
Креирање концепта и софтвера за квалитет 

(студија) у високом образовању Србије 

- на примерима рада са рецензентима 

Александра Ћеранић 

Факултет техничких наука, Чачак, 

Информационе технологије, инжењер, 2016/2017 

saska.ceranic92@gmail.com 

др Живадин Мицић 

 
Апстракт — У овом студијском раду je приказано креирање новог софтвера за рад са рецнзентима у циљу квалитета 

(студијских програма и студија) у високом образовању Србије. Коришћен је програмски језик PHP, framework Laravel за 

backend део ове апликације, као и HTML, CSS и JQuery за frontend део апликације. Детаљи су изложени у мастер раду, а овде  

ће бити представљена архитектура, развојно окружење, креирање и приказ софтвера, који се у будућности може 

искористити и допринети новој архитектури квалитета студија и других процеса у високом образовању. 

Кључне речи – PHP; Laravel; software; desktop; quality; 

1 УВОД  

Развој софтвера представља задовољење захтева, циљева и потреба корисника. Квалитет софтера је постала 
важна карактеристика и један од битнијих захтева развоја софтвера. Како расте поље употребе информационих 
технологија, тако расте и развијање апликација. Софтвери различитих величина и намена имају кључну улогу у 
управљању уређајима и процесима у модерном пословном и животном окружењу. Да би се убрзао развој 
софтвера и да би се омогућило доношење важних одлука у фазама пројектовања информационих система, 
потребно је да се утврде атрибути софтвера који ће да омогуће разумевање и контролу квалитета софтверског 
развоја и софтверских производа. 

Предмет управљање квалитетом софтвера пружа могућност упознавања са моделима и особинама 
стандардизованих захтева, као и управљања квалитетом софтверских производа. Циљ овог мастер рада је да се 
боље упознамо са концептом и квалитетом софтвера у високом образовању у Србији, као и да прикажемо како на 
бољи, једноставнији и ефикаснији начин може да се изврши пријава кандидата за рецензента, и како да се са тим 
реши још једно питање дигитализације система у Србији, уопште. 

Процес обезбеђења квалитета софтвера је процес којим се постиже уверење да су софтверски производи и 
процеси у животном циклусу пројекта у складу са утврђеним захтевима. Контрола квалитета се спроводи на 
крају израде софтвера и контролом се упоређује квалитет урађеног софтвера са почетним захтевима и 
спецификацијама. 

Овај мастер рад ће да садржи софтвер који би омогућавао лакше управљање са базом података професора у 
високошколском образовању у Србији. Корисници овог система ће на једноставнији начин моћи да приступе 
предавању захтева за рецензије, а администратор овог система имати бољи увид у сва подручја међународне 
класификације стандарда. 

У овом пројекту развој софтвера ће бити приказан кроз фазе животног циклуса софтвера, које су приказане на 
наредној слици. 

 

Слика 1.  Животни циклус развоја софтвера 

Према стандарду ISO/IEC/IEEE12207-2008 (ISO/IEC/IEEE Standard for Systems and Software Engineering - 
Software Life Cycle Processes, IEEE STD 12207-2008) животни циклус је еволуција система, производа, услуге, 
пројекта, који је креирао човек од концептуалне идеје до повлачења из употребе. У пракси, животни циклус 
софтвера почиње идејом или идентификованом потребом за одређеним типом софтверског производа, а 



завршава се повлачењем софтверског производа из употребе. Међународни стандард ISO/IEC/IEEE 12207-2008 
успоставља радни оквир за процесе у животном циклусу софтвера и дефинише терминологију, који се могу 
користити у индустрији. Стандард дефинише процесе, активности и послове који се јављају у животном циклусу, 
у [3]. 

У првој фази мастер рада ће да буду прикупљени захтеви које софтвер треба да садржи. Друга фаза ће да 
обезбеди анализу пре самог почетка пројекта. Трећа фаза обухвата детаљнији развој система, као и структуру 
пројекта. Имплементација као четврта фаза представља сам развој софтвера и кодирање. Последња фаза је 
провера самог софтвера, ревизија система.  

2 СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗАХТЕВА И АНАЛИЗА 

Ефикасно управљање софтверским захтевима има значајан утицај на успешност софтверског пројекта. 
Софтверски захтев представља спецификацију шта софтвер треба да ради и ограничења у погледу његове 
употребе. Треба да представља јасно дефинисане потребе корисника софтверског система који се пројектује, у 
[4]. 

Софтверски захтеви се изводе од корисничких захтева, који представљају опис шта систем или софтвер треба 
да садржи. Могу да буду фукционални, који се односе на индивидуална својства софтвера, и нефукционални, 
својства на нивоу система. Поред софтверских захтева, изводе се и системски захтеви који се односе на систем 
као целину и обухватају софтвер, хардвер, људе, сервисе и пословне процесе. У овом раду су само набројани 
неки од захтева који су се користили, а у мастер раду ће бити детаљнијих речи о томе. 

2.1 Функционални захтеви 

Функционални захтеви описују шта систем треба да обезбеди, како систем треба да реагује на одговарајуће 
улазе и како систем треба да се понаша у специфичним ситуацијама. Некада ови захтеви описују и шта систем не 
би смео да ради. 

2.2 Нефункционални захтеви 

Нефункционални захтеви ограничења функционалности система, нпр. временска ограничења и ограничења 
услед стандарда. Најчешће се односе на систем као целину, а не на поједину функцију. Нефункционални захтеви 
су они који описују аспекте система који се разматрају при вредновању колико добро су задовољени 
функционални захтеви. 

2.3 Анализа 

Што се тиче анализе система, потребно је да се уради детаљна анализа система, проучавање тренутног рада 
система, као и утврђивање корисничких захтева који су дефинисани у претходном подпоглављу. 

3 ДИЗАЈН И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА 

У литератури [6], дизајн софтвера подразумева процес препознавања разних компоненти система и њихових 
односа, базирано на информацијама које смо добили од клијента. Након пажљиве анализе корисничких захтева, 
неопходно је да се донесе одлука о архитектури система (ISO/IEC/IEE 42010:2011 System and software engineering 
– Architecture description). Одлука мора да буде донета на основу тренутних потреба и будућег развоја.  

3.1 Архитектура 

Архитектура софтвера раздваја свеукупну структуру система, у смислу компоненти и њихове међусобне 
повезаности, па све до детаља унутрашње реализације појединих компоненти, у [5]. Софтверска архитектура се 
понекад посматра као дизајн високог нивоа. Може да се опише коришћењем различтих UML погледа. Важно је 
да се осигура да архитектура испуњава софтверске захтеве, и то како функционалне, тако и нефункционалне. 
Такође представља и стартну тачку за детаљни дизајн и имплементацију.  

Use Case представља приказ интеракције између система и учесника. На следећој слици је приказан Use Case 
дијаграм на коме је представљен корисник и админ, и њихове акције. Из овог дијаграма можемо да видимо да 
имамо 2 улоге у систему. 

 
Слика 2.  Дијаграм случајева коришћења 



Што се тиче архитектуре Laravel система, приказана је на наредној слици. Овде можемо да видимо да се 
састоји из клијентског и серверског дела. Клијентски претраживач шаље захтев серверу. Laravel има такозвано 
рутирање ка контролеру (RESTfull и non RESTfull), и користи рутирање како би се знало који URL отвара коју 
страницу, односно који контролер и која његова метода је задужена за обраду и враћање одговора. Контролер 
може да комуницира са моделом, и да учитава template. 

 

Слика 3.  Приказ комуникације између клијента и Laravel апликације, https://maxoffsky.com/maxoffsky-blog/laravel-first-framework-

chapter-1-meeting-laravel/  

4 ПРИКАЗ СОФТВЕРА 

Laravel је PHP framework који несмањеним интензитетом добија на популарности. Разлог за то је 
једноставност коришћења јединствене комбинације алата коју нуди овај framework. У основи, framework 
предстаља скуп готових компоненти (модула) који гради једну солидну стартну платформу која помаже да 
будете ефикасни у развоју апликације.  

Архитектура овог софтвера је заснована на MVC моделу. MVC архитектура је софтверски патерн Model, View, 
Controller који одваја приказ информација од интеракције корисника са тим информацијама. 

На слици је приказана архитектура Laravel framework-a. Видимо да се састоји из MVC модела. Такође се види 
веза са корисничким делом, као и веза између модела и базе података. Laravel је бесплатан, open source PHP web 
app framework, који је дизајниран за развој MVC апликација. Објављен је под MIT лиценцом, са својим изворним 
кодом који хостује GibHub. 

 

Слика 4.  Архитектура софтвера, http://laravelbook.com/laravel-architecture/ 

4.1 Кодирање апликације 

Back-end део апликације је рађен у PHP верзији 7.0, која је била обавезна верзија за Laravel 5.5. Коришћен је 
Laravel Homestead, а то је Vagrant box – виртуелна машина која, након што је покренете, нуди идентично 
развојно окружење без обзира на то који је оперативни систем. Ради без проблема на Windows-у, Linux-у и Mac 
систему, а уз њега иде и Nginx web server, PHP 7, MySQL и многи други алати. Као што је поменуто у претходном 
поглављу, Laravel користи рутирање да би знао који URL води до ког контролера. На слици су приказане руте 
које воде на Admin Controller, и на одређене методе везане за акције које су потребне. Такође видимо да имамо 
GET и POST методе, где GET метода служи за прикупљање података, а POST метода служи за креирање нових 
података. 

 

Слика 5.  Рутирање 

https://maxoffsky.com/maxoffsky-blog/laravel-first-framework-chapter-1-meeting-laravel/
https://maxoffsky.com/maxoffsky-blog/laravel-first-framework-chapter-1-meeting-laravel/
http://laravelbook.com/laravel-architecture/


На слици видимо који контолери се користе у овој апликацији. У Auth фолдеру су контролери који су везани 
за пријаву и регистрацију на систем, који су уграђени у Laravel. Controller.php је Basic Controller и сви остали 
контролери морају да имају extend на Base Controller. Home Controller и Admin Controller су коришћени за 
развијање метода за апликацију. Admin Contoller је везан за цео админ део у софтверу, док је Home Controller 
везан за корисника и пријаву за рецензије. 

  
Слика 6.  Контролери и Модели 

Модел представља логику саме апликације, односно податке и структуре помоћу којих се оперише. Логика је 
таква да модел не зна за постојање погледа и обрнуто. Сви подаци се добијају из модела. Laravel такође користи 
и Eloquent ORM - Object-Relational Mapping – што представља напредну PHP имплементацију за рад са базом 
података где се сваки ред из табела гледа као објекат. 

Сваки модел је заправо класа која представља једну од табела из базе података. За комуникацију са базом, 
користи се PDO екстензија, што значи да можемо да користимо било коју базу података (MySQL, PostgreSQL), а 
Eloquent ће у зависности од тога која је база коришћена генерисати потребне SQL упите. 

4.2 Интерфејс 

View је интерфејс који корисник види и који обезбеђује интеракцију са корисником. View од модела тражи 
информације које користи за генерисање излазних података. Такође обезбеђује кориснику да може да уноси 
податке. Laravel за приказ шаблона интерфејса користи Blade.  

Blade је једноставан алат, нема ограничења у коришћењу PHP-a. Документи које Бlade користи имају 
екстензију blade.php. Користи своју синтаксу, а једна од највећих предности је што користи наслеђивање 
шаблона и секција. Користи директиве @section – са којом дефинише садржај, @yield – служи за приказивање 
садржаја, @endsection – служи за затварање садржаја, @extends – показује који ће шаблон да се наследи. 

 

Слика 7.  Приказ фолдера resources где се налазе Blade фајлови 

4.3 Апликација 

Почетак апликације представља страну на којој може да се улогује/региструје админ или корисник. На 
наредној слици је приказана форма за регистрацију на којој је потребно унети потребне податке. Корисник који 
се успешно регистровао, аутоматски се редиректује на страну за пријаву. Тако је потребно да унесе email адресу 
и лозинку коју је навео при регистрацији. 

 
Слика 8.  Стране за регистрацију и пријаву. 



 
Након што се админ пријави, редиректује га право на Dashboard ком само он им приступ. На тој страни 

добија приказ свих ICS подручја, група и подгрупа. Одавде такође може да измени свако подручје, групу и 
подгрупу, као и да их обрише. 

 

Слика 9.  Админ мени 

Као што се види на претходној слици, админ има могућност да додаје ново ICS подручје, нову групу и нову 
подгрупу. На наредној слици ће бити приказана форма за додавање. 

 

Слика 10.  Додавање новог подручја 

Админ такође има преглед свих рецензената, може да мења и види њихов профил, као и да им промени 
тренутни статус који је везан за пријаву реценѕије. Постоји и извештај који приказује списак рецензената по 
подручјима за које су конкурисали. 

 

Слика 11.  Приказ свих рецензената 

 

Слика 12.  Брисање рецензента 

Корисник који се пријављује за рецензију може да види само страну на којој извршава пријаву и свој профил, 
на коме може да допуни податке и да дода нове. На свом профилу такође може да види и статус своје пријаве. 



 

Слика 13.  Пријава кандидата за рецензента и профил кандидата 

5 ЗАКЉУЧАК 

На основу претходног може се закључивати у више праваца. Један правац је унапређење концепта 

класификације знања, рецензената, па и студијских програма по стандардизованим областима стваралаштва.  

Други правац је унапређење досадашњег начина и процеса рада дигитализацијом система за пријаву 

рецензената и да се у једној бази података, чувају сви професори који конкуришу за рецензирање (на примеру 

студијских програма) у Високошколском образовању Србије.  

Трећи аспект се односи на новоразвијени софтвер и коришћену технологију. Приказан софтвер 

представља основу апликације и велики допринос у даљем развоју акредитације, стандардизације и 

дигитализације у високом образовању. Коришћењем Laravel framework-а је показано да је уз објектно-

орјентисано програмирање, олакшана и поједностављена израда веб апликација.  

Један од аспеката су резултати збирног рада, уз надградњу знања, као и уз могућност да апликација 

буде један од примера (новим генерацијама) за управљање квалитетом софтвера.  

Следећи аспекти се односе на потенцијално прерастање истраживања и/или апликације у пројекат, 

груписање корисника са циљем даљег усавршавања, примене, одржавања итд. 

На крају, шта даље? Овај софтвер треба да добије проходност коришћења, уз дораде, за 

фунцкионисање, како би се све искористило на што бољи и продуктивнији начин. 
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