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1 Решник ппјмпва
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Корисник – припадник прганизације, врщи пдређене прпцесе унутар система.
Ппстпји три типа кприсника кпји у зависнпсти пд свпје ппзиције у систему имају
пдређене привилегије за врщеое прпцеса.
Члан – припадник прганизације, врщи пдређене прпцесе унутар система.
Ппстпји три типа шланпва кпји у зависнпсти пд свпје ппзиције у систему имају
пдређене привилегије за врщеое прпцеса.
Локални администратор – кприсник са средоим нивппм привилегија. Мпже
да шита све ппдатке, унпси институције и меоа ппдатке п шланпвима за свпј
ентитет.
Глобални администратор – кприсник са највищим привилегијама. Мпже да
шита, меоа и унпси све ппдатке дпступне крпз систем.
Институција – кпмпаније, фирма или јавна устанпва са кпјпм прганизација
пбавља сарадоу.
Апликација – представља пднпс између шлана и институције.
Статус апликације – нивп прегпвпра дп кпг је стигла пдређена апликација.
Извештај – детаљан ппис апликације и статуса у кпм се та апликација налази.
Ентитет – канцеларија кпјпј шлан мпже припадати.
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2 Увпд
Рад представља претвараое идејнпг прпјекта у функципналну Веб апликацију.
Апликација треба да пмпгући унпс, шитаое, брисаое, меоаое и адекватнп
приказиваое свих инфпрмација кпје се налазе у бази ппдатака, а кпје представљају
прпцес сарадое шланпва прганизације са једне стране и пдређених институција са
друге. Апликација треба да ппмпгне у сагледаваоу целпкупне сарадое између
шланпва прганизације и оених партнера, кап и да памти све заврщене сарадое и
статистишки их пбрађује.

3 Идеја
У систему ппстпји вище типпва кприсника, кпји имају пдређене привилегије за
пбављаое текућих ппслпва. Сви кприсници усппстављају сарадоу са институцијама, та
сарадоа прплази крпз некпликп фаза и за сваку пд фаза мпже, не нужнп, бити везан
неки извещтај. Систем је пптпунп транспарентан за све шланпве прганизације и свакп
мпже имати увид у све распплпживе инфпрмације. Глпбални администратпр има
правп да шита, меоа, брище и мпдификује све инфпрмације у бази ппдатака, лпкални
администратпр има правп меоаоа ппјединих ппдатака везаних за шланпве из свпг
ентитета и унпщеоа нпвих институција, дпк шлан има правп да унпси нпве
институције.

3.1 Захтеви
Пптребнп је направити апликацију кпја би шувала ппдатке п пптенцијалним
партнерима прганизације, пднпсима и кпнтактима кпје би требалп усппставити или
пдржавати, пспбама кпје су задужене за сарадоу и кпје раде на кпнтакту. У склппу
система налази се и анализа успещнпсти свакпг кпрака у прпдајнпм сектпру. Ппстпји
некпликп циклуса крпз кпје прплази партнерска институција (ппслата на пдпбреое,
пдпбрена, кпнтактирана, заказан састанак, пдржан састанак, пптписан угпвпр). Ппщтп
прганизација има вище канцеларија, јакп је битнп да се зна кпја канцеларија
кпнтактира кпју институцију, такп да је из тпг разлпга битнп имати систем пдпбраваоа,
и јасне извещтаје свакпг кпнтактираоа. Партнерска институција би требалп пп правилу
да буде јединственп пдређена матишним брпјем из АПР-а. Чланпви имају правп
унпщеоа нпвих институција у базу, али свака пд тих институција мпра бити пдпбрена
пд стране некпг пд глпбалних администратпра. Пд тренутка када је пдпбрена, шлан
кпји је пријавип има 2 месеца да прпђе крпз све прпцесе и пптпище угпвпр. У
супрптнпм, пна прелази ппнпвп на статус "Слпбпдна", када је у сарадоу мпже узети
други шлан уз задржаваое свих извещтаја кпнтактираоа. Анализа успещнпсти
прпдајнпг сектпра пгледа се крпз следеће пднпсе:
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Брпј пдпбрених институција / Брпј пријављених институција
Брпј кпнтактираних институција / Брпј пдпбрених институција
Брпј заказаних састанака / Брпј кпнтактираних институција
Брпј угпвпра/Брпј састанака
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3.2 Циљеви
Испуоеое свих дефинисаних захтева и дплазак дп функципналне Веб
апликације кпја ће мпћи да ради у реалним услпвима.

4 Архитектура система
Пдабрана је архитектура тещких клијената са кприщћеоем REST архитектуре за
исппрушиваое ппдатака. Кприщћеое REST архитектуре се мпже ппказати кап дпбрп,
нарпшитп акп се у будућнпсти буде правила андрпид (или нека друга) апликација, кап
щтп је планиранп. Архитектура тещких клијената ппдразумева исппрушиваое
непбрађених ппдатака клијенту пд стране сервера, где се клијент брине п оихпвпј
пбради и адекватнпм приказиваоу. Пвакав приступ смаоује пптерећеое сервера. Са
све јашим клијентским рашунарима пва архитектура ппстаје јакп пппуларна.

HTML

HTML
AJAX

JSON

AngularJS
Generator HTML-a

Generator dinamičkih
sadržaja

JSON
REST
Serverski deo
[PHP]

Komunikacija sa
DB [PHP]

DB

Slika 9.4: Celokupna arhitektura sistema

Слика 4.1: Архитектура апликације
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Архитектура апликације је вищеслпјна, а састпји се из:
1) Базе података кпја је детаљнп пбјащоена у делу 4.1
2) REST слоја - састпји се из серверскпг дела и дела кпмуникације са базпм ппдатака.
Серверски деп прима захтеве и врщи оихпву пбраду, а затим захтеве за ппдацима
щаље делу кпји кпмуницира са базпм ппдатака кпји пптпм ппдатке враћа серверскпм
делу кпји исте припрема у JSON фпрмату и кап такве прпслеђује Angular слпју. Захтеви
у серверскпм делу се усппстављају са метпдама (GET, POST, PUT, DELETE) тј. метпдама
ПЧМБ-а пптпм захтевпм (нпр. GET institutions/school - кпји ће вратити све щкплске
институције), щтп и дефинище REST.
3) Angular слоја - oвај слпј пмпгућава кпмуникацију презентаципнпг слпја и REST слпја,
врщи припрему и приказиваое затраженпг и дпбијенпг садржаја. Кпмуникацију са
REST слпјем врщи JSON-пм и AJAX-oм щтп истп кпристи и за кпмуникацију са
презентаципним слпјем.
4) Презентационог слоја - врщи приказ ппдатака и пстварује директну кпмуникацију
са кприсникпм.
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4.1 База ппдатака
ERR (Entity-relationship model)
Апстрактан нашин за пписиваое база ппдатака. Пписује ппдатке кпје пбухватају
пбјекте и везе између оих у реалнпм свету, кпристи се за развпј иницијалне базе
ппдатака. На слици 4.2 приказан је ЕРР дијаграм кпји пписује базу ппдатака, ентитете и
оихпве међуспбне пднпсе кпји су кприщћени у прпјекту.

Слика 4.2: ЕРР дијаграм базе ппдатака

Кприсници
Ентитет (Entity) - представља канцеларију за кпју је шлан везан.
Члан (Member) - садржи ппдатке п шлану, лишне ппдатке, пермисије и инфпрмацију
кпјпј канцеларији шлан припада.
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Институције
Тип (Type) - садржи ппдатке п типпвима институција оихпвим називима и дужинпм
трајаоа сарадое за тај пдређени тип институције. (Типпви институције су: кпмпаније,
хптели, хпстели, амбасаде, щкпле, фпндпви, предщкплске устанпве, невладине
прганизације и канцеларије за младе).
Институција (Institution) - садржи све релевантне ппдатке п институцији, типу
институције и да ли је пна пдпбрена или не (самп укпликп је институција пдпбрена,
шлан мпже усппставити сарадоу са опм).
Пиб институција (PibInstitution) - садржи кпнкретне ппдатке п институцијама кпје имају
свпј Пиб и матишни брпј. Институције пвпг типа су: кпмпаније, хптели, хпстели,
предщкплске устанпве и невладине прганизације.
Амбасада (Embassy) - садржи дпдатни ппдатак кпју земљу представља амбасада, а
ппщтп самп једна амбасада мпже ппстпјати за једну земљу, ппље country је
прпглащенп за примарни кљуш.
Фпнд (Fund) - садржи дпдатне ппдатке п фпнду оихпвпм краткпм и дугпм називу.
Шкпла (School) - садржи ппдатке п щкпли, кпг је нивпа (пснпвна, средоа, вища,
факултет...), кпје је власнишке структуре (државна или приватна).
Апликације
Апликација (Application) - представља везу (сарадоу) између шланпва и институција.
Садржи инфпрмације п датуму пријаве и датуму истека апликације, кап и ппље busy
кпје пдређује да ли је нека институција заузета или не, а уједнп служи и за архивираое
свих сарадои шланпва и институција.
Статус апликације (ApplicationStatus) - пдређује на кпм нивпу (статусу) се налази
тренутна апликација пднпснп сарадоа, кап и извещтаји кпје шланпви пищу какп би се
ималп у виду дпкле се стиглп и какп теше сарадоа.
Статус (Status) - представља нивп сарадое. Пн се пдвија у некпликп нивпа, а тп су:
слпбпдан, аплициран, пдпбрен, кпнтактиран, дефинисан датум састанка, пдржан
састанак и пптписан угпвпр.
Извещтај (Report) - дпдатне инфпрмације п сарадои, инфпрмације п пспбама за
кпнтакт и адекватан текст.
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5 Извпрни кпд апликације
Целпкупан кпд апликације прганизпван је у две велике целине, серверски и
клијентски деп. Ппщтп су кприщћене архитектура тещких клијената и REST сервис,
пваква ппдела се наметнула кап прирпдна.

5.1 Серверски деп
Извпрни кпд серверскпг дела прганизпван је у некпликп PHP датптека, међу кпјима су:
server.php
db.php
func.php
кап и ппјединашне датптеке за сваку пд класа кпје су кприщћене:
Application.php
ApplicationStatus.php
Report.php
Status.php
Institution.php
Embassy.php
Fund.php
PibInstitution.php
School.php
Прганизација пвих класа се мпже видети на дијаграму класа на слици 5.1.

Слика 5.1: Дијаграм класа
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Свака пд пвих класа ппседује ппља кпја пдгпварају атрибутима пдгпварајућих
табела базе ппдатака. Такпђе, свака класа ппседује и toJSON() метпд кпји враћа JSON
репрезентацију кпнкретне инстанце класе. Ради лакщег кпвертпваоа низпва пбјеката
пвих класа у JSON фпрмат, сва ппља су прпглащена кап јавна и на тај нашин ппстала
дпступна метпду json_encode(). Збпг недпстатка времена били смп примпрани на
пвакав пптез кпји нарущава ппшетну замисап п енкапсулацији.
Датптека server.php је у нашелу прималац HTTP захтева. Пна прихвата URI и тип
захтева, затим парсира адресу и у зависнпсти пд типа захтева (GET, POST, PUT и DELETE)
и елемената адресе ппзива пдгпварајући метпд пбјекта $db. Пви метпди враћају JSON
репрезентацију траженпг ресурса или пбавещтеоа. Такп дпбијени ппдаци се затим
щаљу клијенту кап телп пдгпвпра на ппслати захтев, уз пдгпварајући статусни кпд.
$db је инстанца класе DB кпја се налази у засебнпј датптеци db.php. Пва класа је
задужена за кпмуникацију са базпм ппдатака и изврщаваое кпнкретних упита кпје
захтева клијент. Оен кпд је прганизпван пп метпдама кпје се ппзивају у server.php
датптеци и кпје изврщавају разлишите упите.
Датптеке server.php и db.php представљају пснпву REST сервиса кпји представља
срж целпкупне апликације.
Датптека func.php садржи функцију isAutorized() кпја прпверава да ли је
кприсник аутпризпван да приступи апликацији. Пна ппзива функцију
checkBearerToken() из пбјекта $db кпја прпверава кприснишкп име и щифру у бази и у
зависнпсти пд успещнпсти пперације враћа аутпризаципни тпкен или нулу.

5.2 Клијентски деп
Клијентски деп апликације ппдељен је у вище директпријума кпји групищу
пдгпварајуће датптеке:
css - датптека са свим .css фајлпвима
img - слике кпје се кпристе у апликацији
js - датптека са нащим JavaScript кпдпм, најбитнији фајлпви су:
services.js - фабрике за ппвезиваое са REST сервиспм
controllers.js - кпнтрплери страница, ушитавају и пбрађују садржај
app.js - датптека у кпме је пдређенп рутираое, ппвезани кпнтрплери са
страницама
lib - сппљащое библиптеке кпје смп кпристили за рад
templates - .html фајлпви, кпји се ушитавају у Мастер страницу
index.html - Мастер страница у кпју се Ајаx-oм ушитавају пптребни ппдаци
login.html - страница за лпгпваое кпја је издвпјена из система
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Сам AngularJS је прганизпван пп МПК принципу, кпга смп се и ми придржавали.
Ппглед је рађен ппмпћу BootStrap библиптеке, кпја пмпгућава удпбан рад и щтп је јпщ
битније приказ кпји се разликује у зависнпсти пд уређаја на кпме се приказује, билп да
је тп рашунар, таблет или мпбилни телефпн. Ппмпћу AngularJS и BootStrap библиптека,
на врлп ефикасан нашин се врщи приказ, филтрираое и спртираое пптребних
ппдатака.
Мпдел деп пвде представљају фабрике кпје ушитавају ппдатке из REST сервиса и
пмпгућавају све ПЧМБ пперације. За ушитаваое ппдатака кприщћен је $resource мпдул
за рад са RESTFull сервисима. Ту су дефинисане метпде query, get, create, update, delete
кпје се касније самп ппзпву из пдгпварајућег кпнтрплера.
Мпдел и ппглед се ппвезују ппмпћу кпнтрплера. Пн дефинище функције кпје се
на пдгпварајући клик или у зависнпсти пд URI адресе приказују на екрану. Кпнтрплер је
са фабрикама ппвезан ппмпћу Dependency Injection щаблпна, кпји претппставља где је
пптребан пдређени ресурс из тпг сервиса, a дпвпљнп је самп навести назив сервиса
при ппзиву, и пн ће бити дпступан кпнтрплеру. Иста ствар важи и за ппзив функција
кпнтрплера из ппгледа.

Слика 5.2: Изглед апликације

6 Сигурнпст система
Мнпгп пажое је ппсвећенп на ппљу сигурнпсти апликације. Генералнп
имплементиран је oauth прптпкпл кпји иакп није званишан стандард претендује да тп
буде щтп се тише рест сервиса. У наставку је детаљније пбјащоен принцип
аутентификације и аутпризације кприсника.
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6.1 Аутентификација
Какп је пп принципима REST сервиса сваки захтев кпмплетан, билп је пптребнп
псмислити имплементацију oauth прптпкпла кпја пдгпвара нащим пптребама. Наиме,
да би нека апликација (претраживаш) пднпснп у нащем слшају кприсник дпбип
мпгућнпст да приступа REST апију пптребнп је да сервер испрегпвара тпкен кпји ће се
кпристити у свим наредним ппзивима REST апи-ја. Захтеваое тпкена пд стране
кприсника се врщи на следећи нашин:
Кприсник (апликација кпја кпристи REST сервис) щаље: POST /oauth/token HTTP/1.1
захтев при шему је пбавезанп аутпризаципнп заглавље у пблику:
Authorization: Basic eHZ6MWV2RlM0d0VFUFRHRUZQSEJvZzpMOHFxOVBaeVJn
NmllS0dFS2hab2xHQzB2SldMdzhpRUo4OERSZHlPZw==
Ниска кпја се прпслеђује представља base64 енкпдирану ниску кпја је састпји пд
кпмбинације кприсникпвпг емејла и лпзинке. Накпн прпслеђенпг захтева за тпкенпм,
сервер декпдира ниску, хещује је при шему се иста салтује и пнда се у бази прпверава
да ли ппстпји 1-1 кпресппнденција са неким ппстпјећим хещпм. Укпликп ппстпји такав
хещ у бази, сервер враћа JSON пдгпвпр у кпме ппстпји тпкен кпји ће кприсник тј
апликација кпристити у наредним ппзивима REST апија. Пдгпвпр је пблика:
{"token_type":"bearer","access_token":"28c17e1db7bf041caab1caf53626c5df"}
Укпликп је апликација успещнп испрегпварала тпкен кпји ће се кпристити у
наредним ппзивима, access_token се снима кпд клијента кап кплашић, а заглавље
свакпг нареднпг ппзива према REST апију се врщи прпслеђиваоем такпђе
аутпризаципнпг заглавља пблика:
Authorization: Bearer YW5kcmlqYS5taWxqa292aWNAYWllc2VjLm5ldDoxMjM=
При шему ниска представља енкпдиран пблик хеща приступнпг тпкена. На пвај
нашин смп сигурни да је кприсник бащ пнај за кпга се представља. Бар у пнпј мери у
кпме је тещкп направити две разлишите ниске кпје прппущтене крпз мд5 алгпритам
враћају исти резултат. У слушају кпмпрпмитпване базе, нападаш неће мпћи да кпристи
rainbow табеле па се прпбијаое хещева свпди на напад решникпм или brute-force щтп
пнда директнп зависи пд јашине саме лпзинке. У нареднпј секцији ће краткп бити
представљен прпблем аутпризације.
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6.2 Аутпризација
Сваки кприсник у бази ппдатака садржи ппдатак п свпм рангу тј. п дпзвплама.
Прпвера да ли је кприсник аутпризпван да изврщи неки захтев се врщи на серверу и тп
такп щтп се за пдрећени тпкен укпликп је упарен прпверава да ли власник тпкена има
пвлащћеоа да изврщи пдређени захтев, укпликп нема враћа се 401 грещка тј. грещка п
неаутпризпванпм приступу. Такпђе битнп је наппменути да се на клијентскпј страни тј.
страни апликације кпристе angular interceptori кпји на пвакве захтеве пдгпварају такп
щтп кприсника враћају на страницу за лпгпваое.
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