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Апстракт— У оквиру овог рада извршено је моделовање система веб базиране књижаре коришћењем UML језика 
моделовања. Овако добијени дијаграми су затим коришћени за боље разумевање и даљу реализацију пројекта. Сам пројекат 
је реализован коришћењем Spring framework-a, једног од најпознатијих и најпримењенијих „оквира“ за JAVA програмски 
језик. Поред тога, коришћена је H2 база, Hibernate, Thymeleaf kao и низ библиотека карактеристичних за рад са Spring  
оквиром.  
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1 УВОД  
Како стратешка вредност софтвера на тржишту сваке године све више расте, јавља се потреба за 

аутоматизацијом његове производње, смањењем цена као и значајним повећањем квалитета.   
Креирање софтвера представља веома сложен процес, где постоји велика могућност грешке још у почетним 

фазама његовог развоја. Ове грешке у почетку нису тако уочљиве, међутим касније могу предсављати озбиљне 
проблеме које је тешко или практично немогуће отклонити.  У великом броју случајева, ове грешке су резултат 
лоше комуникације између учесника у развоју софтвера (софтверских инжењера, архитекти, наручиоца посла, 
посредника у комуникацији, ...). Управо поменуто је један од главних разлога за коришћење UML-а, семантички 
и синтаксно богатог визуелног језика моделовања. UML пружа корисне алате за анализу, развој и имплементацију 
софтвер базираних система као и за моделовање апликација и сличних процеса. 

У оквиру овог рада извршено је моделовање система веб базиране књижаре коришћењем UML језика 
моделовања. Овако добијени дијаграми су затим коришћени за боље разумевање и даљу реализацију пројекта. Сам 
пројекат је реализован коришћењем Spring framework-a, једног од најпознатијих и најпримењенијих „оквира“ за 
JAVA програмски језик. Поред тога, коришћена је H2 база, Hibernate, Thymeleaf kao и низ библиотека 
карактеристичних за рад са Spring  оквиром. 

2 ГЛАВНИ ДЕО РАДА 

2.1 Моделовање система коришћењем UML-a 
Моделовање представља процес дизајнирања софтверске апликације који се извршава пре почетка 

програмирања.  Представља есенцијални корак у развоју великих апликација, али такоће може бити од великог 
значаја за средње и мале апликације.  

Коришћење модела учесницима у развоју софтвера омогућава лакше утврђивање да ли је пословна 
функционалност комплетно и правилно осмишљена, да ли су потребе крајњег корисника система испуњене као и 
да ли су испуњени други важни параметри система као што су скалабилност, робустност, сигурност и сл.. Дакле, 
UML у великој мери олакшава планирање развојног процеса. Могућност визуализације концепата и апликационе 
структуре у великој мери олакшава уочавање евентуалних недостатака и грешака, што позитивно утиче на на 
целокупан развојни процес софтвера и повећава ефикасност у раду. На овај начин се спречава велики број грешака 
које би после имплементације биле веома тешке и скупе за отклањање. 

UML, универзални језик моделовања, се може користити за: 

1) конструисање, 

2) специфицирање,  

3) визуализацију,  

4) документовање  

моделе софтверских система који се пројектује на начин да они испуњавају скуп неких већ унапред дефинисаних 
захтева. Овако моделовани системи могу бити веома разноврсни, од ранга пословних информационих система, 



преко  дистрибуираних мрежних апликација па све до „real time“ система. UML своју највећу снагу показује управо 
на великим пројектима на којима учествује велики број људи, где добро познавање концепата UML-a доводи 
комуникацију готово до савршенства. 

2.2 Објектно орјентисани развој система веб базиране књижаре 
Како је UML изграђен на основним концептима објектно орјентисаног програмирања (класе, операције, 
енкапсулација, абстракција, наслеђивање и полиморфизам) он такође  представља одличан комплемент објектно 
орјентисаним језицима и околинама међу којима се налази и JAVA - језик коришћен за реализацију овог рада. 
Поступак објектно орјентисаног развоја система коришћењем UML-а може се свести на четри основна процеса: 
1) дефинисање захтева 
2) објектно орјентисану анализу 
3) објектно орјентисани дизајн 
4) имплементацију 
 
2.2.1 Дефинисање захтева 
Прва, а вероватно и најважнија фаза у развоју сваког система је свакако дефинисање захтева. Квалитетно 
обављање овог процеса је основни предуслов квалитетног пројектовања целог система а према томе и 
задовољења потреба свих корисника.  
Дефиниција захтева обухвата комплетан списак захтева које систем мора да испуни. У случају реалних система 
ови захтеви су дефинисани од стране аналитичара захтева и наручиоца/корисника апликације. 
Процес дефинисања захтева система спроводи се кроз израду физичког модела пословног процеса књижаре. За 
израду овог модела потребно је извршити: 
1) развој дијаграма случајева коришћења 
2) развој дијаграма активности 
 
2.2.2 Објектно орјентисана анализа 
Објектно оријентисана анализа система књижаре користи се за дефинисање кључних концепата и веза између 
њих. 
Објектно оријентисана анализа обухвата: 
3.21)  израду концептуалног модела, 
3.22)  израду дијаграма секвенци, 
 
2.2.3 Објектно орјентисани дизајн 
Објектно оријентисани дизајн подразумева логичку и физичку декомпозицију система који се моделује, на 
мање софтверске целине и блокове, као и спецификацију статичких и динамичких аспеката система. Статички 
аспекти система моделују се помоћу дијаграма класа и дијаграма објеката, који обезбеђују визуелно 
приказивање елемената који егзистирају у систему. Динамички аспекти система се моделују коришћењем 
дијаграма сарадње и дијаграма стања, којима се представља размена порука између скупа објеката који постоје 
у систему. 
3.31 Израда дијаграма сарадње,  
3.32 Израда потпуних дијаграма класа; 

2.3 Моделовање система књижаре коришћењем UML-а 
У оквиру овог рада извршено је моделовање система књижаре, а затим и реализација описаног система. Систем 
ће регистрованим корисницима омогућити куповину књига из листе понуђених, како појединачно тако и 
додавањем већег броја књига у корпу. После сваке куповине врши се измена расположивог броја изабраних књига 
у систему. У случају нових корисника, како би поменуте акције биле дозвољене потребна је регистрација. 
Администратор система има приступ подацима о књигама, али такође има увид у податке регистрованих 
корисника. У оба случаја, он има могућност измене а и брисања података, док у случају књига, администратор је 
једини ко осим поменутог, има и могућност додавања нових уноса. 
2.3.1 Развој дијаграма случаја коришћења система књижаре 
За систем књижаре који је прво моделован а касније и реализован у оквиру овог рада могу се дефинисати следећи 
учесници система: 
1. администратор (ADMIN), 
2. купац (BUYER), 
3. гост (GUEST),  
 
као и следећи случајеви коришћења: 
1. преглед купаца 
2. измена података о купцу 
3. брисање купца 
4. додавање књиге 
5. измена података о књизи 



6. брисање књиге 
7. преглед књига 
8. куповина књиге 
9. убацивање књиге у корпу 
10. преглед садржаја корпе 
11. избацивање књиге из корпе 
12. куповина садржаја корпе 
13. логовање 
14. регистрација 
 

 
Слика 1: Дијаграм случајева коришћења моделоване књижаре 

 
 
 
 
 
 

2.3.2 Развој дијаграма активности за систем књижаре 
Током процеса прикупљања захтева, дијаграми активности се користе за детаљан приказ активности кроз које 
пролазе поједини случајеви коришћења. Ови дијаграми омогућавају боље разумевање корисничких захтева, као 
и давање детаљног описа потребних активности за успешну реализацију пословног процеса моделоване књижаре. 
На следежој слици дат је пример једног од реализованих дијаграма активности система књижаре. 



 
Слика 2: Дијаграм активности куповине књиге од старане купца,  

допуњен процесом уноса кнјиге од стране администратора 
 
 
 
 

2.3.3 Развој дијаграма секвенци за систем књижаре 
У оквиру овог поглавља представљен је један од креираних дијаграма секвенци за систем књижаре. 
Приказан је ток извршења радњи над купцима од стране администратора  и то приказа листе купаца, брисање као 
и измена података изабраног купца.  
 



 
Сликс 3: Дијаграм секвенци приказа, измене и брисања купаца 

од стране админстратора система 
 
 
 
2.3.4 Креирање дијаграма сарадње књижаре 

 
Дијаграмима сарадње се као и дијаграмима секвенци моделоване су интеракције у систему, тј. размена скупа 
порука између објеката у систему књижаре при њиховој међусобној комуникацији. 
Jedan од представљених дијаграма (Слика 4) се односи на интеракције администратора са системом приликом 
приказа, измене и брисања купаца. 
 

 

 
 Слика 4:  Дијаграм сарадње приказа, измене и брисања купаца 

од стране админстратора систем 



 

2.4 Развој веб апликација коришћењем Spring  програмског оквира 
Пројекат презентован у оквиру овог рада је реализован у Java програмском језику и то коришћењем данас 
најпознатијег и најшире кокришћеног Java „програмског оквира“ – Spring framework-a.  
Комуникација са H2 базом је остварена коришћењем Hibernate-a, јако ефикасне JPA имплементације. Управо због 
рада са Hibernate-ом, сви називи ентитета и њихових параметара су дати на енглеском језику. За креирање изгледа 
апликације коришћен је Thymeleaf генератор форме.  
Сам пројекат је рађен у STS-у (Spring Tools Suit-у), посебној верзији Eclipse развојне околине посебно 
прилагођене раду са Spring Framework-ом. 
2.4.1 Изглед апликације 

 
 

 

 
 

Слика 5: Преглед расположивих књига на страници предвиђеној за администратора 
  

 
Слика 6: Изглед странице приказане улогованом купцу  



3 ЗАКЉУЧАК 
У оквиру овог рада напрањен је детаљан приступ развоју апликације књижаре, прво кроз моделовање система 

коришћењем UML језика моделовања а затим кроз реализацију Java апликације коришћењем Spring Boot 
програмског оквира.  

За разлику од веома честог приступа развоју апликације, када се главни део моделовања обавља „у глави“ 
програмера приступ реализацији пројекта на начин како је то урађено у оквиру овог рада за резултат има далеко 
брже развијен систем, са јасно дефинисаним функцијама и расподелом улога, чему свакако треба посветити 
пажњу. 

Важну улогу у ефикасном развоју пројекта такође има и добар избор технологија на којима ће се он заснивати. 
Spring Boot у комбинацији са Hibernate-ом и Thymeleaf-oм свакако представља одличан избор, али такође и јако 
ефикасан алат за реализовање сложенијих апликација. 
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