односно отворени за сите регистрирани корисници.
Секоја група има повеќе подменија односно подстрани. На почетната страна од секоја група се
наоѓа поле за внес во кое корисникот може да напише објава која ќе биде постаена во
групата. Таа објава станува видлива за сите членови на групата.
Следна страна односно подмени од “Група” е “Проекти”. Членовите на една група може да
создаваат проекти кои ќе се однесуваат само на членовите на таа група. Корисникот кој е член
на таа група може да ги виде сите проекти, задачите и фајловите и подаотоците кои се
оставени за тој проект.Исто така корисникот може да создаде нов проект во групата.
Следно подмени односно подстрана од “ Група” е “Членови”. На оваа страна се прикажани
сите членови на дадената група со можност да се виде целосниот профил на корисникот со
клик на неговото име на листата на корисници. Членот на групата има можност да испраќа
покани до други регистрирани корисници на порталот со цел тие да станат членови на групата.
Поканата која ја испраќа корисникот мора да биде до регистриран корисник кој е пријател на
корисникот. Доколку корисникот е администратор на групата на крајот од менито на “Група”
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ќе се појави уште една подстрана” Администратор”, каде корисникот може да направи
промена на основните карактеристики на групата, како опис и име на групата.

Слика бр. 37: Приказ на секцијата Групи наменета за регистрирани корисници
Следна секција од делот на менито за “ Членови” е “Членови”. Во овај дел се излистани сите
членови, односно регистрирани корисници на порталот. Со клик на некој од членовите може
да се виде целосниот профил на членовите, неговите последни коментари, активности и
новости, на кои групи е член тој корисник и слично. Доколку самиот корисник пристапи до
својот профил пред него се појавуваат низа на подменија и акции кои може да ги превземе.
Под секцијата за членови се наоѓа делот “Регистрациј” на на нови членови. Кога посетител ќе
пристапи до делот за регистрација на нови членови на неговиот екран се појавува форма која
треба да ја пополни.

Слика бр. 38: Приказ на секцијата за креирање на кориснички профил
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Корисникот при креирање на својот профил може да прикаче и фотографија која ќе
претставува негов аватар и може да креира блог кој ќе биде дел од овај портал но ќе
претставува засебен блог за тој корисник.
Под делот за регистрирање на нови корисници се наоѓа делот “Активности”. Корисникот може
да ги погледне активностите на сите корисници, или да ги погледне активностите во групите
каде што тој е член. Известувањата за нови активности се во следниот формат.

Слика бр. 39: Приказ на секцијата за Активности на регистрирани членови
Корисникот во овај дел може да пристапи до профилот на членот кој ја креирал активноста
или да ја погледне објавата која тој ја креирал, да пристапи до групата каде што била
направена промена, да коментира на некоја активност на членовите, да ја додаде во омилени
или да ја избрише да не се појавува.

Друга поволност која може да ја користи регистрираниот член е делот на “Блогови”. Во овај
дел најпрво се листаат сите блогови кои се креирани од страна на другите регистрирани
членови, кој што можат да бидат посетени од другите членови. Корисникот може да креира
нов блог при самиот процес на регистрирање, каде што ќе биде упатен за тоа каде се наоѓа
неговиот блог и како може да креира нови објави на својот блог. Блогот е добар начин за секој
корисник да може да го искаже своето мислење и да постави некои препораки до другите
членови. Со креирање на блогови се зголемува интеркативноста помеѓу членовите на
порталот.
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Слика бр. 40: Приказ на секцијата за блогови креирани од регистрираните членови
Следната секција наменета само за регистрираните корисници на овај портал е “Форум”.
Форумот претставува простор на порталот каде што корисниците можат да дискутираат на
одредени теми, да даваат нивно мислење и да креираат нови теми. За посетителот да
пристапи до овај дел од порталот треба да биде регистриран корисник, односно да биде
логиран.

Слика бр. 41: Приказ на секцијата за форум
Секој корисник има свој профил на форумот каде што има основни податоци за него.
Корисниците можат да креираат нови теми за дискусија и да се вклучуваат во веќе постоечките
теми.
Регистрираните корисници можат да испратат објави до администраторот на страната кои
откако ќе бидат прегледани од него и ќе се сметаат за соодветни ќе бидат објавени во посебна
страна која е наречена “Објави од корисниците”. За таа цел корисникот треба да ја посети
следната страна од менито за членови односно до страната “Испрати Напис”. На оваа страна
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корисникот треба да го внесе насловот на објавата, да реши една обична математичка равенка
со цел системот да се осигура дека претплатникот не е спамер и да ја внеси содржината за
објавата. Корисникот исто така може да прикаче и фотографија поврзана со објавата.
Откако објавите ќе бидат прегледани од страна на администраторот тие се објавуваат во делот
Објави на членовите кој е динамичка страна која ги влече објавите под категоријата постови.
Регистрираните корисници можат да испраќаат и корисни линкови. Тоа го прават на истиот
начин како испраќање на објави. Најпрво пристапуваат до страната “Испрати линк” која е
страна наменета само за регистрираните корисници и потоа ја пополнуваат формата.
Линковите исто како и објавите најпрво се прегледуваат од администраторот и доколку се
соодветни се објавуваат под категоријата Линкови и можат да се погледнат на страната
“Линкови од Членовите”.
Последен дел од “Менито за Членови” е делот за “Проекти.” Делот Проекти е наменет за
регистрирани корисници на порталот. Корисникот кога ќе пристапи до делот за Проекти
најпрво треба да избере група во која ќе го отвори проектот или треба да креира нова група за
да може да креира нов проект. Потоа пристапува до делот Проекти во групата.
Во овај дел се листаат сите проекти по краен рок или доколку ги нема корисникот може да
креира нов проект. При креирање на нов проект корисникот треба да внесе: Име на проектот,
Опис на проектот, Одоговорни Членови, Краен рок на проектот, Фајлови наменети за проектот,
Тагови на проектот, Категории на проектот.
Во секој проект може да се креираат посебни задачи кои ќе бидат доделени на различни
корисници. Секоја задача има наслов, опис и краен рок за извршување. При доделување на
задача секој корисник добива известување за тоа дека некоја задача е поврзана со него.
Во секој проект јавно може да се виде кои од членовите се вклучени во проектот и кои нивни
задачи се завршени или сеуште не се.
Фајловите кои се прикачени на проектот се наоѓаат во посебно мени за да можат да бидат
видливи за сите членови на проектот.
Администраторот може да го избрише проектот и да испраќа покана до други членови за
вклучување кон проектот.

Слика бр. 42: Приказ на секцијата за проекти
4.3.2.4. Поврзување на порталот со социјалните медиуми
Како што се развива интернет светот така и социјалните медиуми станаа неизбежен детал од
животот на секој поединец. Дневно се поврзуваат голем број на корисници од секоја возраст
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на социјалните медиуми, па затоа за поголема промоција на порталот тој треба да биде
поврзан со социјалните медиуми.
Од левата страна на порталот поставивме копчиња за споделување на порталот и на секоја
објава копчиња за поврзување со социјалните медиуми.

Слика бр. 43: Приказ на социјалните додатоци
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5. Упатство за одржување и ажурирање на веб-порталот
Една од основите предности на веб-порталите изградени на платформата на Wordpress е
тоа што одржувањето и ажурирањето на информациите и податоците кои се содржани во
страната е многу едноставно и тоа може да го прави дури и корисник кој не е вооптшо искусен
во изработотката на веб-портал и начинот на кој веб-порталот фунционира.

5.1. Пристап до администраторскиот дел на веб-порталот
Првата работа која што корисникот на овај веб-портал треба да ја направи е да пристапи до
администратоскиот дел од веб-порталот, каде што ќе може да ги ажурира податоците. До
администорскиот дел корисникот пристапува преку www.imenasajtot/wp-admin

Слика бр. 44: Пристапување до администраторскиот дел на порталот
Откако корисникот успешно се логирал внесувајки ги своите податоци во означените полиња,
следен изглед кој треба да го добие за да знае дека успешно пристапил до
администраторскиот дел е всушност работната табла каде се содржани сите информаци за
веб-порталот.

Слика бр. 44: Изглед на работната табла на администраторскиот дел
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Како што може да се погледне од претходната слика содржината на еден веб-портал
изработен на Wordpress платформа, е поделена во повеќе модули со цел подобра
организираност и полесен пристап на корисникот до сите елементи прикажани на предната
страна на веб-порталот.

5.2. Линија со алатки на работната табла (The Tool bar)
На самиот горен дел од wordpress веб-порталот се појавува линијата со алатки на Wordpress.
На оваа линија со алатки корисникот има брз пристап до некои корисни линкови.

Слика бр. 46: Линија со алатки за брз пристап








Wordpress лого – брз пристап до официјалната страна на Wordpress, каде што
корисникот може да добие информации за најновата верзија на Wordpress, кредити и
официјални форуми за подршка на корисници
Мои сајтови – Пристап до останатите блогови кои регистрираните корисници можат да
ги креираат
Име на веб-порталот – Брз пристап до работната табла, корисен во случај корисникот
да се наоѓа на пример во областа на постови или страници.
Достапни надградби, како за темата така и за останатите додатоци познати како
плугини.
Коментари – Линк до делот за коментари, кој покажува колку вкупно коментари има и
колку чекаат на одобрување од администраторот.
Нов(а) – брз пристап до областа за поставување на објави
Symplex – линк до основните опции на темата.

Веднаш под лентата со алатки се наоѓаат полето за опции на екранот и полето за помош.
Доколку корисникот не може да пронајде некоја опција треба да провери дали таа е
маркирана во областа на Опции за екранот.

Слика бр. 47: Опции за делови кои ќе бидат прикажани на работната табла

Работната табла на овај бев-портал е содржана од следните основни модули:

78

Магистерски труд: Веб базиран систем за менаџирање на содржини поврзани со топлификација на Битола и Новаци

УВИД ДО РАБОТНАТА ТАБЛА, ТЕМАТА И ДОДАТОЦИТЕ

КРЕИРАЊЕ, АЖУРИРАЊЕ И МЕНАЏИРАЊЕ НА ОБЈАВИ
МЕНАЏИРАЊЕ НА МУЛТИМЕДИЈАЛНАТА БИБЛИОТЕКА
МЕНАЏИРАЊЕ НА ЛИНКОВИ
КРЕИРАЊЕ, АЖУРИРАЊЕ И МЕНАЏИРАЊЕ НА СТАТИЧКИ СТРАНИ

МОДЕРИРАЊЕ, МЕНАЏИРАЊЕ И БРИШЕЊЕ НА КОМЕНТАРИ
МЕНАЏИРАЊЕ И АЖУИРИРАЊЕ НА СЛИКИ НА СЛАЈДЕР
КРЕИРАЊЕ НА КОНТАКТ ФОРМА

МЕНАЏИРАЊЕ НА ИЗГЛЕДОТ НА ПОРТАЛОТ
МЕНАЏИРАЊЕ НА ДОДАТОЦИ ЗА ПОДОБРА ФУНКЦИОНАЛНОСТ
МЕНАЏИРАЊЕ НА КОРИСНИЦИ, ЛОЗИНКИ, МАИЛ АДРЕСИ...
ОПЦИИ ЗА ПОМОШ ПРИ АЖУРИРАЊЕ НА СОДРЖИНА
ОСНОВНИ ОПЦИИ ЗА КОНТРОЛА НА ФУНКЦИОНАЛНОСТА
МЕНАЏИРАЊЕ НА КОРИСНИЦИ И СОДРЖИНА НА ФОРУМОТ
МОДУЛ ЗА ДОДАВАЊЕ НА СОДРЖИНА ОД ПРЕДНАТА СТРАНА
УВИД И КОНТРОЛА ДО РЕГИСТРАЦИЈАТА НА КОРИСНИЦИ
ОСНОВНИ ОПЦИИ НА ТЕМАТА

Слика бр. 45: Опис на основните функции на секциите од администраторскиот дел
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5.3. Додавање и едитирање на содржина
Пред корисникот да пристапи до додавање на содржина на веб-порталот треба да ја знае
основата разлика помеѓу објавите (Posts) и страниците (Pages).






Страниците се вообичаено онај дел од содржината која останува непроменета,
односно не се менува на краток временски период. На пример страна ЗА НАС,
КОНТАКТ. Овие страни вообичаено не содржат информации за новостите поврзани со
компанијата. Повеќето портали се содржани само од статични страници односно вебпорталите кои претставуваат на некој начин онлајн брошура за компанијата.
Објавите вообичаено се семантички и временски подредени информации – на пример
новости, резултати од настани, одржани семинари и секако податоци од блогот.
Семантичката структура е дефинирана со тагови и категории што на некој начин ги
одделува посебните објави според областа за која се наменети.
Други видови на содржина во еден Wordpress веб-портал е на пример додавање на
слики за слајдерот преку Wordpress едиторот.

5.3.1. Креирање на објава
За креирање на нова објава од десното мени се избира Написи – Додади Нов

Слика бр. 48: Пристап до делот за креирање на нов напис

Со кликнување на Додади Нов на екранот ќе се појави едитор за внесување на нова објава

Слика бр. 49: Креирање на нови написи
Додавањето на нова објава е прилично едноставно. Во горниот дел се пишува насловот на
објавата. Веднаш под насловот се наоѓа поле каде се внесува целата содржина на објаватам
80

Магистерски труд: Веб базиран систем за менаџирање на содржини поврзани со топлификација на Битола и Новаци

вклучувајќи текст, слики, видеа, линкови и слично. Со цел полесно едитирање и внесување на
содржина wordpress корити user friendly текст едитор, кој е сличен на онај во Word. Доколку
корисникот не е сигурен за опцијата која ја прави одредена икона од едиторот доволно е да
покаже со маусот над иконата и ќе се појави фунцкијата на истата, секако објасната во кратки
црти.
5.3.2. Едитирање на текст преку HTML едитор
Корисникот исто така може да криира текст преку внесување на HTML код. На линијата со
алатки на едиторот се наоѓа копче за HTML преглед на објавата. Оваа опција е наменета за
понапредно едитирање на текстот и му овозможува на корисникот да креира пософистициран
изглед на порталот доколку корисникот има познавања од HTML.
Доколку корисникот се одлучи содржината да ја пишува во HTML погледот, треба внимателно
да провери дали сите отворени тагови и лабели се коректно спелувани и затворени. Доколку
ова не е направено тогаш содржината нема да се појави во очекуваната форма. Олеснителна
околност која Wordpress ја нуди за своите корисници со цел да се избегне погрешно
форматирање на содржината е копчето “ознаки за затворање”.

Слика бр. 50: HTML приказ на едитирање на текстот

5.3.3. Додавање на линкови во објава
Една од поважните работи која корисникот може да ја направи на својот веб-портал е да го
поврзи со некоја друга содржина од истиот портал, или со содржина на некој друг веб-портал.
Линкот ќе означува од каде е превземана содржината што секако остава впечаток на сериозен
веб-портал. За разлика од линковањето до друг портал, линковањето до содржина на самиот
портал е доста корисно затоа што на тој начин се задржува корисникот подолго време на вебпорталот.
За да се креира линк во текст, најпрво се пишува текстот а потоа се пристапува до кочето со
икона за линк кое се наоѓа на линијата со алакти во едиторот.
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Пристап до копчето
за линк

Се селектира
текстот

Слика бр. 51: Креирање на нова врска
Откако линкот е обележан следно се појавува наредниот поп-ап прозорец. Во овај прозорец се
внесува адресата до која треба да насочува линкот, наслов на линкот, кој ќе се појавува кога ќе
се помине со маусот над линкот, и избор дали линкот треба да се отвара во нов прозорец или
во истиот прозорец.

Слика бр. 52: Додавање на локација на врската

Откако ќе бидат внесени сите потребни информации за линкот се кликнува на “Додади Врска”
и линкот автоматски е креиран. Добра пракса е секогаш да се провери линкот пред да се
објави содржината во случај да насочува на погрешна адреса.
Wordpress нуди опција за полесно пронаоѓање на постоечки содржини кои се објавени на вебпорталот доколку корисникот се определи да линкова до содржина од неговиот веб-портал.
Едноставно корисникот во прозорецот за внесување на нов линк треба да “Или врска до
постоечка содржина.”
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Слика бр. 53: Додавање на врска до напис од самиот портал

Отакако корисникот ќе ја напише објавата во десниот агол има опции да избира дали објавата
ќе биде веднаш видлива или не. Корисникот може да избере објавата да остане во Драфт или
да намести временски период во кој објавата треба да се појави на вев-порталот.
5.3.4. Додавање и едитирање на категории
Доколку корисникот има креирано категории, ја избира категоријата во која треба да биде
сместена објавата. За креирање на нови каегории или едитирање на веќе постоечките
категории корисникот треба да пристапи до подменито за Категории од делот за Написи од
левото мени.

Слика бр. 54: Пристап до секцијата за додавање на категорија

Кога корисникот ќе ја избере областа за категории од левата страна се појавуваат полињата за
креирање на нова категорија. Се пишува името на категоријата и кратенката која ќе се појавува
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во URL, доколку категоријата произлегува од некоја друга веќе постоечка категорија се избира
од паѓачкото мени со наслов Родител.
Од левата страна на десната страна од областа за категории се појавуваат веќе постоечките
категории, кои корисникот може да ги изменува или да ги брише.

Слика бр. 55: Додавање на нова категорија

5.3.5. Додавање на слики во објава
Преку Wordpress едиторот корисникот може едноставно да додаде слики преку стандардните
Wordpress опции на линијата со алатки. Како што се развива оваа платформа во поновите
верзии на Wordpress има се поусовршени функции кои се извршуваат со прикачувањето на
сликите, вклучувајки автоматско креирање на големината, креирање на мали слики и
менаџирање на сликите.

Слика бр. 56: Додавање на фотографија на објавата

Веднаш над едиторт и над лентата со алатки се наоѓа копче кое служи за прикачување на
слики во еден напис или страна.
Веднаш откако ќе биде кликнато копчето за додавање на медиа се појавува поп-ап прозорец
со следниот изглед:
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Слика бр. 57: Избирање на начин за додавање на нова фотографија

Како што може да се види од сликата корисникот има опција да додаде слика од компјутерот
односно да ја прикачи, може да внесе директно URL каде што се наоѓа сликата,може да
додаде слика која веќе е прикачена на порталот и која постои во областа Мултимедија.
Доколку корисникот користи прикачување на сликата од комјутер тогаш со кликнување на
копчето Од Компјутер, треба да кликне на Избери датотеки.
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Слика бр. 58: Додавање на фотографија од компјутер

Следно се избира сликата која треба да биде внесено и се кликнува на Open. Корисникот може
да прикаче и повеќе од една слика со едно отварање на овај прозорец. Едноставно со
кликнување на CTRL и избирање на посакуваните слики. Повеќето сервери ги ограничуваат
сликите кои може да се прикачат на големина измеѓу 2 и 8 MB, па затоа доколку корисникот
има потреба од прикачување на слики со поголема резолуција треба да контактира со
претставници од серверот каде што е сместен веб-порталот.
Откако корисникот ќе ги избере сликите или едната слика наменета за написот на неговиот
екран треба да се појави следниот прозорец.
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Слика бр. 59: Едитирање на прикачената фотографија

На овај прозорец се појавуваат операциите кои треба да се извршат над сликата, односно
поставувањето на основните опции како линк до сликата, порамнувањето на сликата,
насловот, алтернативен текст, опис и големина.
За додавање на слика од URL корисникот треба да кликне на копчето Од URL при што треба да
се појави следниот прозорец, каде што ги внесува основните податоци за сликата која ја
внесува.

Слика бр. 60: Внесување на слика од адреса
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Доколку корисникот се одлучи да користи некоја од веќе прикачените слики на неговиот вебпортал тогаш при избирање на копчето Од Галерија се појавува следниот прозорец, каде
корисникот треба само да кликне на Прикажи до сликата која сака да ја внеси и потоа Внеси
откако ќе се прикаже сликата со нејзините основни информации.
За креирање на целосна галерија која треба да биде вметната во една објава, се прикачуваат
сите слики и се кликнува Зачувај ги сите промени и на екранот на корисникот треба да се
појави следниот прозорец во кој се избираат основните поставувања на галеријата.

Слика бр. 61: Креирање на галерија од постоечки фотографии

Во овај веб-портал страниците кои се составени од објави се Активности, Билтен,
Координативни Состаноци, Отварање на проектот, Работилници, Линкови од Членовите,
Новости, Презентации, Студиски Посети. Корисникот додава нова содржина во било која од
овие страни со тоа што ќе ја креира содржината и ќе ја избере категоријата во зависност од тоа
на која страна треба да припаѓа содржината.
Вообичаено објавите кои на веб-порталот се појавуваат во некој вид на блог се појавуваат со
наслов, краток текс, мала слика и линк до целосната објава. За таа цел треба да се определи
главна слика која ќе се појавува.

88

Магистерски труд: Веб базиран систем за менаџирање на содржини поврзани со топлификација на Битола и Новаци

Слика бр. 62: Додавање на главна слика во написот

5.3.6. Додавање на нова страна
За додавање на нова страна корисникот пристапува до десниот дел од менито под областа
Страници. За додавање на нова страна корисникот пристапува до Додади Нова и постапката за
креирање на содржина е потполно иста како при додавање на нова објава или напис.
Корисникот може да едитира некои од постоечките страници, да го измени нивното име,
линкот до кој насочуваат или да ја промени содржината на страната.

Слика бр. 63: Додавање на нова страница

5.4. Детален опис на подменијата содржани во менито од администраторски
дел
5.4.1.Област за Мултимедија
Сите слики кои се содржани во еден веб-портал се сместени во десното мени под насловот
Мултимедија. Во оваа секција корисникот може да додаде нови фотографии, да ги измени
веќе постоечките фотографии или да избрише фотографии.
Доколку корисникот избрише или измени некоја фотографија во оваа секција истите промени
ќе се применат и во објавата или написот каде што биле објавени фотографиите.
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Корисникот акциите кои може да ги превземе над фотографијата може да ги виде веднаш до
фотографијата, односно има опции за Уреди, Избриши Трајно или Прегледај.

Слика бр. 64: Приказ на секцијата за Мултимедија

5.4.2.Област за Врски
Во десното мени на администраторскиот дел под Мултимедија се наоѓа секцијата Врски, каде
што корисникот може да креира,уредува или да избрише веќе креирани линкови односно
врски до некои други за него корисни страни кои ги користи како извор или како подршка во
оддржувањето на веб-страната.

Слика бр. 65: Приказ на секцијата за Врски
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5.4.3.Област за Коментари
Во десното мени на администраторскиот дел под Врски се наоѓа областа или секцијата за
Коментари. Во оваа област корисникот има пристап до коментарите кои читателите на вебпорталот ги оставаат на објавите доколку тоа е дозволено. Корисникот има можност при
креирање на секоја објава да избери опција дали коментарите ќе бидат дозволени или не за
таа објава.

Слика бр. 66: Приказ на секцијата за Коментари

Дополнително корисникот во основните опции на веб-порталот односно во Поставувања –
Дискусија може да определи дали коментарите се дозволени на целиот веб-портал,или дали
прво треба да бидат одобрени од администраторот пред да бидат видливи за сите читатели.
5.4.4. Slider Items
Во делот под Slider Items корисникот има можност да додава нови фотографии кои ќе бидат
видлив на слајдерот на почетна страна. Секој слајдер има наслов кој исто така излегува на
слајдерот на почетната страна. Оваа секција има можност и за додавање на категории во
случај корисникот да сака да вметне повеќе слајдери со различна содржина на други страни од
веб-порталот.

Слика бр. 67: Приказ на секцијата за ротирачкиот слајдер
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5.4.5.Контакт област
Во десното мени на администраторскиот дел под Slider Items се наоѓа областа односно
секцијата за Контакт. Во овај дел корисникот може да креира нова форма која ќе служи како
контакт форма или да ја едитира веќе постоечката форма. При самиот влез во оваа област се
појавува листа на форми кои се креирани. Корисникот може да ја едитира формата со
кликнување на Едитирај.

Слика бр. 68: Приказ на секцијата за Контакт

За додавање на нова форма корисникот треба да кликне на Додади Нов, при што на екранот ќе
се појави следната форма каде што корисникот ја креира формата во зависност од тоа што сака
да содржи. Во овај дел корисникот може да додава од полињата кои се дадени од самиот
додаток и да ја напише адресата на која што податоците од пополнувањето на контакт
формата треба да стигнат.

Слика бр. 69: Конфигурурање на контакт формата
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5.4.6.Област Изглед
Во десното мени на администраторскиот дел под Контакт се наоѓа областа односно секцијата
Изглед. Оваа област е содржана од повеќе подобласти кои служат за едитирање на визуелниот
изглед на веб-порталот.

Слика бр. 70: Приказ на секцијата за Изглед



Теми

Во делот Теми корисникот пристапува со цел да ја промени веќе постоечката тема со тема која
што е прикачена или е подготвена за прикачување.


Елементи

Елементите всушност се податоците кои се појавуваат на десната колона од веб-порталот, на
долниот дел или на било кое друго место кое е определено од веб-порталот за појавување на
овие елементи. Секоја тема со себе носи различни елементи кои корисникот може да ги
додаде за тие да се појават во десната колона. Корисникот исто така може да додаде нови
елементи кои што може да ги најде на официјалната страна на Wordpress познати под името
Widgets.

Слика бр. 71: Додавање и одземање на елементи од десната страна на порталот

Нов елемент кој што треба да се појави на десната страна корисникот додава едноставно со
влечење на посакуваниот елемент и ослободување на местото каде што сака да се појави.
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Елементите кои може да се додаваат се наоѓаат на левата страна а елементите кои веќе се
додадени се наоѓаат на десната страна. Еднаш кога елементот е додаден корисникот може да
ги направи основните конфигурации за да елементот се појави во замислената форма и со
точните податоци.
На овај веб-портал корисникот може да додава различни елементи на секоја посебна
страница, како на пример елементи кои ќе се појавуваат на Почетна страна, елементи кои ќе се
појавуваат на страната наменета за Блог, на објавите и сл.


Менија

Во делот за менија корисникот може да додава нови менија, да ги едитира веќе постоечките
менија и да ги брише.

Слика бр. 72: Приказ на секцијата за Мени
Во десниот дел се наоѓаат менијата, името на менито и страниците кои припаѓаат на тоа мени.
Корисникот може да додава нови страни, да брише страни или да ги изменува странатите,
односно насловот на страната или линкот до кој што насочува страната.
Корисникот може да додава нови менија со кликнува на + што се наоѓа горе до веќе
постоечките менија.
Овај веб-портал му овозможува на корисникот да додаде менија на три различни локации на
веб-порталот и тоа основна навигација, топ-навигација и футер навигација.

5.4.7.Област Додатоци
Во десното мени на администраторскиот дел под Изглед се наоѓа областа односно секцијата за
Додатоци
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Wordpress платформата е добро позната по тоа што на своите корисници му нуди широк
спектар на додатоци кои служат за подобрување на функционалноста на веб-порталот. На
официјалната страна на Wordpress може да се најдат додатоци за секаква намена.

Слика бр. 73: Приказ на секцијата за Додатоци

Во оваа област корисникот може да додава нови додатоци или да ги деактивира или избрише
веќе постоечките додатоци инсталирани на страната.
5.4.8. Област Корисници
Во десното мени на администраторскиот дел под Додатоци се наоѓа областа односно
секцијата за Корисници.
Во овај дел корисникот има пристап до сите администратори на веб-порталот. Тој може да
додава и да брише администратори доколку е супер администратор на страната. При
додавање на нов администратор кој ќе има пристап до администраторскиот дел на страната,
корисникот може да му зададе некои од дефинираните правила на администратори како:
Претплатник, Администратор, Уредник, Автор, Соработник. Секој од овие администраторски
улоги има посебни дозволи и различни пристапи до одреден дел од администраторскиот дел
на веб-порталот.

Слика бр. 74: Приказ на секцијата за Корисници
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6. Заклучок
Со моменталниот пораст на информатичките и комуникациските технологии, посебно
живеејќи во свет во кој информатичката технологија е двигател на живеењето, незамисливо е
еден голем и значаен проект за две држави да не биде присутен во виртуелниот свет, односно
да нема своја комплетна веб-презентација, особено кога добро познато е дека најголемиот
дел од луѓето пребарувањето за своите интереси и потреби го прават токму на интернет.
За потребата од соодветна веб- презентација свесни се голем број на компании, организации и
поединци ширум светот. Заради тоа голем е број на луѓето кои се трудат да измислат и
креираат поедноставни и поефикасни технологии за изработка на веб- портали. Постојат
повеќе начини односно алатки преку кои може да се изгради соодветниот веб – портал.
Повеќето од нив беа споменати, но исто така постојат и многу други технологии кои споменати
во презентацијата.
Земајќи во предвид повеќе фактори и заради потребите на проектот по истражувањата
направени на интернет веб базираниот систем за менаџирање на содржини поврзани со
топлификација на Битола и Новаци е изграден во еден од најексплоатираните системи за
менаџирање на содржината – Wordpress. Овај систем беше избран заради компактибилноста
со поголемиот број од барањата на самиот проект, неговата моќност при управување и
обработување на содржина, леснотијата и ефикасноста при менаџирањето со било каков тип
на содржина и едноставноста на работењето во него.
Преку соодветно изработениот веб – портал засегнатите од овај проект, но и пошироката
популација може да се информираат за причините заради кои настана самиот проект, за
замислата на проектот, за целите и мисијата, за начините на кои се реализира и преку кои се
дојде до остварување на идеите. Преку овај веб- портал може чекор по чекор да се следат сите
етапи низ кои помина проектот, реализирани средби, координативни состаноци,работилници,
студиски посети кои секако се документирани со соодветни документи, фотографии, видеа.
Содржините поставени на овај веб-портал му овозможувааат на посетителите да можат да
дознаат кои се целните региони за кои се однесува реализацијата на проектот, да се едуцираат
за можните начини на кои можат да се загреваат и да дознаат за начините на кои тие можат да
заштедат на електрична енергија.
Бидејки една од основните цели при изработката на овај веб-портал беше да се добие и
повратно мислење од посетителите беа изработени голем број на начини преку кои
регистрираните членови на веб- порталот може да оставаат свои коментари, мислења,
препораки до останатите членови, да креираат посебни групи на интереси и да креираат
проекти во кои тие се самите учесници. Преку овозможувањето да се креираат посебни лични
блогови на овај сајт, му е овозможено на корисниците да се почувствуваат дека се дел од овај
голем проект и секако да го изразат своето мислење и да пишуваат објави на теми поврзани со
проектот.

96

Магистерски труд: Веб базиран систем за менаџирање на содржини поврзани со топлификација на Битола и Новаци

7. Користена литература
-

http://www.needwebsite.biz/
http://www.kylake.us/www101/reasons_why_you_need_a_website.htm
http://www.kazdesignworks.ca/8reasons.html
http://www.katalystsolutions.com/newsletter/issue-1/37-why-you-need-a-goodwebsite.html
http://www.swebdizajn.com/blog/cms-sistemi-za-upravljanje-sadrzajem-sajta.php
http://www.navegabem.com/cms-website-design.html
http://www.considero.hr/Considero/
http://e-biznisi.net/index.php?option=com_content&view=article&id=424:contentmanagement-system-cms
http://docs.joomla.org/Joomla_brochure/mk-MK
https://en.wikipedia.org/wiki/Content_management_system
https://en.wikipedia.org/wiki/Web_content_management_system
http://www.cms.co.uk/types/web-cms/hybrid-systems.html
http://cmsreport.com/articles/advantages-and-drawbacks-of-using-wordpress-as-your-cms4065
http://coding.smashingmagazine.com/2009/03/05/10-things-to-consider-when-choosingthe-perfect-cms/
http://designlovr.com/why-a-cms-is-not-always-the-best-choice/
http://www.copyblogger.com/wordpress-setup/
http://www.1stwebdesigner.com/wordpress/wordpress-step-by-step-beginners-guide/
http://www.seerinteractive.com/blog/10-steps-to-creating-a-wordpress-blog
https://wiki.shanti.virginia.edu/display/KB/Step-byStep+Guide+to+Building+a+WordPress+Site
http://wp.smashingmagazine.com/2011/12/14/15-step-checklist-creating-perfectwordpress-website/

97

