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Апстракт—PHP библиотека је скуп класа које сарже најкорисније атрибуте и методе које олакшавају развој веб апликација. 
Уграђује се директно у пројекат чији развој помаже. У раду се теоријски посматра процес развоја софтвера, конструише 
пројектни задатак, бира развојно окружење и организује израда PHP библиотеке класа: креирањем дијаграма, програмирањем 
и на крају тестирањем софтвера. 
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1 УВОД 
У процесу развоја софтвера потребно је испрограмирати одређене функционалности које су у многим 

пројектима сличне или потпуно исте. Многе апликације имају заједничку особину да прихватају податке са 
контакт форме корисника и прослеђују је на неку одредишну локацију, врше температурне конверзије, 
прерачунавају дане у сате и минуте и обрнуто, врше математичке прорачуне и валидацију типа података. Уместо 
да се ове функционалности програмирају сваки пут изнова, идеја је направити библиотеку која ће пружити богат 
избор класа које треба да поједноставе и убрзају развој софтвера. 

Приликом израде треба водити рачуна о разним факторима које дефинишу крајње границе коришћења 
библиотеке. Један од њих је скалабилност софтвера која се представља као могућност подешавања капацитета 
система да дозволи смањење и повећање апликације и да тај процес буде релативно јефтин и брз за извођење [1]. 
Други фактор представља простор на серверу који ће библиотека заузимати, будући да она треба да се уграђује у 
пројекат чији развој помаже. Све то треба да буде поткрепљено добром документацијом јер ће библиотека 
садржати многе функционалности чију употребу треба дефинисати до детаља.  

Имајући у виду да библиотека треба да се инсталира на серверима које покрећу разноразни оперативни системи 
који се у многоме разликују једни од других, неопходно је написати тестове који проверавају како библиотека 
функционише када се позиционира на сервер. Ови тестови биће од користи за програмера који уграђује библиотеку 
у неки други софтвер, али и за програмера који развија исту. Сама форма библиотеке је таква да њен развој нема 
крајњу границу. Коришћењем се увиђа потреба за развојем и изменом постојеће функционалности, тако да ће 
раније написани тестови потврдити интегритет библиотеке и како се нове измене одражавају на постојећи код.     

2 РАЗВОЈ СОФТВЕРА 
Потребно је извршити конструкцију софтвера како би се исконтролисали сви фактори који утичу на његов 

квалитет [2]. Након конструкције потребно је изабрати праве алате за развој јер ће се тако редуковати фактор 
ризика који се повећава одабиром непоузданих алата попут оних који се не одржавају редовно или се сами позивају 
на решења са високим фактором ризика. Циљ је испрограмирати најосновније функционалности без сувишног 
ширења могућности библиотеке која можда могу бити од користи у некој блиској будућности. Увођењем 
менаџмента комплексности решава се ово питање и у исто време оставља довољно простора за евентуалну 
надоградњу. Константан развој библиотеке може да створи проблем некомпатибилности тако што постоје две 
верзије које се битно разликују али обављају исту функцију. Из ових разлога уводи се контрола верзије кода и тако 
решава круцијално питање развоја софтвера.     

3 ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК 
Потребно је креирати библиотеку у виду скупа класа које садрже најкорисније атрибуте и методе за олакшани 

развој веб апликација. За израду се бира PHP програмски језик који је пропраћен објектно оријентисаним 
пројектовањем и методологијом. Библиотека треба да се уграђује директно у оквиру неког другог софтвера, тако 
да се уводе апликације које се баве олакшањем овог процеса (GitHub, Composer). За тестирање кода потребно је 
извршити статичку анализу кода (PHPStan), али и тестирање јединица (PHPUnit) писањем кода који тестира 
изворне класе библитеке. Упркос томе што је добро написан код најбоља документација, потребно је креирати 
исту у формату који може да се прочита без уласка у изворни код. То се постиже апликацијом (phpDocumentor) 
која пролази кроз изворни код и претвара га у документацију која се може поставити као статични вебсајт. На 
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крају остаје потреба за коришћењем софтвера континуалне интеграције (TravisCI) коме се прослеђују инструкције 
за аутоматско покретање тестова, који даље идентификују могуће конфликте.  

4 СТРУКТУРА РАЗВОЈНОГ ОКРУЖЕЊА 
Пројекат се реализује по принципима отвореног кода (енг. open source) тако што се поставља на веб-базиран 

сервис [3] који се бави менаџментом изворног кода, праћењем грешака, изменом задатака као и сарадњом у 
тимовима. Због уштеде простора на серверу, што је наведено као један од главних чинилаца на самом почетку 
израде пројекта, као посебна целина издвајају се следеће области: 

• демонстрација рада библиотеке кроз једноставне скрипте 

• документација у виду статичног вебсајта 

• званична презентација 

• фајлови потребни за тестирање 

Основу библиотеке чине изворне класе и тестови јединица, као и фајлови који дефинишу рад апликација на 
које се исте надовезују. Оваквом организацијом постигнута је аутономија за сваку област развоја којој може да се 
посвети посебан програмер или тим програмера, а да на крају све може да се склопи у целину без сувишних 
препрека. 

5 ОПИСИ КЛАСА 
Сама структура библиотеке указује на то да је чине класе од којих постоји тачно двадесет у верзији 1.5.0. Многе 

класе потребно је инстанцирати, друге су потпуно статичне, али све имају исту функцију олакшања развоја 
програмирањем основих функционалности. Листање садржаја директоријума и свих његових дубина 
(Directory_Lister), извоз података у више типова фајлова (Export), форматирање датума и времена 
(Date_Time_Format), математичке операције и конверзија температурних величина (Math, Temperature) су само 
неке од класа које сачињавају библиотеку. Структурним програмирањем побољшава се интеграција 
испрограмираних функционалности у друге целине.  

5.1 Листање садржаја директоријума 
За операцију листања садржаја директоријума користи се класа (Direcotry_Lister) која се не инстанцира, већ се 

позива преко главне методе која унутар себе позива друге приватне и заштићене методе и атрибуте којима 
оперише.  

 
Слика 1. Класа за листање директоријума 

Једина јавна метода (listing) прихвата низ параметара којима се дефинишу детаљи за извршење операције 
читања директоријума. Повратна вредност ове методе може да врати више типова вредности. Углавном се очекује 
мултидимензионални низ са подацима и тиме се означава да је метода, односно читава класа, прописно одрадила 
свој део задатка.  



5.2 Организовање података интернет сајта 
Операцијом организовања података интернет сајта постиже се груписање података у целину тако да се они 

мењају на једном месту и та промена захвата сва друга места на којима се тај податак приказује. Ову класу 
потребно је инстанцирати и она садржи мноштво јавних атрибута и метода што је чини једном од 
најтранспарентнијих класа у читавој библиотеци. 

 
Слика 2. Класа за организовање података интернет сајта 

За класу је карактеристично то да садржи методе које функционишу за подешавање података (енг. getter) и 
ишчитавање података (енг. setter), од којих свака има назив који описује њену функцију. Уколико се током рада 
догоди нека мала грешка, све се то уписује у промељиву која представља јавни атрибут.  

5.3 Сортирање докумената 
Операција за сортирање докумената подразумева да се фајлови који се постављају у једну фасциклу 

распоређују у више других фасцикли на другој локацији по унапред утврђеним правилима. Та правила дефинисана 
су јавним, приватним и заштићеним методама. 

 
Слика 3. Класа за сортирање докумената 

Принцип по коме класа функционише је у томе да се класа мора истанцирати и након тога јединој јавној методи 
послати низ са инструкцијама које фајлове треба копирати или преместити на неку другу локацију. Ова метода 
увек враћа мултидимензионални низ са подацима, међу којима увек постоји извештај о томе шта је успешно 
сортирано, односно код којих фајлова и фасцикли је дошло до проблема. 



5.4 Извоз докумената 
Приликом приказа података потребно је обезбедити опцију за извоз истих у неки од популарних формата како 

би корисници могли да сачувају податке. Класа се не инстанцира и садржи две јавне методе, од којих једна 
прихвата низ са параметрима и она заправо врши процес штампе, док друга враћа низ са дозвољеним типовима за 
извоз.  

 
Слика 4. Класа за извоз докумената 

Од свих метода у овој класи, срж чини метода за ћелијски аранжман која врши логику динамичког сортирања 
прослеђених података прерачунавањем броја колона и редова и паковањем података. Карактеристично за ову 
класу јесте то да је тестирање закомпликовано чињеницом да ради са заглављима која не могу да се тестирају 
апликацијом која користи заглавља како би сама тестирала. 

6 ТЕСТИРАЊЕ 
Једна од најважнијих ставки приликом израде софтвера, односно пре пуштања софтвера у оптицај представља 

његово тестирање. Тестирање се може вршити након израде софтвара или бити вођено израдом [4] што представља 
краћи пут спајањем послова које би обављали програмер и тестер. Апликација која је одабрана за писање тестова 
(PHPUnit) [5] садржи своје методе које се користе за потврђивање повратних вредности, типова, рада са фајловима 
и испитивање атрибута и метода. Фактори који се тестирају јесу  број фајлова када се листа фасцикла и зада 
унапред очекивани резултат (Directory_Lister), редирекција на страницу без стварне редирекције (Webiste), 
сортирање фајлова и провера исправности (Sorter).  

7 КОНТИНУАЛНА ИНТЕГРАЦИЈА 
Континуалном интеграцијом санкционишу се проблеми који могу настати приликом интеграције софтвера у 

један главни репозиторијум и затим изврши његово упошљавање на реалној локацији. У главном репозиторијуму 
налази се фајл који садржи инструкције за покретање аутоматских тестова. Ти тестови проверавају следеће 
факторе: 

• семантичку исправност кода 

• статичку анализу кода 

• тестове рада библиотеке 

Ови тестови се покрећу од стране програмера који по правилу развоја треба да их покрене пре него што своје 
измене примени на главни репозиторијум. Уколико неким случајем програмер заборави да покрене ове тестове, то 
ће учинити сервис за континуалну интеграцију (TravisCi) [6] који уз помоћ оријентационог фајла, који се налази у 
централној фасцикли билиотеке, добија инструкције како то да учини. 

8 КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРОЦЕСА РАЗВОЈА СОФТВЕРА „PHP LIBRARY“ 
Процес развоја PHP библиотеке обликовале су одређене карактеристике. Било је неопходно идентификовати 

процес и његове карактеристике како би се исте превеле у објектно оријентисани модел. Након овог корака било 
је неопходно направити конструкцију класе како би се могло приступити кодирању. Величина софтвера увек има 
неко ограничење, односно постоји циљ који се поставља приликом конструкције и који треба да се достигне на 
крају процеса развоја. Треба имати у виду да ниједан софтвер није коначан и оставити простор за могућа 
проширења. Након свега наведеног може се закључити да је PHP библиотека софтверско решење средње величине 
јер поред двадесет изворних класа и исто толико тестова укључује контролу верзије кода, аутоматско очитавање 
класа и проверу компатибилности.  

9 ЗАКЉУЧАК 
Стечен је закључак да развоју треба приступити прагматично и сваки проблем треба сагледати из више углова. 

Користећи апстракцију сваки објекат треба дефинисати у једноставној форми и превести на језик у коме се 



програмира. Библиотека је тако конципирана да сама себи може да буде референца, односно једна класа 
библиотеке може да позива другу класу библиотеке и користи све њене атрибуте и методе. Будући да су честе 
измене и надоградње саставни део развоја софтвера [7], тестови који су написани олакшаће овај процес и 
ограничити могућност појаве грешака. Софтвер је могуће инсталирати на разним оперативним системима као 
засебан пројекат или у оквиру других софтверских решења, што је тестирано више пута на различитим серверима. 
Финални закључак је да су теорија и пракса веома важни чиниоци у развоју софтвера, те да оба морају бити у 
синхроницитету како би се пројекат успешно реализовао. 
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