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1. Uvod 

Vsaka postavitev omrežja WiFi, ki sodeluje v shemi WiFi4EU, mora biti skladna s pogoji, navedenimi v 
veljavnem sporazumu o dodelitvi nepovratnih sredstev in prilogah. To pomeni skladnost z določenimi 
zahtevami glede celostne podobe EU, uporabe in kakovosti omrežja. Evropska komisija preverja skladnost 
sodelujočih omrežij tako, da zagotavlja komponento izvrševanja politike, imenovano tudi kodni izrezek.  

Kodni izrezek je del kode JavaScript, ki ga je treba integrirati v stran prestreznega portala sodelujočega 
omrežja. Ta preverja skladnost prestreznega portala v smislu celostne podobe, šteje uporabnike ter meri 
hitrost in latenco. Evropska komisija te podatke zbira zaradi spremljanja obratovalnega stanja in uporabe 
postavljenega omrežja WiFi, pri čemer omogoča preverjanje obratovanja pred plačilom bona ali morebitno 
izterjavo v primeru neskladnosti. 

Da bi preverili skladnost prestreznega portala, se lahko kodni izrezek uporabi v načinu samopreizkušanja, s 
čimer se pridobi podrobne povratne informacije glede preverjanja portala in namestitve kodnega izrezka. 
Evropska komisija ne zbira podatkov samopreizkusa. 

2. Podpora brskalnika 

Kodni izrezek je zapisan v standardnem JavaScriptu ter deluje v vseh novejših in pogosto uporabljenih 
spletnih brskalnikih. 

3. Zbrani podatki 

Kodni izrezek zbira naslednje podatke:  

- omrežni identifikator, 
- metriko časa nalaganja strani,  
- preverjanje namestitve kodnega izrezka, 
- rezultate preverjanja portala,  
- preizkus metrike omrežja (vsakič, ko se naloži n-ta stran).  

Kodni izrezek ne zbira nobenih osebnih podatkov uporabnika, kot so uporabniška identifikacijska koda, geslo, 
naslov IP itd. 

4. Predpogoji za namestitev 

Da bo kodni izrezek pravilno nastavljen, so potrebne nekatere informacije, ki so na voljo na 
portalu WiFi4EU za izvajalce – poročilo o postavitvi za vsako postavitev omrežja WiFi4EU: 

- UUID omrežja WiFi4EU: univerzalni edinstveni identifikator (v nadaljnjem besedilu: 
UUID), ki ga je Evropska komisija dodelila tej postavitvi omrežja WiFi4EU. Ta 
identifikator se ustvari, ko je v poročilu o postavitvi vzpostavljena postavitev omrežja in 
ga ni možno spremeniti. 

- Naslov IP/obseg: javni naslov IP ali obseg naslova IP, s katerega bo kodni izrezek 
Evropski komisiji poslal podatke o spremljanju. Ta naslov/obseg bo v požarnem zidu pri 
zbiranju podatkov za Evropsko komisijo dodan na beli seznam, da bi izključili 
komunikacijo iz neznanih virov. 
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- Ime prestreznega portala: enotni naslov vira (v nadaljnjem besedilu: URL) strani 
prestreznega portala, v katero bo integriran kodni izrezek. Evropska komisija bo 
preverila, ali ta stran izpolnjuje zahteve sheme WiFi4EU. 

5. Namestitev kodnega izrezka 
5.1 Vključitev kodnega izrezka v stran portala 

Za vsako postavitev omrežja WiFi4EU, ki je evidentirana v poročilu o postavitvi, je potrebna lastna stran 

prestreznega portala. Na vrh značke <head>  strani navedenega portala je treba vstaviti naslednjo kodo: 

<script type="text/javascript"> 

var wifi4euTimerStart = Date.now();  

var wifi4euNetworkIdentifier = 'NETWORK_IDENTIFIER’; 

var wifi4euLanguage = ‘PORTAL_LANGUAGE’; 

</script> 

<script type="text/javascript" src="https://collection.wifi4eu.ec.europa.eu/wifi4eu.min.js"></script> 

 

Za pridobitev pravilne metrike je pomembno, da je koda na vrhu značke <head> . Prostornike 

spremenljivk je treba nadomestiti s pravilnimi vrednostmi, kot je pojasnjeno v naslednjih odstavkih. 

5.2 Določanje omrežnega identifikatorja 

Omrežni identifikator mora biti v <head>  strani portala zagotovljen kot spremenljivka in nadomestiti 

prostornik ‘NETWORK_IDENTIFIER’  (omrežni identifikator). Zagotovljeni wifi4euNetworkIdentifier  (identifikator 
omrežja WiFi4EU) mora biti niz znakov in ustrezati univerzalnemu identifikatorju (UUID) postavitve omrežja 
WiFi4EU, kot je naveden v poročilu o postavitvi. 

Primer: var wifi4euNetworkIdentifier = ‘123e4567-e89b-12d3-a456-426655440000’;   

5.3 Določanje jezika portala 

Prostornik ‘PORTAL_LANGUAGE’  (jezik portala) je treba nastaviti na ustrezno oznako jezika, v katerem se 
prikazuje vsebina strani portala. Oznaka jezika mora biti ena od 24 predhodno določenih oznak jezika(1): 
 

Jezik Ozna
ka 

Jezik Ozna
ka 

Jezik Ozna
ka 

Jezik Oznak
a 

bolgarščina bg estonščina et irščina ga portugalščina pt 

hrvaščina hr finščina fi italijanščina it romunščina ro 

češčina cs francoščina fr latvijščina lv slovaščina sk 

danščina da nemščina de litovščina lt slovenščina sl 

nizozemščina nl grščina el malteščina mt španščina es 

angleščina en madžarščina hu poljščina pl švedščina sv 

 
(1) Oznaka jezika v skladu z uradnim Medinstitucionalnim slogovnim priročnikom 

 

Primer: var wifi4euLanguage = ‘en’;, kadar je stran portala prikazana v angleščini. 

http://publications.europa.eu/code/sl/sl-5000800.htm
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5.4 Primer kodnega izrezka z vzorčnimi vrednostmi 

Spodaj je naveden primer kodnega izrezka z vzorčnimi vrednostmi za prostornika 

‘NETWORK_IDENTIFIER’  (omrežni identifikator) in ‘PORTAL_LANGUAGE’  (jezik portala): 

<script type="text/javascript"> 

var wifi4euTimerStart = Date.now(); 

var wifi4euNetworkIdentifier = '123e4567-e89b-12d3-a456-426655440000'; 

var wifi4euLanguage = ‘en’; 

</script> 

<script type="text/javascript" src="https://collection.wifi4eu.ec.europa.eu/wifi4eu.min.js"></script> 

5.5 Namestitev celostne podobe WiFi4EU  

Da bi stran portala izpolnjevala zahteve sheme WiFi4EU, mora vsebovati posebni prostornik, ki ga bo kodni 

izrezek uporabil za vstavljanje slike celostne podobe. Kodni izrezek naloži ustrezno celostno podobo 
glede na nastavitev jezika, opredeljeno s parametrom wifi4euLanguage (jezik WiFi4EU).  

 
Prostornik celostne podobe:  

 mora imeti wifi4eulogo  (logotip WiFi4EU) kot id HTML za element img, 
 mora imeti prvotni meri za širino in višino,  

 se ne sme prekrivati z drugim elementom,  

 mora biti viden, 

 mora biti pri nalaganju viden v predstavitvenem polju,  

 mora imeti čisto ločljivost (no opacity). 
 

Za namestitev celostne podobe v HTML  strani portala vstavite naslednjo kodo: <img id="wifi4eulogo"> 

5.6 Določanje velikosti in položaja celostne podobe WiFi4EU  

Da bi celostna podoba izpolnjevala zahteve sheme WiFi4EU, mora biti vedno vidna ob nalaganju strani. Pri 
velikosti celostne podobe je treba upoštevati prvotno razmerje med višino in širino. 
Za različne velikosti predstavitvenega polja obstajajo različne zahteve za celostno podobo: 

-  na predstavitvenih poljih, ožjih od 600 slikovnih pik: celostna podoba mora zavzemati vsaj 90 % 
širine predstavitvenega polja, 

- na predstavitvenih poljih, širših od 600 slikovnih pik: celostna podoba mora zavzemati vsaj 50 % 
širine predstavitvenega polja. 

 
Na prostorniku celostne podobe je treba velikost in položaj določiti s prekrivnimi slogi (CSS). 

5.7 Zaprt ekosistem  

Zaprt ekosistem sestavljajo spletni viri, ki so dostopni, preden je bila preverjena istovetnost identitete 
uporabnika, ki uporablja portal. Da bo kodni izrezek ustrezno deloval, je treba v zaprtem ekosistemu na beli 
seznam dodati naslednji naslov: 
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https://collection.wifi4eu.ec.europa.eu 

 
Biti mora konfiguriran na strežniku omrežnega dostopa, ki je v funkciji dostopne točke. 

 

6. Način samopreizkušanja 
6.1 Aktivacija načina samopreizkušanja 

Izvajalec sheme WiFi4EU lahko omogoči način samopreizkušanja kodnega izrezka in tako preveri, ali je kodni 
izrezek pravilno nameščen in ali je njegov portal skladen. Ko je kodni izrezek v načinu samopreizkušanja:  

 se podatki ne pošiljajo Evropski komisiji, 

 se ne računajo metrike,  

 so rezultati preverjanja prikazani v razvijalčevem upravljalniku brskalnika, 

 je na strani portala prikazano vidno opozorilo, da je kodni izrezek v načinu samopreizkušanja. 

Poleg spremenljivk omrežni identifikator in jezik je treba na stran portala dodati spremenljivko var 

selftestModus = true;. 

 
Primer namestitve kodnega izrezka v načinu samopreizkušanja:  

<script type="text/javascript"> 

var wifi4euTimerStart = Date.now(); 

var wifi4euNetworkIdentifier = ‘123e4567-e89b-12d3-a456-426655440000'; 

var wifi4euLanguage = ‘en’; 

var selftestModus = true; 

</script> 

<script type="text/javascript" src="https://collection.wifi4eu.ec.europa.eu/wifi4eu.min.js"></script> 

 
Spodaj je naveden primer razvijalčevega urejevalnika, ko je kodni izrezek v načinu samopreizkušanja: 
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6.2 Preverjanje namestitve kodnega izrezka 

Da bi ocenili ustreznost namestitve kodnega izrezka, se preveri naslednje: 

 Ali je spremenljivka wifi4euTimerStart  pripravljena na delovanje pred nalaganjem kodnega izrezka? 
To je ključno za zbiranje metrik o postopku nalaganja strani. 

 Ali je spremenljivka wifi4euLanguage  pripravljena na delovanje pred nalaganjem kodnega izrezka in 

se določena oznaka jezika ujema z eno od 24 predhodno določenih oznak jezika? 

 Ali je spremenljivka wifi4euNetworkIdentifier  pravilno določena? To se bo uporabilo za 

identifikacijo postavitve omrežja WiFi4EU, s katero so povezani ti podatki o spremljanju. 

6.3 Preverjanje celostne podobe 

Da bi preverili, ali je celostna podoba Wifi4EU ustrezno prikazana na strani prestreznega portala, se izvedejo 

številna preverjanja. Rezultat posameznega preverjanja je prikazan kot true (pravilno) ali false (napačno). 

„True“ (pravilno) pomeni, da je bilo preverjanje uspešno.  
 

Način samopreizkušanja se pri preverjanju celostne podobe odzove z naslednji parametri: 
 

Parameter Uporaba 
srcCheck Nastavljen na „true“, če je bil logotipov atribut src uspešno vstavljen v prostornik. 

existsCheck Nastavljen na „true“, če je na strani prisoten element HTML z atributom 
wifi4eulogo. 

typeCheck Nastavljen na „true“, če je element, ki ga identificira wifi4eulogo, tipa img. 

aspectRatioCheck Nastavljen na „true“, če je razmerje med širino in višino elementa, ki ga identificira 
wifi4eulogo, pravilno. 
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viewportWidthCheck Nastavljen na „true“, če je širina elementa, ki ga identificira wifi4eulogo, pravilna 
glede na predstavitveno polje. 

opacityCheck Nastavljen na „true“, če je motnost elementa, ki ga identificira wifi4eulogo, 
nastavljena na 1. 

visibilityCheck Nastavljen na „true“, če je element, ki ga identificira wifi4eulogo, ob nalaganju 
strani viden v predstavitvenem polju. 

overlapCheck Nastavljen na „true“, če se element, ki ga identificira wifi4eulogo, ne prekriva z 
drugim elementom. 

 

6.4 Deaktivacija načina samopreizkušanja 

Način samopreizkušanja se lahko uporablja samo za samopreverjanje portala. Po zaključenem 

samopreizkušanju odstranite nastavitev var selftestModus = true;, tako da bo kodni izrezek v načinu 

običajnega delovanja in se bodo podatki o spremljanju ustrezno pošiljali Evropski komisiji. 
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7. Odpravljanje težav 

Morebitna težava 
Kodni izrezek je ustrezno nameščen v <head>  portala, vendar se ne naloži. To ugotovimo, če se v 

razvijalčevem orodju brskalnika premaknemo na zavihek omrežja. 

 
Rešitev 
Preverite, ali je domena, na kateri gostuje kodni izrezek, na voljo, ko uporabnik še ni prijavljen. To storite 
tako, da domeno dodate na beli seznam ali v zaprt ekosistem. Lokacija, na kateri gostuje kodni izrezek, mora 
biti dostopna, preden se vpišete in pridobite popoln dostop do interneta. 
 
 
Morebitna težava 
Kodni izrezek je ustrezno nameščen in naložen, vendar je prikazovanje rezultatov preverjanja 
samopreizkušanja ali pošiljanje rezultatov preverjanja dolgotrajno. 
 
Rešitev 
S spletnega mesta odstranite vsa sredstva, ki se počasi nalagajo. Kodni izrezek se zažene zaradi 

dogodka window.onload, ki ga sproži brskalnik, ko so naložena vsa sredstva (slike, datoteke …) 

dokumenta HTML portala. 

 

Če imate težave z nalaganjem ali delovanjem kodnega izrezka, stopite v stik s službo za pomoč uporabnikom 
WiFi4EU, navedeno na portalu WiFi4EU. 


