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Veebilehe loomine Spordiklubile Villu 

Lühikokkuvõte: 

Bakalaureusetöö eesmärk on luua veebileht Spordiklubile Villu MTÜle. Töö sisaldab kolme 

hetkel kõige populaarsema sisuhaldustarkvara võrdlust. Lisaks on töös välja toodud kliendi-

poolsed funktsionaalsed ning mittefunktsionaalsed nõuded veebilehele. Töös on kirjeldatud 

valminud veebilehte ning selle valmiseks kasutatud pistikprogramme. Samuti testiti lõpetu-

seks valminud veebilehte ning määrati kindlaks kas kliendi nõuded said täidetud.  

Võtmesõnad: 

Villu Club, sisuhaldustarkvara, Joomla, veebileht 

CERCS: P175 Informaatika 

Website for Spordiklubi Villu 

Abstract: 

The goal of this theses is to create a website for Spordiklubi Villu MTÜ. The thesis contains 

a comparison of three most popular content management systems at the moment. Also the 

thesis contains functional and non-functional requirements for the website. There is also a 

description of each tab and plugins that were used to make the website. The created website 

is tested afterwards to see if it meets the requirements. 
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Sissejuhatus 

Spordiklubi Villu MTÜ on 1993. aastal asutatud spordiklubi, mis tegeleb põhilisest auto-

spordiga. Spordiklubi peamisteks tegevusaladeks on võistluste korraldamine, võistlusautode 

ehitamine, hobikrosside korraldamine, võistlusautode hooldamine ja logistika. Lisaks paku-

vad nad ka transporditeenust kaubikuga.  

Paar aastat tagasi oli spordiklubil olemas funktsioneeriv koduleht, kuid selle server kadus 

koos veebisaidi sisuga. Vana veebilehe hävimine on põhjus, miks MTÜ vajab uut kodulehte. 

Spordiklubi sooviks on, et uue veebilehe loomine oleks võimalikult väikse kuluga. Sellest 

tulenevalt on töö eesmärgiks luua Spordiklubi Villu MTÜle nende poolt esitatud nõuetele 

vastav koduleht. Kodulehe loomisel kasutatakse sisuhaldustarkvara Joomla ning selle tasuta 

kättesaadavaid pistikprogramme. 

Töö koosneb viiest peatükist. Töö esimeses peatükis tutvustatakse mis on sisuhaldustark-

vara ning tutvustatakse hetkel kolme kõige populaarsemat sisuhaldustarkvara – WordPressi, 

Joomlat ning Drupali. Teises peatükis on välja toodud kliendi funktsionaalsed ning mitte-

funktsionaalsed nõuded. Töö kolmandas peatükis antakse ülevaade kasutatud tehnoloogia-

test ning kasutatud pistikprogrammidest. Neljandas peatükis kirjeldatakse valminud Spordi-

klubi Villu MTÜ kodulehte vahelehtede kaupa. Töö viimases peatükis testitakse loodud 

veebilehte ning tehakse kindlaks, kas see valmis vastavalt kliendi nõuetele.  
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1. Sisuhaldustarkvara  

Järgnevad kaks lõiku tuginevad G. Horsmani artiklil [1]. Sisuhaldustarkvara on loodud sel-

leks, et oleks võimalik hoiustada ja koordineerida digitaalset sisu veebis. Üldiselt koosnevad 

need süsteemid kahest põhikomponendist: front-end veebiliidesest ja back-end sisuhaldus-

vahendist. Viimane põhineb sageli andmebaasil. Sisuhaldustarkvarade eelisteks on madalad 

ülalpidamiskulud ja maksumus. Lisaks ei nõua sisuhaldustarkvara kasutajalt kõrget tehnilist 

taipu ega erioskusi. Mitmed praegused sisuhaldustarkvarad pakuvad kliendile terviklikku 

lahendust. See tähendab seda, et klient ei pea nullis üles ehitama oma veebilehte ning veebi-

lehe loomiseks ei ole vaja tehnilisi teadmisi ja koodikirjutamise oskust. Lehe tegemine võtab 

vaid mõne minuti ning kasutajal on võimalus luua ükskõik milline veebileht.  

Mõne sisuhaldustarkvara puhul on võimalik hoiustada oma lehte lokaalselt. Näiteks lubavad 

seda Wordpress, Joomla ning Drupal. Nende puhul on kasutajal võimalik alla laadida lo-

kaalne versioon sisuhaldustarkvarast ning seadistada oma leht veebiühenduseta. See on või-

malik tänu serveri pinu rakendusele. Vältimaks probleeme dünaamiliste IP-aadressidega 

saab kasutaja osta kas staatilise IP-aadressi või rakendada dünaamilise domeeninime ser-

veri. Lokaalselt hoiustatud lehe üheks eeliseks on, et kasutaja pääseb ligi kõikidele lehe logi 

failidele. Kasutaja näeb nii lehel hetkel toimuvat kui ka lehe salvestatud ajalugu. Küll aga 

on see eeliseks ainult siis, kui kasutaja on ise hoolikas ja seadistab lehe logisid salvestama. 

Kui kasutaja logisid ei salvesta, siis on lehe mujal hoiustamine mõistlikum.  

2019. aasta aprilli statistika järgi on kolm kõige populaarsemat sisuhaldustarkvara Word-

Press, Joomla Ja Durpal [2]. Need kolm omavad üheskoos 69% turuosast, sealhulgas 60,6% 

turuosast kuulub WordPressile, 5,1% Joomlale ning 3,3% Drupalile [3]. 

1.1 WordPress 

WordPressi esimene versioon avalikustati 2003. aastal. WordPressi peamine keel on PHP 

ning sellel on SQLil põhinev andmebaas [2]. Seda kasutavad mitme tuntud ettevõtte veebi-

lehed. Näiteks on CNNi, The New York Timesi, eBay, Sony, The Rolling Stones’i ning 

Microsoft Newsi lehed rajatud WordPressi abil [4].   

Järgnevad kaks lõiku tuginevad WordPressi kodulehele [5]. WordPressi kasutamine maksab 

kuni 45 eurot kuus olenevalt sellest millise paketi kasutaja valib. Tasulise paketi puhul tuleb 

kasutajal maksta arve ükskord aastas. Tasuta saab luua sellise veebilehe, millel on Word-
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Pressi alamdomeen, WordPressi reklaamid, 3GB mäluruumi, võimalus muuta algeliselt di-

saini ning mitmeid tasuta kujundusmalle. 3€ kuus maksvas Blogger paketis saab kasutaja 

lisaks eelnevalt mainitule 6GB mäluruumi, eemaldada WordPressi reklaame, .blog domeeni 

ning emaili teel kasutaja tuge. 5€ kuus maksvas Personal paketis saab kasutaja lisaks eelne-

vale tasuta domeeni ning ligipääsu täielikule kasutajatoele. 8€ kuus maksval  Premium pa-

ketil on lisaks eelnevale ka kasutajal 13GB mälu, piiramatu ligipääs kujundusmallidele, 

võimalus muuta täielikult disaini, lisada reklaame oma veebilehele, võimalus planeerida 

oma sotsiaalmeedia postitusi ning õigus kasutada tööriista, millega on lihtne videoid veebi-

lehele lisada.  

25€ kuus maksva Business paketi puhul on kasutajal lisaks eelnevale piiramatu mälu, võim-

alus kasutada Google Analytics teenust, mis aitab analüüsida veebilehte külastajaid. Busi-

ness pakett sisaldab ka WordPressi tootemargi eemaldust veebilehe jalusest, võimalust ka-

sutada otsingumootori optimeerimise tööriistasid, võimalust installida pistikprogramme 

ning kasutada kujundusmalle. Kõige kallima ehk 45€ kuus maksva eCommerce paketi eest 

saab kasutaja e-kaubandus lahenduse. See tähendab, et lisaks eelnevalt mainitule saab ka-

sutaja ligipääsu ka edasiarenenud e-kaubandus funktsionaalsustele. Näiteks on kasutajal li-

gipääs lahendustele, mis aitavad lihtsalt korraldada kaupade transporti kliendini kasutades 

selleks populaarseimate logistikaettevõtete teenuseid. Kasutajal õigus müüa lehel piiramatul 

arvul teenuseid ning kaupu. Samuti saab kasutaja kasutada spetsiaalseid e-poodide jaoks 

loodud teemasid. 

Järgnev lõik põhineb N. Schäferhoffi artiklil [2], kui pole viidatud teisiti. WordPressi suu-

rimaks eeliseks on kasutusmugavus. Kasutaja saab luua lehe viie minutiga ning lehe muut-

miseks saab kasutada graafilist kasutajaliidest ja tirida lehel kuvatavad elemendid õigetesse 

kohtadesse. Postituse tegemine on samuti tehtud kasutaja jaoks väga lihtsaks, selle raskus-

aste on samaväärne Facebooki postitamisele. Kasutaja peab lihtsalt kirjutama teksti ning 

tekst lisatakse lehele, ilma et kasutaja peaks ridagi koodi kirjutama. Tänu sellele, et Word-

Pressil on väga palju kasutajaid, on murede korral väga lihtne abi saada, sest on WordPres-

sile suunatud foorumeid on palju. Lisaks on ka WordPressi kodulehelt leitavad WordPress 

Codex, arendaja dokumentatsioon ning käsiraamatud [6-8]. WordPressi uuendatakse iga 3-

4 kuu tagant, mis tähendab, et WordPressi hooldatakse pidevalt ning tänu sellele paranda-

takse kiirelt ka programmivead. Kuna WordPress on niivõrd populaarne, siis on see ka sa-

geli langenud rünnakute ohvriks ning seetõttu on pöörab WordPress suurt rõhku turvalisu-

sele. Enamik turvaaugud tulevad praegu kolmanda osapoolte pistikprogrammidest, mitte 
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WordPressi tarkvarast endast. Ohuks on ka kasutajad, kes kasutatavad ebaturvalisi paroole 

või ei uuenda oma WordPressi versiooni või veebilehel kasutatavaid pistikporgramme pii-

savalt tihti.  

 

1.2 Joomla 

Esimene Joomla versioon avaldati 2005. aastal ning oli siis sisuhaldustarkvara Mambo haru 

(inglise k. fork) [2]. Joomla on avatud algkoodiga ning WordPressile sarnaselt on Joomla 

arenduskeeleks PHP ning kasutatakse SQL andmebaasi [2]. Joomlal põhinevateks veebi-

lehtedeks on  näiteks Guru99, ExtendOffice ning Michael Phelps – MP Brand [9-10].  

Järgnev lõik tugineb N. Schäferhoffi artiklile [2], kui pole viidatud teisiti. Keskmise tehni-

kataipliku inimese jaoks on Joomla üsna kergesti õpitav ning oma keerukuselt on ta Word-

Pressi ning Drupali vahepealne. Joomla paigaldamine on sarnane WordPressile. Kasutaja 

peab alla laadima tarkvara, laadima selle üles oma serverisse ning jooksutama installeeri-

mise skripti. Samas on olemas ka teenusepakkujaid, kelle teenust kasutades on võimalik 

Joomla installeerida vaid ühe nupu vajutusega. Joomlal ka mugav graafiline kasutajaliides, 

kus on võimalik lisada ning muuta veebilehel olevat sisu ning tänu sellele on võimalik veebi-

lehte hallata koodi kirjutamata. Lisaks on Joomla otsingumootori sõbralik. Sellel loodud 

veebilehed on kasutatavad ka mobiilis ning sellel on mitmekeelne kasutajaliides [11]. 

Joomlat uuendatakse sagedamini kui WordPressi. Iga 1-3 kuu tagant tuleb välja uus Joomla 

versioon väiksemate muudatustega ning kord aastas tuleb suurem versiooniuuendus. Küll 

aga on Joomla juures negatiivne see, et suur osa lisadest on tasulised.  

Sarnaselt WordPressile on Joomlal olemas ametlik dokumentatsioon ja abiportaal, kus saab 

küsida küsimusi ning tehnilist abi oma muredele [2]. Joomla kogukond on väiksem kui 

WordPressil, kuid sellegi poolest on võimalik leida mitmeid blogipostitusi Joomla kohta 

ning on olemas ka tasulised kursused Joomla õppimiseks [2]. Lisaks on olemas Joomla ko-

dulehel ka tasuta kursuseid Joomla õppimiseks [12]. 

1.3 Drupal 

Drupal sai alguse juba 2000. aastal, kuid alles 2001. aastal jõudis see tarkvara laiema ava-

likuse ette kui avalikustati Drupali esimene versioon [13]. Seega on Drupal töös võrrelda-

vatest sisuhaldustarkvaradest olnud turul kõige kauem. Drupalit kasutatakse kõige enam 

luues suuri veebilehti, mis peavad vastu pidama väga suurele hulgale külastajate arvule [2]. 
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Sarnaselt WordPressile ja Joomlale põhineb ka Drupal PHP-l [2]. Drupali tarkvara kasuta-

vad näiteks Pinterest, NBA ning League of Legends’i kodulehed, MTV UK ning BBC [14-

15]. 

Järgnev lõik tugineb N. Schäferhoffi artiklil [2]. Drupal on WordPressi ja Joomlaga võrrel-

des kõige tehnilisem sisuhaldustarkvara ning sarnaselt teistele töös käsitletud sisuhaldus-

tarkvaradele on Drupal avatud lähtekoodiga tarkvara. Seega on Drupali miinuseks tavaka-

sutaja jaoks see, et Drupali kasutamine nõuab tehnilist taipu ning selle selgeks õppimine 

võtab enim aega. Drupalit kasutades peab kindlasti olema tuttav PHP, HTML ja mõne teise 

programmeerimiskeelega, sest lehe uuendamiseks on sageli vaja ka teha muudatusi koodis. 

Drupali installeeriminesarnaselt WordPressi ja Joomlaga. Varasemalt oli Drupali kasutaja-

liides kõige keerulisem ja segasem, kuid viimasel ajal on seda muudetud kasutajale lihtsa-

maks ja paremini mõistetavaks.  

Drupal laseb välja igakuiselt programmivigade ning turvalisuse uuendusi ning lisaks tuleb 

iga kuue kuu tagant välja väike tarkvara uuendus [16]. Järgnevad laused tuginevad N. 

Schäferhoffi artiklil [2].  Drupali kogukond on küll väiksem kui Joomlal ning WordPressil, 

kuid probleemide korral on ka Drupalil olemas avalik dokumentatsioon ning foorumid, kust 

abi leida. Drupali eeliseks on see, et kõik asjad on muudetavad ning nii on võimalik luua 

täpselt selline veebileht nagu soovitud on. Lisaks on Drupaliga loodav leht mastaabitav ning 

see on kiire laadimiskiirusega. Eelnevalt mainitud sagedased turva uuendused on samuti 

Drupali tugevuseks. Drupal pöörab turvalisusele palju tähelepanu ning kui avastatakse mõni 

turvaauk, siis kirjutatakse sellest ka koheselt nende ametlikul veebilehel. Lisaks on olemas 

ka lisasid, mis võimaldavad jälgida lehe turvalisust ning annavad märku kui kuskil on mõni 

turvanõrkus.  
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2. Kliendi nõuded  

Kliendil puudus alguses selge visioon, milline veebisait välja võiks näha ning mis seal täp-

selt olema peaks. Selletõttu tehti esmalt kliendiga kohtumine, kus arutati üldiselt millised 

funktsionaalsused veebilehel olla võiks. Pärast esimest kohtumist loodi veebilehe vahele-

hed, otsiti disainimall ning mõned pistikprogrammid. Teisel kohtumisel näidati kliendile 

tehtud tööd, arutati millised osad tehtud tööst jäävad kasutusse. Lisaks pandi kirja lõplikud 

ja täpsed funktsionaalsed ning mittefunktsionaalsed nõuded. Kolmandal, neljandal ning 

viiendal kohtumisel näidati kliendile edusamme ning saadi tagasisidet tehtud töö kohta. 

Kliendiga suhtlust toimus eelkõige kohtumistel, kuid vajadusel ka meili teel ning kiiremate 

küsimuste korral Facebooki vahendusel.  

Järgnevalt on toodud kliendi funktsionaalsed nõuded. 

 Leht üldiselt 

o Lehe külastajal on igalt vahelehelt ligipääs kõikidele teistele vahelehtedele. 

o Lehe külastaja saab igalt vahelehelt minna klubi Facebooki lehele vaid ühe 

klikiga. 

o Lehe külastaja näeb igal vahelehel klubi logo. 

o Lehe disain on  minimalistlik. 

o Lehe külastaja võiks saada tõlkida tervet veebilehe sisu inglise keelseks, kuid 

see ei ole prioriteetne nõue. 

 Avaleht 

o Lehe külastaja näeb klubi üldist tutvustust. 

o Lehe külastaja näeb arvutis klubi Facebooki lehe ajajoont. 

 Meist 

o Lehe külastaja saab lugeda klubi ajaloo kohta. 

o Lehe külastaja näeb kõikide sõitjate parimaid tulemusi. 

o Lehe külastaja saab lugeda kõikide sõitjate tutvustust. 

 Galerii 

o Jaguneb piltide ja videote vahelehtedeks. 

o Piltide vahelehel saab lehe külastaja vaadata galeriis olevaid pilte. 

o Videote vahelehel saab lehe külastaja vaadata galeriis olevaid videoid. 

o Lehe külastaja saab nii piltide kui videote vahelehel kasutada liugur (inglise 

k. slider) süsteemi kasutavad galeriid. 
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 Meedia 

o Lehe külastaja näeb loetelu aastate järgi sorteeritud meediakajastustest.  

o Lehe külastaja saab klikkida internetis leiduvatele meediakajastusele ning ta 

suunatakse ümber algallikale. 

 Teenused 

o Lehe külastaja näeb, et klubi pakub autospordi abi teenust. 

o Lehe külastaja näeb, et klubi pakub ürituste korraldamise teenust. 

o Lehe külastaja näeb, et klubi pakub autoremondi teenust. 

o Lehe külastaja näeb, et klubi pakub transpordi teenust. 

 Blogi 

o Lehe külastaja saab lugeda klubi poolt loodud blogipostitusi. 

o Lehe külastaja näeb blogi postituste listi, mis on sorteeritud nii, et uuemad 

postitused on kuvatud lehe ülemises osas. 

 Kontakt 

o Lehe külastaja saab saata klubile meili, mis jõuab klubi meili aadressile. 

o Meili saatmise kohustuslikuks väljadeks on: saatja nimi, saatja e-mail, kirja 

sisu ning kontaktivormil on roboti tuvastus. 

o Lehe külastaja näeb kolme juhatuse liikme kontaktandmeid. 

o Lehe külastaja võiks vahelehel näha ka Google Mapsi kaardilt klubi asu-

kohta, kuid see ei ole prioriteetne nõue. 

Järgnevalt on toodud kliendi mittefunktsionaalsed nõuded. 

 Veebileht peab olema kasutajasõbralik ning intuitiivne. 

 Veebileht peab ühilduma Google Chrome, Mozilla FireFoxi ning Internet Explorer 

veebibrauseritega. 

 Veebileht peab kannatama vähemalt 25 samaaegset külastajat. 

 Veebileht võiks olla mobiilisõbralik. 

Lisaks oli kliendi soov, et veebileht valmiks võimalikult soodsalt. Nõuete täitmiseks jagati 

töö kolme etappi. Esmalt loodi vajalikud alamlehed, seejärel otsiti sobiv kujundusmall ning 

viimasena hakati vahelehe haaval funktsionaalsusi  ja sisu implementeerima.  
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3. Kasutatud tehnoloogiad 

Kliendi vanast veebilehest oli alles vaid domeeninimi ning seega tuli aidata kliendil otsida 

ka uus server, kus lehte majutada. Valituks osutus Radicenteri Starter pakett, mis sisaldab 

150GB kettaruumi ning mis maksab 71,28€ aastas [17]. See pakett osututus valituks, sest 

see oli kõige odavam pakett, mille abil oli võimalik veebilehte luua. Lisaks serverile on 

kliendi kuluks veebilehe omamisel veel ka domeen, mille omamine maksab 9,9€ aastas. 

Seega on kliendi veebilehe kogukuluks 81,18€ aastas. 

Kliendi jaoks oli kõige olulisem, et veebilehe loomine ning hooldamine oleks võimalikult 

odav ning selle tõttu otsustasime ühes kliendiga kasutada Joomla sisuhaldustarkavara. Vee-

bilehe loomisel kasutati Joomla 3.9.6 verisooni. Seda eelkõige sellepärast, et Joomla kasu-

tamine on tasuta. WordPressi puhul oleks lehe omamine tähendanud igakuist lisakulu. Li-

saks on Joomla ka piisavalt arusaadava kasutajaliidesega, et klient saab hiljem ise hakkama 

lehe uuendamise ja muutmisega. Lehe loomisel oli terve aeg eesmärgiks teha leht lisakulu-

deta ning seetõttu olid kasutuses ainult tasuta kättesaadavad disaini mallid, lisad ning moo-

dulid. Samas oli oluline, et kasutatavaid vahendeid pidevalt uuendatakse ning et neid lähiajal 

uue Joomla versiooni tõttu välja ei peaks vahetama.  

Kliendi sooviks oli, et pistikprogrammid, mida kodulehe loomisel kasutatakse oleksid ta-

suta. Seega tuli uurida ning katsetada mitut erinevat pistikprogrammi, et leida kliendi soo-

videle vastavaid pistikprogramme. Samuti oli tarvis mõne pistikprogrammi puhul ka koodi 

natukene muuta, et kohandada see sobivaks.  

3.1 Kujundusmall 

Järgnevad laused tuginevad Helix Ultimate tutvustusel [18]. Kujundusmalliks valiti Helix 

Ultimate, sest selle arendamisel on kasutatud Bootstrap 4, mida kasutatakse ka uue Joomla 

4 versiooni arendusel. Helix Ultimate headeks külgedeks veel puhas disain, mitmekeelsus, 

mitmekülgsus, paindlikus, regulaarsed uuendamised, dünaamilisus ning tasuta kättesaada-

vus.  Lisaks on kujundusmall kasutatav kõikides populaarseimates veebibrauserites nagu 

Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera ning Internet Explorer [19]. 

Veebilehe loomisel kasutati Helix Ultimate versiooni 1.1.0. Helix Ultimate malli kasutati 

sest, selle disain vastas kõikidele kliendi esitatud nõuetele. Lisaks kuna tegu on kaasaegse 

lahendusega, siis ei pea klient lähiajal muretsema ka lehe ebaturvalisuse või vanamoelisuse 

pärast. Helix Ultimate’i kasutati veebilehe kõikidel vahelehtedel. 
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3.2 Facebooki ajajoone pistikprogramm 

Facebooki ajajoone kajastamiseks kodulehe avalehel kasutati My Facebook Page pistik-

programmi 1.4 versiooni. Programm oli tasuta kättesaadav [20]. See pistikprogramm osutus 

valituks, sest see oli üks esimene tasuta kliendi nõuetele vastavalt töötavaid Facebooki aja-

joone pistikprogramme mis leiti. Selle miinuseks on aeglane laadimiskiirus ning tulevikus 

võib tekkida kliendil soov see mõne parema tasulise või iseloodava lahenduse vastu vahe-

tada. My Facebook Page pistikprogrammi kasutati veebilehe avalehel.   

3.3 Piltide pistikprogramm 

Mitme kõrvuti oleva pildi kuvamiseks ühel vahelehel kasutas bakalaureusetöö autor pistik-

programmi DJ-ImageSlider ning järgnev lõik tugineb DJ-ImageSlideri tutvustusel [21]. 

Selle pistikprogrammi eelisteks on tasuta kättesaadavus, dünaamilisus, paindlikus ning mo-

biilisõbralikkus. Samuti on kasutajal võimalik kasutada seda piiramatult ning see sobib 

Joomla 4 alphaversiooniga. Töös kasutati DJ-ImageSlider’i versiooni 4.0.0. 

 Pistikprogramm DJ-ImageSlider osutus valituks, sest ta sobis veebilehele täpselt nii nagu 

klient soovis.  Programm sobib ka Joomla 4 alphaverisooniga ning tänu sellele saab klient 

kindel olla, et tema veebileht toimib endiselt vanamoodi ka uue Joomla 4 versiooniga. Li-

saks on sellele pistikprogrammil väga lihtsasti loetav dokumentatsioon. DJ-ImageSlider’it 

kasutati veebilehe vahelehel Meist. 

3.4 Galerii pistikprogrammi 

Sobiva galerii leidmiseks tuli läbi vaadata mitmeid pistikprogramme kuid päris ideaalselt 

sobivat veel ei leitud. Klient soovis kasutada tasuta kättesaadavaid vahendeid ning hetkel 

kasutatav komponent vastab hetkel kõige paremini kliendi soovidele. Galeriis võimalik na-

vigeerida liugur süsteemi kasutades, pilti kuvatakse esialgu väiksed, kuid seda on võimalik 

ka täissuuruses vaadata. Pildi kõrval kuvatakse pildi kirjeldus ning nupud, mis võimaldavad 

külastajal sotsiaalmeediasse pilti jagada. Selle pistikprogrammi suureks miinuseks on halb 

välja nägemine väiksematel ekraanidel. Klient veel mõtleb, kas tulevikus soovivad nad vee-

bilehel kasutada tasulist pistikprogrammi või lasevad endale sobiva programmi teha. 

Galerii tegemiseks veebilehele kasutas bakalaureusetöö autor pistikprogrammi FW Gallery 

Light versiooni 4.4.4. Järgnev lõik tugineb FW Gallery Light’i tutvustusel [22]. Programm 

on ühilduv Joomla kõige uuema ametliku versiooniga ning on tasuta kättesaadav. See on 
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paindlik, dünaamiline, hea dokumentatsiooniga, mitu pilti saab korraga galeriisse lisada, 

võimalik on teha galeriide hierarhiat ning saab lisada piltidele vesimärgi.   

3.5 Kontakteerumise pistikprogramm 

Veebilehele kontakteerumise vormi tegemiseks kasutati moodulit  DJ-EasyContact ver-

siooni 1.4.9. See on lihtne ning dünaamiline e-maili saatmise jaoks mõeldud moodul [23]. 

See kontaktivormi pistikprogramm osutus valituks, sest kliendile meeldis väga selle moo-

duli välimus. Pistikprogrammi disain sobis veebilehe disainiga ning seda oli kerge lehele 

paigutada. Lisaks oli kliendi sooviks, et kontaktivorm oleks selline, mis kaitseks kliendi 

postkasti robotite poolt saadetavate kirjade eest. DJ-EasyContacti kasutati veebilehe Kon-

takt vahelehel. 

3.6 Google Mapsi pistikprogramm 

Veebilehele Google Mapsi kuvamiseks kasutas kasutati pistikprogrammi Embed Google 

Map versiooni 2.1.2. Järgnevad laused tuginevad selle pistikprogrammi tutvustusel [24]. 

Seda rakendust on lihtne kasutada – veebilehe looja peab lisama vaid aadressi või asukoha 

koordinaadid. Kasutaja saab valida millist tüüpi Google Mapsi lehel kuvatakse. Lehel saab 

kuvada järgnevaid Google Mapsi versioone: tavaline, satelliit, hübriid ning maastik. Lisaks 

saab kasutaja määrata veebilehel kuvatava kaardi suuruse ning valida kas kaardil kuvatakse 

link täissuuruses kaardile. Embed Google Map pistikprogrammi kasutati Kontakt vahelehel. 
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4. Veebilehe kirjeldus 

Käesolev peatükk tutvustab lühidalt uue veebisaidi alamlehti ja nende sisu. Selle peatüki 

käigus vaadatakse kas veebileht valmis kliendi nõuetele vastavana. Valminud veebileht on 

ligipääsetav aadressilt https://www.villuclub.ee/. 

4.1 Veebilehe päis 

 

 

Joonis 1. Spordiklubi Villu MTÜ kodulehe päis suure ekraaniga vahendis 

 

Veebilehe päis on igal lehel samasugune. Joonisel 1 on kujutatud milline on veebilehe päis 

kui kasutaja külastab veebilehte suure ekraaniga vahendis. Päise ülemisel musta taustaga 

ribal on vasakpoolses nurgas Facebooki ikoon, mis on viide klubi Facebooki lehele. Musta 

taustaga riba parempoolses on kontakteerumiseks telefoninumber ning e-maili aadress. Üle-

mise musta riba all on valge taustaga menüüriba. Menüüriba vasakul pool on klubi logo 

pildina ning kui sellele vajutada ükskõik millisel vahelehel, siis suunab see kasutaja ümber 

avalehele lehekülje ülemisele osale. Menüüriba paremas osas on navigeerimisriba. 

 

Joonis 2. Spordiklubi Villu MTÜ kodulehe päis väikese ekraaniga vahendis 

Joonisel 2 kujutatud veebilehe päis, kui kasutaja külastab kodulehte väikse ekraaniga va-

hendit. Sellisel juhul on musta taustaga menüüribal kõige üleval Facebooki ikoon, millel 

vajutades kasutaja suunatakse ümber klubi Facebooki lehele. Selle all on nähtaval klubi 

kontaktid ehk telefoninumber ning e-maili aadress. Musta taustaga riba all on valge taustaga 

menüüriba, mille vasakul pool on klubi logo pildina ning millele ükskõik milliselt vahelehelt 

klikkides suunatakse kasutaja klubi avalehe ülemisele osale. Menüüriba paremal pool on 

aga kujutatud kolm kriipsu ning kui kasutaja vajutab sellele, siis ilmub kasutajale nähtavale 

menüü struktuur. 

https://www.villuclub.ee/
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Joonis 3. Spordiklubi Villu MTÜ kodulehe menüü laiendatud väikse ekraaniga vahendis 

Joonisel 3 on kujutatud kodulehe laiendatud menüü väikse ekraaniga vahendis, kuid samas 

kujutab see ka navigeerimisriba üleüldist struktuuri. Vajutades laiendatud menüül „Galerii“ 

vahelehe taga olevale “+”nupule, siis ilmuvad nähtavale selle vahelehe alamlehed.  Vajuta-

des paremal üleval olevale “x” nuppu, siis menüü suletakse. 

Veebilehe menüü koosneb seitsmest vahelehest: Avaleht, Meist, Galerii, Meedia, Teenused, 

Blogi, Kontakt. Lisaks jaguneb Galerii veel kaheks alamleheks: Pildid ja Videod. 

4.2 Veebilehe jalus 

 

Joonis 4. Spordiklubi Villu MTÜ veebilehe jalus 

Joonisel 4 on kujutatud veebilehe jalus, mis on igal veebilehe vahelehel ühesugune ning 

näeb olenemata ekraani suurusest igal seadmel välja sarnane. Jaluse vasakul pool on näha 

aastaarvu ning spordiklubi ametlikku nime. Jaluse paremas nurgas on nupp, millel on kuju-

tatud noolt suunaga üles. Sellele vajutades suunatakse kasutaja hetkel lahti oleva vahelehe 

ülemisele osale. 
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4.3 Veebilehe avaleht 

 

Joonis 5. Spordiklubi Villu MTÜ kodulehe avaleht 

Joonisel 5 on kujutatud spordiklubi veebilehe avalehte. Avalehe vasakul poolel on näha 

klubi Facebooki lehe ajajoont. Lisaks on võimalik seal koheselt vajutada Facebooki lehele 

nuppu „Meeldib”. Nähtaval klubi Facebooki lehe meeldimiste arv. Klõpsates postituse kõr-

val olevale sinisele Facebooki ikoonile, avaneb kasutajal uuel vahelehel Facebookis see pos-

titus. Vajutades sinisele kirjale Villu Club, avaneb kasutajale klubi Facebooki lehe ajajoon 

uuel vahelehel. Avalehe paremal poolel on kuvatud kliendi poolt välja valitud pilt ning selle 

all on klubi lühitutvustus. 

4.4 Veebilehe vaheleht Meist 

Lisas 1 on kujutatud päiseta ja jaluseta spordiklubi kodulehe vahelehte Meist. Sellel vahe-

lehe ülemises osas on kuvatud klubi tutvustus. Seejärel on nähtaval klubi parim saavutus 

ning selle järel on näha kolm klubiga seotud pilti. Hetkel on vahelehel kirjas kahe sportlase 

tutvustused, nende parimad tulemused ning kuvatud on mõlema kohta kolm nendega seotud 
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pilti. Kolmanda autosportlase kohta tuleb samuti veebilehele tutvustav tekst, pildid ning pa-

rimad saavutused, kuid hetkel pole klient tema koha teksti ning pilte edastanud. 

4.5 Veebilehe vaheleht Galerii 

Galerii on menüüribal Pildid ja Videod vahelehtede vanem ning oma vaheleht tal puudub. 

Kui klikkida navigeerimisribal Galeriile, siis avaneb Pildid vaheleht. Hetkel ei ole „Videod“ 

vaheleht kodulehel nähtav, sest klient pole veel välja valinud sobivaid videoid, mida nad 

sooviksid kodulehel kuvada. Videod vaheleht hakkab välja nägema täpselt samasugune 

nagu näeb välja Pildid vaheleht. 

 

Joonis 6. Spordiklubi Villu MTÜ kodulehe vaheleht Pildid 

Joonisel 6 on kuvatud spordiklubi veebilehe vaheleht Pildid. Vasakul üleval on kuvatud 

galeriis hetkel aktiivne pilt. Esialgu lehte avades on aktiivseks pildiks galeriis esimesel ko-

hal olev pilt. Lehe keskosas on luubi ikooniga nupp, millele vajutades avaneb kasutajale 

hetkel aktiivne pilt täissuuruses. Nupust paremal on sotsiaalmeedias jagamise nupud, kui 

lehe külastaja mõnele neist vajutab, siis saab ta antud pilti oma sotsiaalmeediasse jagada. 
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Sotsiaalmeedia nuppude all on kuvatud pildi kirjeldus. Lehe allosas on kasutajal võimalik 

sirvida tervet galeriid ning nooltele vajutades saab lehe külastaja antud galeriis navigeerida. 

4.6 Veebilehe vaheleht Teenused 

 

Joonis 7. Spordiklubi Villu MTÜ kodulehe vaheleht Teenused 

Joonisel 7 on kujutatud Spordiklubi Villu kodulehe teenuste vahelehte. Sellel vahelehel on 

kuvatud klubi poolt pakutavate teenuse kirjeldused ning kontaktandmed, kelle poole huvi 

korral pöörduda. 
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4.7 Veebilehe vaheleht Meedia 

 

Joonis 8. Spordiklubi Villu MTÜ kodulehe vaheleht Meedia 

Joonisel 8 on kujutatud veebilehe vaheleht Meedia. Sellel vahelehel on lingid artiklitele, 

videotele või saadetele, kus on spordiklubi või selle liikmete tegevusi kajastatud. Artiklid 

on aastate järgi sorteeritud ning kui kasutaja vajutab mõnele lingile, siis avatakse see link 

veebibrauseri uuel vahelehel. 
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4.8 Blogi 

 

Joonis 9. Spordiklubi Villu MTÜ kodulehe vaheleht Blogi 

Joonisel 9 on kujutatud spordiklubi kodulehe Blogi. Blogi lehel kuvatakse kõik blogiposti-

tused ning uuemad postitused kuvatakse üleval pool. Hetkel on blogis vaid üks postistus 

seega kuvatakse ainult see. Kui lehe külastaja vajutab postituse pealkirjale, siis suunatakse 

ta edasi lehele, kus kuvatakse ainult valitud postitus. 
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4.9 Kontakt 

 

Joonis 10. Spordiklubi Villu MTÜ kodulehe vaheleht Kontakt 

Joonisel 10 on kujutatud spordiklubi kodulehe Kontakt vaheleht. Lehe ülemises osas on 

kuvatud kolme juhatuse liikme nimed ning telefoninumbrid. Selle all on kontaktivorm, mille 

abil on võimalik lehe külastajal saata klubile e-mail lehelt lahkumata. Kontaktivormil on 

kõik väljad kohustuslikud ning pärast “Send” nupu vajutamist kuvatakse kasutajale teade, 

et kiri on edastatud. Lisaks saab lehe külastaja ka enda meilile automaatvastuse, milles tä-

natakse kirja eest ning lubatakse paari päeva jooksul ühendust võtta. Lehe lõpus on kuvatud 

spordiklubi asukoht Google Maps kaardil. 
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5. Testid 

Veebilehe kirjeldustest saab järeldada, et loodud koduleht vastab kliendi poolt alguses esi-

tatud funktsionaalsetele nõuetele. Täidetud said kõik kohustuslikud nõuded ning lisaks sai 

täidetud üks madala prioriteetsusega nõue. Teisejärgulistest nõuetest sai täidetud Google 

Mapsi kuvamine Kontakt vahelehel. Täitmata jäi teisejärgulistest nõuetest lehe mitmekeel-

seks muutmine, kuid kliendiga koostöö jätkudes on plaanis see tulevikus implementeerida. 

5.1 Veebibrauserite test 

Veebilehe toimimist veebibrauserites ning operatsioonisüsteemides testiti rakendusega 

Browsershots [25]. Testiti nii Linuxi, Windowsi kui ka Maci operatsioonisüsteeme. Testiti 

kõiki brausereid, mis veebileht automaatselt pakkus. Kokku testiti 115 erinevat veebibrau-

serit, 8 testi kukkusid läbi. Nendest 42. korral kukkus test läbi, sest veebilehe asemel oli 

kuvatud veateade, enamasti oli põhjuseks see, et veebibaruser kahtles lehe turvalisus. 65 

korral oli testi tulemus positiivne. Testi tulemusena tehtud kuvatõmmised on kättesaadavad  

töö autori Google Drive kaustast [26]. Lisaks testiti veebirakendust manuaalselt Google 

Chrome 74.0 versioonis, Internet Exploreri 11.706 versioonis ning Mozilla Firefox 66.0 

versioonis. Kõikides nendes veebibrauserites toimis rakendus vastavalt nõuetele. 

5.2 Lehe kiiruse test 

Lehe kiiruse hindamiseks kasutati Pingdon tööriista [27]. Testimisel kasutati Uptime Moni-

toring tööriista, mis iga 5 minuti tagant erinevast Euroopa linnast külastas veebilehte ning 

mõõtis selle kiirust. Lisaks jälgis rakendus, et kas veebilehe avamisel tekib mõni veateade. 

 

Joonis 11. Lehe kiiruse test [27] 
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Joonisel 11 on kuvatud lehe laadimiskiiruse testi tulemus. Test ei kuvanud täpselt mis riigist 

lehte testiti, vaid näitas et lehte testiti Euroopast ja lehe laadimisajaks oli 973 millisekundit. 

Lehe maht on 4,16MB, millest 3,36MB on pildid Yslow testi ehk Performance Grade’i ko-

haselt sai leht hindeks C, test soovitas hinde parandamiseks kasutada küpsise vabasid do-

meene, teha vähem HTTP päringuid ning andmete kokku pakkimist.  

 

Joonis 12. Uptime testi 24 tunni tulemuste graafik [27] 

Joonisel 12 on kuvatud Uptime testi tulemused 24 tunni jooksul. Sinine joon graafikul näitab 

veebilehe laadimisaega. Üleval on näha, et veebileht on 100% ajast olnud ligipääsetav ning 

probleeme pole esinenud. Lehe maksimaalne laadimiskiirus oli 1,49 sekundit, minimaalne 

710 millisekundit ning keskmine laadimisaeg oli 1,06 sekundit. Kõik laadimiskiirused on 

arvestatud tunni keskmiste järgi, tunnis tegi rakendus 12 mõõtmist ning nende keskmine 

kuvati graafikule. Tegelikkuses on kõige väiksem laadimisaeg olnud 247 millisekundit ning 

kui lehte külastati Rootsist Stockholmist ning kõige pikem laadimisaeg oli 2,45 sekundit kui 

lehte külastati Itaaliast Milanost. 

5.3 Mobiilisõbralikkuse ja dünaamilisuse testid 

Kliendi sooviks oli, et leht võiks olla dünaamiline ning mobiilisõbralik. Selle testimiseks 

kasutati Google’i Mobile-Friendly Testi [28]. Lisaks kasutati ka Resposive Design Chekerit 
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[29]. Design Checkeris testiti veebilehte kõikide seal kättesaadavate ekraani suurustega ning 

veebileht toimis neis kõigis õigesti. 

 

Joonis 13. Mobiilisõbralikkuse testi tulemus [28]  

Joonisel 13 on kuvatud Mobile-Friendly Testi tulemus. Veebisait läbis testi, küll aga kuvati 

üks veateade, mis oli seotud Facebooki ajajoone pistikprogrammiga. Iseenesest ei tohiks see 

probleemiks olla, sest mobiilis veebilehte kasutades Facebooki ajajoont ei kuvata. 

5.4 Jõudlustest 

  

 

Joonis 14. Jõudlustesti tulemuste graafik [30] 

Joonisel 14 on kuvatud jõudlustesti tulemused. Jõudlustestide tegemiseks kasutati rakendust 

Load Impact [30]. Roheline joon näitab virtuaalsete kasutajate arvu ehk joonisel tulp VU. 

Sinine joon on lehe laadimiskiirus. Test kestis 3 minutit ning 7,2 sekundi pealt lisati lehele 

uus kasutaja. Nagu näha siis lehe laadimiskiirus jäi üsna samaks olenemata kasutajate arvust 

lehel. Esimese 10 kasutaja puhul oli lehe laadimiskiirus kõige hüppelisem, edasi see juba 

stabiliseerus. 
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6. Kokkuvõte 

Bakalaureusetöö eesmärgiks oli luua võimalikult väikeste rahaliste kuludega veebileht, mis 

vastavaks Spordiklubi Villu MTÜ nõudmistele. 

Bakalaureusetöös tutvustati kolme hetkel kõige populaarsemat sisuhaldustarkvara, mis 

üheskoos omavad 69% sisuhaldustarkvarade turust. 60,6% turuosast kuulub Word-Pressile, 

5,1% Joomlale ning 3,3% Drupalile. Drupal on kolmest kõige tehnilisem tarkvara ning seda 

kasutatakse pigem suurte veebilehtede loomisel. Joomla ning WordPress on lihtsa kasutaja-

liidesega ning ei nõua kasutajalt veebilehele sisuloomiseks tehnilisi teadmisi. 

Töö käigus valmis Spordiklubi Villu MTÜle uus koduleht. Spordiklubi soovis veebilehte, 

mille ülalpidamine ning hooldamine ei vajaks palju teadmisi veebiarendusest ja oleks või-

malikult odav. Seega otsustati veebilehe tegemisel kasutada sisuhaldustarkvara Joomla. See 

on tasuta kättesaadav ning ei nõua kasutajalt lehele sisu loomiseks tehnilisi teadmisi. Veebi-

lehe loomise ainsateks kuludeks olid serveri ning domeeni tasud. Kokku tuli veebilehe mak-

sumuseks 71,28€. 

Loodud koduleht vastab kliendi funktsionaalsetele nõuetele. Veebilehe avalehel kuvatakse 

spordiklubi Facebooki ajajoon. Vahelehel Meist on klubi ning kolme klubi liikme tutvustus. 

Galerii vahelehel on võimalik klubiga seotud pilte vaadata. Meedia vahelehel on viited spor-

diklubi ja selle liikmete meediakajastustele. Teenused vahelehel on võimalik tutvuda klubi 

poolt pakutavate teenustega. Blogi vahelehel on võimalik lugeda blogipostitusi ning Kon-

takt vahelehel on kuvatud klubi asukoht Google Mapsil ning külastajal on võimalik klubile 

e-mail saata.   

Veebileht vastas ka kliendi esitatud mittefunktsionaalsetele nõuetele. Jõudlustesti käigus 

külastas veebilehte 25 samaaegset külastajat ning nende arvust olenemata püsis lehe laadi-

miskiirus üsna stabiilsena. Veebileht on ligipääsetav ja töökorras Google Chrome, Internet 

Exploreri ning Mozilla Firefox veebibrauseritest. Lisaks on valminud veebileht ka mobiili-

sõbralik ning dünaamiline.  

Kliendiga jätkub koostöö ka tulevikus ning siis on plaanis realiseerida lehe mitmekeelseks 

muutmine, avalikustada videote vaheleht ning leida sobivam lahendus galerii kuvamiseks 

kodulehel. 

Valminud veebisait on ligipääsetav aadressilt www.villuclub.ee. 

http://www.villuclub.ee/
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