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Апстракт— У овом раду биће приказани начини пројектовања Web апликације као и један пример пројектовања 
апликације. Апликација која је пројектована замишљена je да обједини сва значајна места у градовима на нивоу целе 
Србије. Корисник који користи апликацију прво треба да изабере град. Када изабере жељени град, добија листу значајних 
места. Систем треба да омогући кориснику апликације могућност да изабере два начина приказа одабране локације. Први 
начин приказа је на мапи, помоћу GPS координата. Други начин је да корисник добије кратак текст на коме се налазе 
информације о траженој локацији. 

Кључне речи – Пројектовање софтвера, методологије развоја, PHP, Ларманова метода 

1 УВОД  

Приликом пројектовања софтвера, врло је важно изабрати добру методологију за развој. Уколико се изабере 
погрешна методологија, она може изазвати веће трошкове, спорији развој и лош квалитет софтвера. 
Методологије за развој софтвера представљају оквир за развој самог софтвера. Примена методолошког развоја 
представља кључну одлуку у припреми сваког пројекта. Коју методологију користити? Питање избора 
методологије се протеже од њиховог настанка до данас. Свака методологија подразумева одређене предности и 
мане. Веома је корисно посматрати све аспекте пројекта пре избора методологије. Главни аспекти које треба 
узети у обзир код пројектовања софтвера су: 

 време које је на располагању за развој, 

 да ли су захтеви прецизно дефинисани, 

 да ли се током развоја може променити захтев, 

 буџет, 

 обим пројекта, 

 да ли се очекује проширење пројекта у будућности, 

 и други. 

Потребно је да се нагласи да уколико дође до избора неадекватне методологије, развој софтвера може ићи у 
потпуно погрешном правцу, и на тај начин угрозити завршетак пројекта. 

У првом делу овог рада описане су методологије развоја софтвера. Направљен је преглед најпознатијих 
метода и модела развоја софтвера. 

У наставку рада описане су Web технологије које би се користиле при имплементацији апликације. 
Направљен је опис о следећим технологијама: HTML, CSS, PHP, MySQL. 

У последњем, трећем делу рада, описан је модел Web апликације и UML. Креирани су и описани следећи 
дијаграми: USE CASE дијаграм, дијаграм класа, дијаграми активности, дијаграми секвенци, дијаграми сарадње и 
дијаграми стања. 

2 МЕТОДОЛОГИЈЕ РАЗВОЈА СОФТВЕРА 

Методологија развоја софтвера или методологија развоја система је шаблон који се користи за 
структурирање, планирање и контролу процеса развоја информационог система. Методологије су почеле да се 
користите шездесетих година прошлог века. Најстарија примењена методологија је SDCL (животни циклус 
развоја софтвера). Основна идеја SDCL-а је била да се информациони систем развије на организован и 
методичан начин, захтевајући да софтвер прође кроз више фаза животног циклуса, од настанка идеје, до 
испоруке коначног система, у зависности од конкретне методологије која се користи. Главни циљ методологије 
је да развије функционалне пословне системе, који су једноставни за коришћење, али и даљу надоградњу. 

2.1 Брзи развој апликација 

Брз развој апликација (РАД) је методологија развоја софтвера, која фаворизује итеративни развој и брзу 
изградњу прототипова уместо велике количине планирања. Недостатак унапред планирања генерално омогућава 
софтверу да буде написан много брже, и олакшава да се промене захтеви уколико је то потребно. 



2.2 Модел водопада 

Основна карактеристика овог модела је да стања следе секвенцијално једно за другим. У следеће стање се 
прелази тек када се комплетирају све активности и послови у претходном стању. Ово је модел на веома високом 
нивоу представља животни циклус софтвера. 

Пример модификованог модела водопада је модел који укључује израду прототипова у фазама развоја, као и 
верификацију дизајна и валидацију постављених захтева. 

2.3 Спиралини модел 

Спирални модел је уведен са циљем да се смањи и контролише ризик током развоја софтвера. Модел почиње 
спецификацијом захтева и полазним планом за развој (буџет, ограничења, алтернативе, тим, развојна окружења), 
и потом укључује кораке који служе за процену ризика током развоја. На крају сваког циклуса се креира 
прототип на одређеном нивоу апстракције и он представља улаз за следећу фазу у циклусу. 

2.4 Рационални јединствени процес развоја 

Rational Unified Process (RUP) је методологија развоја софтвера, заснована на UML-у. Сматра се да је RUP 
“водич” за ефикасно коришћење UML-а. Ова методологија омогућава јасно додељивање задатака и одговорности 
унутар развојног тима. Циљ методологије је да обезбеди развој висококвалитетног софтвера који ће задовољити 
потребе крајњих корисника, у оквиру предвиђеног буџета и у оквиру предвиђених рокова. Суштина RUP-а је 
израда модела, а не велика количина докумената у папирном облику. 

2.5  Ларманова метода 

Ларманова методологија животног циклуса софтвера је базирана на итеративно инкременталном моделу 
животног циклуса софтвера, вођена случајевима коришћења (use-case driven) и објектно оријентисаним методама 
пројектовања софтвера. За нотацију се користе UML дијаграми. 

Фазе Ларманове методе развоја софтвера су: 

 Опис захтева и случајеви коришћења 

 Анализа 

 Пројектовање 

 Имплементација 

 Тестирање 

2.6 Развој вођен моделом 

Развој вођен моделом је приступ у подизању нивоа апстракције који се успешно користи више од десет 
година. Његова основна премиса је да користи моделе уместо (само) кода у развоју конкретног софтвера. Модели 
су углавном нелинеарне форме, за разлику од кода који је инхерентно линеаран. 

2.7 Агилни развој софтвера 

Агилни развој софтвера представља скуп методa за развој софтвера заснован на итеративном и 
инкременталном развоју. Промовише адаптивно планирање, еволутивни развој и испоруку, временски подељен 
итеративни приступ, и охрабрује брзo и флексибилно реаговање на промене. 

Агилне методе су у почетку зване лагане (lightweight). Године 2001, истакнути светски софтверски инжењери 
су се састали у месту Snowbird, Utah, SAD, где су усвојили назив “агилне методе”. Неки од њих су касније 
формирале непрофитну организацију “The Agile Aliance” чији је циљ промовисање агилног развоја. Ствараоци 
агилне методологије креирају манифест агилних методологија који прописују вредности и принципе које морају 
прихватити све друге методе да би биле агилне. 

2.8 Екстремно програмирање 

Екстремно програмирање (XP) је методологија развоја софтвера која има за циљ да побољша квалитет 
софтвера и реаговања на промењиве захтеве клијената. Као тип агилног развоја софтвера XP захтева честа 
издањa у кратким развојним циклусима (timeboxing), која су намењена унапређењу продуктивности и увођењу 
контролних тачака, на местима где би нови захтеви корисника могли бити усвојени. Иако екстремно 
програмирање није прва метода агилног развоја софтвера, онa популаризује употребу агилних метода.: 

2.9 Scrum 

Scrum представља итеративну и инкременталну методу развоја софтвера. Инкрементални развој представља 
развој софтвера корак по корак, док је итеративни начин стратегија временског планирања у којем се софтвер 
кроз сваки дефинисани временски период додатно усавршава. 

Основу представљају три кључна питања која се постављају на свакодневним, јутарњим петнаестоминутним 
састанцима, а то су: 



 Шта је урађено јучe? 

 Шта ће се радити данас? 

 Какве нас данас препреке очекују? 

Ова питања се односе на: 

 Контролу извршеног 

 Планирање будућег дизајна 

 Идентификација ризика и налажење решења 

 

Слика 1.  Scrum процес 

3 WEB ТЕХНОЛОГИЈЕ 

Веб технологије могу бити подељене у две групе: клијентске (eng. Client side) и серверске (eng. Server side) 
технологије. За клијентске технологије, карактеристично је да се оне извршавају у корисничком Веб 
претраживачу и њихов код је видљив, док се серверске технологије извршавају на удаљеном дељеном рачунару 
(серверу), и за разлику од клијентских технологија, могуће је видети резултате извршавања скрипте (програма) 
али не и њен код. 

3.1 HTML 

HTML (енгл. HyperText Markup Language, језик за означавање хипертекста) је описни језик специјално 
намењен опису веб страница. Помоћу њега се једноставно могу одвојити елементи као што су наслови, 
параграфи, цитати и слично. Поред тога, у HTML стандард су уграђени елементи који детаљније описују сам 
документ као што су кратак опис документа, кључне речи, подаци о аутору и слично. Ови подаци су 
општепознати као мета подаци и јасно су одвојени од садржаја документа.. 

3.2 CSS 

CSS (енгл. Cascading Style Sheets) је језик форматирања помоћу ког се дефинише изглед елемената веб-
странице. Првобитно, HTML је служио да дефинише комплетан изглед, структуру и садржај веб-странице, али је 
од верзије 4.0 HTML-а уведен CSS који би дефинисао конкретан изглед, док је HTML остао у функцији 
дефинисања структуре и садржаја. 

CSS синтакса се састоји од описа изгледа елемената у документу. Опис може да дефинише изглед више 
елемената, и више описа може да дефинише један елемент. На тај начин се описи слажу један преко другог да би 
дефинисали коначни изглед одређеног елемента (отуда назив Cascading (енгл. cascade - цреп) да би се дочарало 
слагање једног стила преко другог у дефинисању коначног изгледа елемента. 

3.3  PHP 

PHP (Hypertext Preprocessor) је специјализовани скриптни језик првенствено намењен за израду динамичног 
веб садржаја и изводи се на страни сервера. PHP је стекао популарност због своје једноставности и синтаксе 
наслеђене из програмског језика C. Током времена језик се проширивао и стицао могућности за објектно 
оријентисано програмирање, нарочито од верзије 5.0. Наликује језику C++ у смислу што дозвољава и чисто-
процедурално програмирање, али истовремено омогућава и коришћење класа и других концепата објектно 
оријентисаног програмирања (наслеђивање, апстрактне класе и методе, интерфејсе итд.). 

Иако се PHP може користити за програмирање конзолних апликација и графичких интерфејса (библиотека 
PHP-GTK), његова основна и главна употреба је у програмирању динамичних страница на Интернету. 



3.4 MySQL 

MySQL је вишенитни, вишекориснички SQL систем за управљање базама података. Систем ради као сервер, 
обезбеђујући вишекориснички интерфејс за приступ бази података. За администрацију базе података MySQL, 
администратори користе или интерфејс у облику командне линије, или графички интерфејс “MySQL 
администратор” и друге. 

4 МОДЕЛ WEB АПЛИКАЦИЈЕ И UML 

UML (The Unified Modeling Language) је стандардни језик који се користи за моделовање софтвера. 
Предложен је средином деведесетих, а стандардизован 1997. године. То је језик опште намене чији је циљ 
моделовање свих врста софтверских система.  UML је графички језик који укључује стандардизовану графичку 
нотацију која се користи за креирање апстрактног модела система, која се назива UML модел. Сачињен је од 
интегрисаног скупа дијаграма. 

UML није, међутим, потпуно формални језик. То значи да његова семантика није дефинисана на 
недвосмислен начин у свим својим елементима. Из тог разлога, UML не може да се користи као језик на исти 
начин као и традиционални програмски језици, јер би у том случају спецификација софтверског система била 
двосмислено тумачена од стране рачунара. Да би се такав језик користио мора имати формалну, недвосмислену 
семантику, то јест, јединствено тумачење сваког свог концепта који би требало да има run-time ефекте. 

4.1 Спецификација захтева 

Софтверски захтев представља спецификацију шта софтвер треба да ради, као и ограничења у погледу његове 
употребе. Софтверски захтев треба да представља јасно дефинисане потребе корисника у погледу софтверског 
система који се за њега пројектује, као на пример контрола неког уређаја, издавање понуде, реализација 
финансијске трансакције или проналажење информације. 

4.2 Дијаграми случајева употребе (Use Case) 

Дијаграми случајева употребе омогућавају крајњим корисницима да разумеју систем. Приказују поглед 
корисника на функционисање система (шта систем ради, а не како систем функционише). Развој дијаграма 
случајева употребе дефинише се следећим активностима: 

 Дефинисањем учесника; 

 Дефинисањем случајева употребе; 

 Дефинисањем типова веза између учесника и случајева употребе; 

 Израдом дијаграма случајева употребе. 

 

Слика 2.   Дијаграм случај употребе за пројектовани систем 

4.3  Дијаграм класа 

Дијаграми класа се широко користе да опишу типове објеката у систему и њихове везе. Ови дијаграми 
користе следеће елементе: класе, пакете и објекте. Дијаграми класа описују три различита погледа при 
пројектовању система и то концептуални поглед на систем, спецификацију и имплементацију. Класа се састоји 
од имена, атрибута и операција. Дијаграми класа такође приказују везе као што су наслеђивање, асоцијативност 
и друге. 

4.4 Дијаграм активности 

Дијаграми активности (Activity Diagram) служе за истраживање и описивање тока активности, приказивање 
акција операција у класи, слично као традиционални дијаграм тока програма. Могу се користити за описивање 



пословних процеса, радног тока у контексту организације итд.. Радни ток (тј. ток активности) може да буде 
једноставна операција, као што је увођење реда у неком систему уредности, или може да буде и сложенији, као 
што је контролисање производње и њен развој. 

4.5 Дијаграм секвенци 

Секвенцијални дијаграми се користе за моделовање редоследа, тј. секвенце, догађаја који настају у току 
међусобне интеракције између објеката у систему. Објекти при том могу да буду: организационе јединице, 
компаније, рачунари, људи, процеси или пак неке механичке ствари. Секвенцијални дијаграми обично описују 
секвенце порука између више објеката, где су редослед и време порука детаљно описани. 

4.6  Дијаграм сарадње 

Дијаграм сарадње показује везу између објеката и редослед порука које се прослеђују између њих. Ови 
дијаграми помажу да се лакше прикажу сложеније интеракције и да се покажу везе између објеката који 
сарађују. 

4.7 Дијаграм стања 

Дијаграм стања представља понашање система који је састављен од коначног броја стања. Они могу да 
опишу могућа стања објекта како се догађаји појављују. Сваки дијаграм обично представља објекте једне класе и 
прати различита стања тих објеката кроз систем. Дијаграм стања се може употребити да графички представи 
аутомате коначних стања. 

5 ЗАКЉУЧАК 

У прошлости се програмирање сводило на то да програмер седне за рачунар и одмах почне да куца код, што 
се у пракси показало као веома лоше. Без обзира на то колико неко био спретан у програмирању, уколико не 
сагледа проблем који треба решити из различитих углова и не осмисли, анализира и детаљно пројектује кораке 
које треба спровести приликом прављења софтвера, он не може то квалитетно да одради. У овом раду стављен је 
акценат на Ларманову методу развоја софтвера, при чему програмирање настаје као завршна фаза јасно 
дефинисане и прецизне методологије развоја софтвера. При развоју софтвера се не треба дуго задржавати и 
детаљно описивати сваки део програма, већ је потребно обратити пажњу на то шта је битно, односно који делови 
софтверског система су битни, и колико детаљно их треба графички и текстуално представити у зависности од 
разматране фазе развоја софтвера. Посебно је битно да се квалитетно ураде фазе као што су: спецификација 
захтева и анализа случајева коришћења, јер уколико се оне не ураде како треба, потребно је враћати на те фазе и 
вршити крупне измене у читавом софтверу, што доводи до прекорачења предвиђеног времена за развој софтвера. 
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