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Апстракт — Овај мастер рад садржи целокупан процес развоја мобилне апликације која се може покренути на свим 

мобилним оперативним системима али и на desktop оперативном систему Windows 10. Коришћене су најновије технологије 

као што је Azure Cloud али и Xamarin платформа која омогућава описано у претходној реченици. Методологија, кориснички 

захтеви, архитектура система, развојно окружење, помоћни алати јесу само део онога о чему је реч у овом делу који 

представља један од начина на који се може креирати широко користан и функционалан систем за потребе бројних 

заинтересованих страна. 

Кључне речи – cross-platform; cloud; xamarin; .net; mobile 

1 УВОД 

“Стварно је јасно да је највреднији ресурс који свако од нас поседује уствари време” (Стив Џобс). Не дешава 

ли нам се често да заборавимо да испоштујемо договор нрп. са нашим зубаром и да одемо на преглед у заказано 

време? Ми губимо, зубар губи време па самим тим и новац. Једна од идеја да превазиђемо или бар максимално 

смањимо могућност за овакве ненамерне грешке јесте израда мобилне апликације која би нам служила као 

подсетник па на тај начин не бисмо имали изговор за губитак нашег али и туђег времена. 

Како би овакав систем био доступан на свим паметним уређајима (који поседују различите платформе) 

неопходно је користити поједине алате који ће ово омогућити. У питању је Xamarin платформа у кооперацији са 

Azure cloud системом због могућности централизованог управљања јединственом базом података за све 

кориснике. Потребно је одабрати методологију, дефинисати захтеве, формирати архитектуру система, одабрати 

развојно окружење и друге помоћне алате, а затим прећи на конкретан развој а на крају тестирати 

имплементиран систем. 

Разлог због чега је изабрано радити баш овакав систем јесте тај што није примећено да нешто слично 

постоји. Да, постоје бројни мобилни подсетници али не постоји такав који има централизовану базу преко које 

администратори могу креирати нпр. термине а корисници затим по жељи правити подсетнике за те термине. 

Осим тога, постоје бројне имплементације Xamarin платформе и те имплементације су заправо угравиране у ово 

дело заједно са неколико самостално развијених идеја које би требало да побољшају целокупан пројекат. 

На овом пројекту није коришћена ниједна од познатих методологија за развој софтвера већ је заправо рађено 

по комбинацији неколико методологија и то се може представити сликом 1: 

 
Слика 1 - Фазе развоја на пројекту 

 

Прва фаза се односи на дефинисање клијентских и других захтева (функционални, нефункционални и 

процесни). Друга фаза се односи на дизајн и на овом пројекту се везује за UML језик за моделовање. Трећа фаза 

је сама имлементација, односно процес развоја програмског кôдa (програмирање). Четврта и последња фаза је 

процес тестирања који се углавном врши на крају целокупног развоја апликације. 

Технологије коришћене на овом пројекту као и начин израде биће описани у наредним поглављима. Време јесте 

новац, а правилно распоређено и добро организовано време значајно побољшава и бројне друге аспекте живота 



као што је у овом случају здравље, међуљудски односи али и задовољство свих страна које учествују у догађају. 

Свако средство које помаже и решава проблеме сигурно ће добро доћи свима којима је то у интересу и ко жели 

да уложи мало да би добио доста. 

2 СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗАХТЕВА КРОЗ UML ДИЈАГРАМ КЛАСА 

Дијаграм класа је опис групе објеката са заједничким атрибутима, понашањима и релацијама са другим 

објектима и семантиком [7]. Класа се састоји од назива класе, атрибута и метода и повезана је са другим 

класама преко релација. 

 
Слика 2 - Дијаграм класа 

На дијаграму класа овог пројекта (слика 2) може се видети да се на основу анализе корисничких захтева у овом 

систему могу идентификовати четири класе са атрибутима и методама: 

1. Рола (Role) – корисничке улоге у систему 

2. Корисник (User) – учесник у систему, односно особа која се пријављује на систем 

3. Термин (Appointment) – нпр. зубар може креирати термин за неког корисника (поправка зуба) 

4. Подсетник (Reminder) – за сваки термин, корисник може креирати један или више подсетника 

Битно је нагласити да је овај модел само основа за почетак процеса имплементације али у току развоја модел 

може бити промењен, проширен, смањен или чак у потпуности преправљен. 

3 АРХИТЕКТУРА СИСТЕМА 

Архитектура представља фундаменталне концепте својстава система у његовом окружењу исказане кроз његове 

елементе, веза и принципе дизајна и еволуције (ISO/IEC/IEEE 42010) [7]. Софтверска архитектура се заправо 

односи на овај систем и све пратеће елементе (окружење, везе...) али у сфери софтверских производа. 

Архитектура овог система се базира на чувеној Azure Cloud платформи, Mobile Apps сервису који ова 

платформа нуди али и другим додатним сервисима као што је нпр. аутентификација и наравно база података. 

Све то се најбоље може представити сликом 3: 

 
Слика 3 - Архитектура система 

Са слике се може видети да се архитектура овог система може поделити на две целине: клијентску (front-end) и 

серверску (back-end). Серверски слој се налази на Cloud платформи и чини га већи број сервиса који се могу 

видети на слици, а постоје и бројни други који се могу користити по потреби. Најбитнији су база података, 

аутентификација као и апликативни интерфејс (API). Клијентски део је уствари мобилна (или desktop) 

апликација која се налази на корисничким уређајима и преко интернета комуницира са апликативним 

интерфејском па самим тим и другим сервисима и базом података. API је кључ целог система. 



4 BACK-END 

Позадински слој система се састоји од већег броја компоненти које пружа Azure Cloud платформа. Два кључна 

су API и база података. Овде је битно напоменути и неколико додатака који се користе на самом API-ју који 

омогућавају значајно лакши рад али и значајно лакши развој целокупног пројекта. 

4.1 База података 

На овом систему се користи Microsoft SQL Server 2016 база података али је јако битно истаћи још једну 

компоненту која ће бити поменута у неком од наредних подпоглавља (Entity Framework) а која уствари на неки 

начин управља базом података. Mи се базом података уствари и не бавимо пуно. Можемо јој приступити, 

можемо евентуално креирати, мењати или брисати елементе, али немамо никакву потребу то да радимо јер 

Entity Framework кроз програмски кôд то ради за нас. 

4.2 API 

По теорији, API (Application programming interface) је просто интерфејс за комуникацију између апликација. У 

конкретном случају, омогућава комуникацију између базе података и наше клијентске апликације. Овај API је 

заправо ASP.NET Web API направљен од стране Microsoft-а. 

4.2.1 Entity Framework 

Омогућава креирање табела и других елемената у бази података креирањем обичног C# програмског кôда и на 

тај начин елеминише већину data access слоја који програмери обично пишу. Постоје три начина за коришћење 

EF-а: Code First, Model First и Database First. Овде се наравно користи Code First који на основу креираног 

модела (нпр. објектно оријентисане класе) генерише базу података. Класа са појединим атрибутима уствари се 

претвара у табелу у бази података где су ти атрибути колоне конкретне табеле. 

4.2.2 Аутентификација 

App Service аутентификација је сервис који омогућава начин да се корисници пријаве на апликацију без потребе 

да се скоро било шта мења у програмском кôду. Azure App Service пружа бројне могућности за аутентификацију 

преко Azure Active Directory, Facebook, Google, Microsoft или Twitter налога али се на овом пројекту ипак 

користи custom аутентификација кроз идентификацију корисника у бази података. Позивом овог сервиса и 

успешним логовањем добија се токен за аутентификацију заједно са корисничким ID-ем: 

 
Слика 4 - Пример токена за аутентификацију 

4.2.3 oData 

Овај протокол пружа веома једноставне позиве сервиса са врло мало програмског кôда. Коришћењем додатака 

као што су $select, $filter, $orderby или $expand могуће је филтрирати жељени скуп података и то на тај начин 

да се сваки клијентски позив заправо мапира у SQL упит који се затим извршава над базом података и враћа 

жељене податке. На пример, желимо да вратимо само поједина, а не сва поља ентитета корисник (User): 

 
Слика 5 - User позив са појединим пољима 

4.2.4 Контролери 

При раду са (Web) API-јем кључна ствар су контролери који представљају улазно-излазну тачку приликом 

комуникације било које клијентске апликације и базе података. У Azure App сервисима постоје два типа ових 

контролера: 

1. Контролери табела (TableController) 

2. Custom контролери (CustomController) 



Прва врста су табеларни контролери се везују за одређени ентитет (нпр. User) приликом довлачења података. 

То су контролери који имају предефинисане методе за манипулацију подацима и представљају идеалан приступ 

поготову када се ради са EntityFramework-ом и oData протоколом. За разлику од table контролера custom 

контролери се не везују за конкретан ентитет. Они су у потпуности кориснички дефинисани и немају никакве 

предефинисане методе већ корисници сами морају правити методе и начин приступа подацима. 

5 FRONT-END 

Овај слој у архитектури система је заправо клијентска, у овом случају мобилна апликација која функционише 

на сва три најпопуларнија мобилна оперативна система: Android, iOS и Windows (10). Ову могућност нам управо 

пружа већ поменута Xamarin платформа и то Xamarin.Forms. 

Xamarin.Forms се заправо бави креирањем native корисничког интерфејса за све оперативне системе кроз базу 

дељеног C# програмског кôда. Дакле, прво се изради кориснички интерфејс и то коришћењем Microsoft XAML1 

језика а затим се током извршавања свака страница и контрола мапирају на специфичне native корисничко 

интерфејсне елементе. Нпр. контрола Xamarin.Forms Entry (за унос текста) се на Android ситему мапира на 

EditText контролу. 

 
Слика 6 - Пример Entry контроле на Windows 10 (лево), Windows Mobile 10 (средина) и Android (десно) 

У позадини, Xamarin је заправо базиран на open-source верзији .NET Framework-a знаном као Mono који 

омогућава извршавање .NET кôд-а на бројним платформама као што је Linux, Unix, Mac…[4] 

5.1 Архитектура (MVVM) 

За почетак је битно нагласити да се овде мисли на архитектуру front-end слоја у оквиру целокупног система, а 

не на архитектуру самог систем о чему је већ било речи у поглављу 3 (Архитектура система). Архитектура 

програмског кôда на овом слоју се базира на већ постојећој MVVM (Model-View-ViewModel) структури која се 

увелико користи за бројне апликације базиране на XAML језику са малим исправкама које заправо помажу 

приликом коришћења ове ахитектуре. Постоје три основне компоненте у овом образцу: 

1. Модел (the model) – представља најобичнију класу ентитета у објекту (пример поглавље 2, слика 2 – 

дијаграм класа) 

2. Поглед (the view) – кориснички интерфејс 

3. Поглед модел (the view model) – слој за везу између корисничког интерфејса и модела 

Модел у MVVM-u је заправо једна C# класа заједно са свим пољима које та класа садржи и обично се мапира 1:1 

са табелом у бази података, на пример: 
public class User 
{ 

 private string name; 

 public string Name 
    { 
        get { return this.name; } 
        set { this.name = value; } 
    } 
} 

The View је заправо XAML страница заједно са њеним behind кôд-ом. На пример већ поменута контрола за унос 

текста (Entry) заједно са њеном label-ом се креира на следећи начин: 
<Label Grid.Row="3" Text="Username: " HorizontalOptions="Center"></Label> 
<Entry Grid.Row="4" TextColor="Black" Text="{Binding Username}"></Entry> 
На Entry контроли може се видети једна интересантна ствар: Binding Username на својство Text. Username је 

заправо својство које се може пронаћи на трећој компоненти овог образца: ViewModel. С обзиром да сви 

ViewModel-и имају неколико сличних елемената као што су PropertyChangedEventHandler event или пак 

OnPropertyChange, метода, на овом пројекту је направљена базна BaseViewModel класа коју касније наслеђују 

                                                           
1 Extensible Application Markup Language – Microsoft-ов језик за означавање базиран на XML-у 



сви остали ViewModel-и. На овај начин значајно се смањује количина програмског кôда и на неки начин 

упрошћава целокупна архитектура. Елементи овог пројекта кроз MVVM су најбоље приказани на слици 7: 

 
Слика 7 - MVVM распоред класа 

Осим ових класа користе се још неке као што је BindablePicker који се користи за поједине drop down контроле 

или Common класа у којој се налазе неке методе које се користе кроз целу апликацију. Осим тога, ту су и 

Manager класе које користимо за конектовање на базу података и пуњење модела (Model) из MVVM структуре. 

 

6 ТЕСТИРАЊЕ 

На овој апликацији извршено је unit тестирање са нешто мањом покривеношћу јер није било потребе за већим 

због “лагане” архитектуре која је коришћена. Unit тестирање је базирано на стандардном .NET Visual Studio Unit 

Test Project-у са моковањем података кроз XML фајлове. 

7 ПРИКАЗ РАДА АПЛИКАЦИЈЕ КРОЗ КОРИСНИЧКЕ РОЛЕ 

Страница за логовање је већ приказана у поглављу 5. Front end, слика 6. Након логовања, појављује се страница 

за приказ листе термина и то у зависности од роле корисника (корисник и администратор) приказују се само 

термини улогованог корисника или термини свих корисника: 

 
Слика 8 - Листа термина администратора (лево) и корисника (десно) 

 
Слика 9 - Преглед, додавање, измена и брисање термина 



На слици (9) може се видети изглед форме за преглед, додавање или измену термина, а такође постоји и опција 

која омогућава брисање одређеног термина (слика 8). 

На слици 10 ту је изглед форме за додавање и преглед подсетника за поједине термине. Могуће је креирати 

неограничен број ових подсетника за један термин. 

 
Слика 10 - Преглед и додавање подсетника (Windows 10 лево, Windows 10 Mobile десно) 

8 ЗАКЉУЧАК 

Документација је суштински део сваког софтверског производа, апликације или система. Оно што је урађено, 

изложено и приказано у овом раду на неки начин се може посматрати као документација централног дела овог 

рада, апликације за подсетнике. Креирати систем, односно апликацију која ће решити неки људски проблем, а у 

овом случају решавају се бројни, није само циљ, већ и задовољство. 

Овакав начин израде представља идеалан пример како се може креирати Azure App Service врста апликације 

коришћењем back-end дела кроз .NET WebApi и SQL Server базу података и front-end дела коришћењем 

Xamarin.Forms за израду cross-platform апликације за мобилне телефоне. 

Дефинисање захтева кроз поделу на процесне, функционалне и нефункционалне у комбинацији са чувеним 

UML језиком за моделовање олакшава начин на који ће програмер посматрати систем као и целокупно 

дефинисање структуре пројекта. Коришћење помоћних алата као што је Visual Studio и .NET Framework 

платформа у комбинацији са дефинисаном двослојном архитектуром (back-end и front-end) и њиховим даљим 

раслојавањем (MVVM) додатно се олакшава писање програмског кôда али се и такође прате најновији трендови 

у сфери развоја софтверских производа. Наравно, развој сваке апликације захтева и коначно тестирање како би 

се постигао жељени квалитет крајњег производа. 

Кроз све фазе почев од дефинисања захтева, архитектуре, развоја, тестирања и свих пропратних активности 

може се уочити класичан пример образца за креирање сличних пројеката који користе исте или сличне 

технологије. На крају, остаје нада да је овај пројекат успео реално и детаљно да прикаже начин на који је 

могуће пројектовати и развијати употребљив и користан систем који решава одређене проблеме и има висок 

ниво корисности и вредности. Јер на крају, кључна ствар управо јесте заинтересованост крајњих корисника за 

сам производ као и могућност његове примене у пракси у конкретним ситуацијама и случајевима. 
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