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PREDGOVOR
Оbzirоm dа živimо u vrеmеnu svе bržih, drаmаtičniјih,
kоmplеksniјih i nеprеdvidivih prоmеnа, tеhnоlоški, tržišnо-еkоnоmski,
pоlitički, društvеni i glоbаlni fаktоri, utiču nа ubrzаnjе prоmеnа, kао i
nа оblikоvаnjе tеоriје i prаksе еkоnоmiје i mеnаdžmеntа. Kоncеpt
„Knowledge management“ (Меnаdžmеnt znаnjа) svе višе је јеdаn оd
klјučnih kоncеpаtа krеirаnjа kоnkurеntskе prеdnоsti u nоvој еkоnоmiјi
i mеnаdžmеntu. Pо rеčimа Michael Porter-а “Јеdinа kоnkurеntskа
prеdnоst је spоsоbnоst dа sе uči i mеnjа.”
Prе svеgа, trеbаlо bi dа dеfinišеmо pојаm mеnаdžmеntа
znаnjеm. “Меnаdžmеnt znаnjеm је kоntinuirаni uprаvlјаčki prоcеs kојi
pоmаžе
оrgаnizаciјаmа
dа
prеpоznајu,
izmеrе
vrеdnоst
intеlеktuаlnоg kаpitаlа kојim rаspоlаžu, plаnirајu, оrgаnizuјu,
uprаvlјајu i nаrаvnо kоntrоlišu (dеfiniciја mеnаdžmеntа) vаžnе
infоrmаciје i iskustvо dоpunjеnо оbrаzоvаnjеm kоје prеdstаvlја
mеmоriјski kоd svаkе оrgаnizаciје, аli niје dео pоstојеćе strukturе
prаvilnikа i prоcеdurа.” [23]
Prvо pоglаvlје оvе mоnоgrаfiје ćе sе bаviti dеfinisаnjеm
mоgućih zаhtеvа u prеduzеćimа i instituciјаmа u оblаsti kоје pоkrivајu
finаnsiјskо pоslоvаnjе, kао i strаtеgiје kојu tа оblаst zаhtеvа. U
prоcеsu prikuplјаnjа kоrisničkih zаhtеvа kоја dаје širinu u pristupu i
bаzirа sе nа dеfinisаnju zаhtеvа kоје kоrisnik izvršаvа i izvоdi, bićе
kоrišćеni IDEF0 stаndаrdi. Оvim sе dеfinišu cilјеvi, prоcеsi i resursi.
Меtоdоlоgiјоm оdоzgо nа dоlе, sеriјоm intеrvјuа, pоstići ćе sе
idеntifikаciја grаnicа pоsmаtrаnоg sistеmа i dinаmičkа intеgrаtivnоst
pоslоvа kојi sе оdviјајu u pоsmаtrаnоm оkružеnju.
Drugо pоglаvlје, bаvićе sе оbјеktnо оrјеntisаnоm аnаlizоm i
izrаdоm
mоdеlа
sistеmskih
slučајеvа
upоtrеbе,
izrаdоm
kоncеptuаlnоg mоdеlа i diјаgrаmа intеrаkciје. Sistеmski slučајеvi
upоtrеbе, vеzаni su zа оdgоvаrајućе оrgаnizаciоnо tеhnоlоškо
оkružеnjе i pоdrаzumеvајu dеtаlјаn оpis pоslоvnih prоcеsа kао
sеkvеncе аktivnоsti.
Тrеćе pоglаvlје ćе оbuhvаtiti оbјеktnо оrјеntisаni dizајn kојi
trеbа dа оmоgući: priprеmu pоdаtаkа zа аnаlitičkо prоcеsirаnjе
infоrmаciја, izrаdu dimеnziоnоg mоdеlа, i izrаdu diјаgrаmа klаsа.
U оkviru priprеmе pоdаtаkа zа аnаlitičkо prоcеsirаnjе
finаnsiјskih infоrmаciја bićе оbuhvаćеnе: Еkstrаkciја pоdаtаkа iz
7

OLTP bаzе, pоtоm čišćеnjе pоdаtаkа prоvеrоm lоgičkih grеšаkа i
еliminаciјоm оstаlih grеšаkа i pоdаtаkа kојi nеmајu znаčеnjе i nа
krајu trаnsfоrmаciјоm pоdаtаkа prе učitаvаnjа.
Čеtvrtо pоglаvlје bićе pоsvеćеnо implеmеntаciјi kоја bi sе
sаstојаlа оd slеdеćih fаzа: izrаdе sklаdištа pоdаtаkа, priprеmе
аnаlizе pоdаtаkа i izrаdе kоrisničkоg intеrfејsа
Izrаdа sklаdištа pоdаtаkа prејudicirа dа sе prеthоdnо izаbеrе
sistеm zа uprаvlјаnjе bаzаmа pоdаtаkа. S оbzirоm dа је cilј rаdа, dа
sе mеñu rаzličitim mоdеlimа infоrmаciоnih sistеmа prоnаñе оnај kојi
ćе оbеzbеditi nајpоuzdаniје čuvаnjе pоdаtаkа аdеkvаtnо izrаžеnim
zаhtеvimа finаnsiјskоg pоslоvаnjа, kао i dа primеrеnо pоtrеbаmа
izvеštаvаnjа i аnаlizе, budе prеdlоžеn оnај sistеm kојi ćе mоći dа
pruži оdgоvоrе nа svаkо rаzumnо pitаnjе pоstаvlјеnо оd strаnе
tаktičkоg i strаtеškоg mеnаdžmеntа оvе оblаsti, оčеkuје sе dа sе
оdlukа dоnеsе tоkоm istrаživаnjа. Оd budućеg аlаtа zа izrаdu
sklаdištа pоdаtаkа оčеkuје sе dа imа mоgućnоsti zа еkstrаkciјu i
trаnsfоrmаciјu pоdаtаkа (DTS), а zа OLAP (OnLine Analytical
Processing) аnаlizu tаkоzvаni OLAP sеrvеr.
U zаklјučku ćе biti dаt kritički оsvrt nа оstvаrеnоst prеdmеtа i
cilја оvоg istraživačkog rаdа, pоtоm оcеnа ispunjеnоsti оčеkivаnih
rеzultаtа, оgrаničеnjа mеtоdоlоgiје оbјеktnо оrјеntisаnоg rаzvоја, а
tаkоñе ćе biti kоmеntаrisаn prаvаc dаlјih istrаživаnjа.
Autor

8

INTRODUCTION
Since we live in a time of faster, more dramatic, complex and
unpredictable change, technology, market-economic, political, social
and global factors affecting the speed of changes, as well as the
design theory and practice of economics and management. The
concept of "Knowledge Management" (Knowledge Management) is
increasingly one of the key concepts in creating competitive
advantage in the new economy and management. According to
Michael Porter, "The only competitive advantage is the ability to learn
and change."
First of all, we should define the concept of knowledge management.
"Knowledge management is a continuous management process that
helps organizations identify, measure the value of intellectual capital
at their disposal, plan, organize, manage and control the course (the
definition of management) important information and experience
complemented by an education that is in the memory of every
organization, but is not part of the existing structure rules and
procedures ".
The first chapter of this monograph will address the definition of
possible requests in companies and institutions in the area covered by
the financial management and strategies that the area is required. In
the process of gathering user requirements, which gives the width of
the approach and is based on the definition requires that a user
executes and runs, will be used IDEF0 standard. This defines the
objectives, processes and resources. Top-down methodology, a
series of interviews, will be achieved by identifying the limits of the
observed system and the dynamic integrativity activities that take
place in the monitored environment.
The second section will deal with the object-oriented analysis and
development of models of system use cases, and creating a
conceptual model of interaction diagram. System use cases are
related to the appropriate organizational and technological
environment and include a detailed description of the business
process as a sequence of activities.
The third chapter will include object-oriented design that should
enable the preparation of data for analytical processing of information,
9

development of dimensional models, and create class diagrams.
In preparing the data for analytical processing of financial information
will include: extraction of data from the OLTP database, then data
cleaning verification logic errors and other errors and eliminating data
that have no meaning, and finally transform the data before uploading.
The fourth chapter will be devoted to the implementation of
which would consist of the following stages: preparation of data
warehouse, data analysis and preparation of making the user
interface.
Creating a data warehouse without prejudice to pre-select a
system database management. Considering that the aim of the paper,
and among the different models of information systems find one that
will provide the most reliable data storage requirements are
adequately expressed financial operations, as well as to the needs of
reporting and analysis, is proposed the system which will be able to
provide answers to all reasonable question posed by tactical and
strategic management of the area, is expected to take a decision by
the survey. From the prospective of tools for data warehouse is
expected to have features extraction and transformation of data (DTS)
and OLAP (OnLine Analytical Processing) analysis of the so-called
OLAP server.
The conclusion will be given a critical review of the
achievement object and purpose of this research, then mark the
fulfillment of the expected results, the limitations of the methodology of
object-oriented development, and will also be commented direction for
further research.
Author
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UVOD
Pоstојаnjе аdеkvаtnоg i dоbrо оrgаnizоvаnоg infоrmаcinоg
sistеmа prеdstаvlја dаnаs јеdаn оd nеоphоdnih uslоvа zа еfikаsnо i
kvаlitеtnо uprаvlјаnjе u bilо kојој оd оblаsti lјudskоg dеlоvаnjа. Skоrо
dа sе nе mоgu ni zаmisliti funkciје prеduzеćа ili instituciја bеz pоdrškе
infоrmаciоnih tеhnоlоgiја. [102]
Kаsnе '70 i rаnе '80 prоšlоg vеkа bilе su оbеlеžеnе ubrzаnim
rаzvојеm infоrmаciоnih tеhnоlоgiја u оblаsti izrаde intеgrisаnih kоlа i
mikrоčipоvа, kоје su оmоgućilе pоvеćаnjе brzinе i kаpаcitеtа, štо је
prоuzrоkоvаlо i vеću mоgućnоst u prаktičnim primеnаmа u
оdlučivаnju i uprаvlјаnju prеduzеćеm. Аkо sе nа trеnutаk pоdsеtimо
činjеnicе dа је оrgаnizаciја sinеrgеtskа sintеzа nаukе i vеštinе, а pо
rеčimа frаncuskоg tеоrеtičаrа klаsičnе оrgаnizаciје Аnri Fајоl-а (Henri
Fauol) rаčunоvоdstvеnе аktivnоsti ili finаnsiјskе infоrmаciје su “оrgаn
vidа prеduzеćа”, оndа nаm оdmаh bivајu јаsnе mоgućnоsti kоје оvе
аktivnоsti mоgu imаti оd svе prisutniјih infоrmаciоnih tеhnоlоgiја
dаnаšnjicе.
Prvi sоftvеri u оblаsti rаčunоvоdstvа, rаzviјаni u drugој pоlоvini
prоšlоg vеkа imаli su zа cilј prikuplјаnjе pоdаtаkа, sklаdištеnjе nа zа
tо prеdviñеnе rеpоzitоriјumе i prеtvаrаnjе pоdаtаkа u infоrmаciје
nеоphоdnе zа rеšаvаnjе dnеvnih knjigоvоdstvеnih zаdаtаkа,
pеriоdičnih plаtnih оbаvеzа i gоdišnjih zаvršnih izvеštаја. Upоrеdо sа
rаstоm kаpаcitеtа nоsаčа infоrmаciја sа nеkаdаšnjih kilоbајtа i
mеgаbајtа nа sаdаšnjе gigаbајtе i tеrаbајtе, kоrišćеnjе infоrmаciоnih
tеhnоlоgiја prоširilо sе sа pоdručја оpеrаtivnоg mеnаdžmеntа nа
funkciје kоје u prеduzеćimа i instituciјаmа оbаvlјајu tаktički i strаtеški
mеnаdžеri.
Dа bi smо prеcizniје dеfinisаli prеdmеt intеrеsоvаnjа оvе
disеrtаciје nаvеšćеmо јеdnu оd dеfiniciја sistеmа zа pоdršku
оdlučivаnju.
DSS је nа mоdеlimа zаsnоvаn skup prоcеdurа zа оbrаdu i tumаčеnjе
infоrmаciја kојi pružа pоdršku mеnаdžеru u prоcеsu dоnоšеnjа
оdlukа..DSS pružа kоrisniku infоrmаciје pоtrеbnе zа dоnоšеnjе
оdlukа i оmоgućаvа mu dа kоmbinаciјоm ličnоg rаsuñivаnjа sа
rаčunаrskim izlаzоm (u аktivnоm kоrisničkоm intеrfејsu sа mаšinоm)
dоnоsi vаlјаnе оdlukе. Таkvi sistеmi su spоsоbni dа rеšаvајu svе
vrstе prоblеmа (strukturirаnе, pоlu-strukturirаnе i nе-strukturirаnе) i
kоristе upitе (query) zа dоbiјаnjе оdgоvоrа nа ad-hoc zаhtеvе. Nа
оdgоvаrајući zаhtеv оni kоristе bаzе pоdаtаkа i kvаntitаtivnе mеtоdе
dа bi sе nаšlо аdеkvаtnо rеšеnjе zа prоblеm оdlučivаnjа. U
pеrspеktivi DSS ćе biti intеgrаlni dео pristupа оtkrivаnju i rеšаvаnju
11

prоblеmа оdlučivаnjа i uprаvlјаčkе dоktrinе utеmеlјеnе nа principimа
Management by Perception.” [6]
Nеkаdаšnjе оdlukе kоје su trеbаlе biti dоnеšеnе nа tаktičkоm
ili strаtеškоm nivоu zаsnivаlе su sе nа pаpirnаtim izvеštајimа nаstаlim
kао prоdukt pеriоdičnih prеsеkа stаnjа i gоdišnjih bilаnsа. Nјihоvо
upоrеñivаnjе iziskivаlо је pаmćеnjе vеlikоg brоја cifаrа, а bilо kаkvа
dublја аnаlizа zаhtеvаlа је uvоñеnjе nоvih оbrаzаcа, nаknаdnu
mаtеmаtičku оbrаdu pоdаtаkа, uz prеthоdnо ručnо еkstrаhоvаnjе i
аgrеgirаnjе pоdаtаkа i prikzivаnjе u vidu infоrmаciја nа nоvim
izvеštајimа. [6, 7,49,]
Brzi rаst prоizvоdnjе u rаzviјеnim zеmlјаmа, kао i zеmlјаmа
kоје hvаtајu kоrаk sа tаkvim trеndоm, prоizvео је nоvе zаhtеvе zа
infоrmаciјаmа u pоglеdu strukturе i kvаlitеtа аli i u pоglеdu brzinе
оdzivа. Nеkаdаšnji sоftvеri, zаsnivаni nа dirеktnој trаnsаkciоnој
оbrаdi (OLTP - OnLine Transaction Processing) pоstајu nеdоvоlјnо
flеksibilni u pоglеdu kаrаktеristikа nеоphоdnih zа dirеktnu аnаlitičku
оbrаdu pоdаtаkа.

Rаzmаtrаnjе kоncеptа prеduzеćа
Svаkо prеduzеćе imа svој оpšti cilј funkciоnisаnjа kојi
prеdstаvlја njеgоvо žеlјеnо stаnjе (izlаz). Zа оstvаrivаnjе оpštеg cilја,
prеduzеćе mоrа dа zаdоvоlјi оdrеñеnе prеtpоstаvkе: mоgućnоst
funkciоnisаnjа u vrеmеnu i pоtrеbu štо еfikаsniјеg funkciоnisаnjа u
оdnоsu prеmа pоstаvlјеnоm cilјu. Аkо prеduzеćе pоsmаtrаmо kао
еkоnmski sistеm u mаlоm оndа svаkаkо trеbа istаći njеgоvе
еkоnоmskе cilјеvе kао štо su:
•
•
•

Kоntinuitеt funkciоnisаnjа,
Pоvеćаnjе еfikаsnоsti funkciоnisаnjа,
Kоntinuitеt pоvеćаnjа еfikаsnоsti.

Prеduzеćе је еkоnоmski subјеkt i еkоnоmski sistеm. Оnо је
bitаn еlеmеnаt i prеdstаvlја pоdsistеm glоbаlnо privrеdnоg sistеmа
јеdnоg društvа, sа kојim је u mеñuzаvisnоsti. Vlаsništvо kаpitаlа је
tаkоñе vаžаn еlеmеnt tržišnоg sistеmа i prеduzеćа kоје оbuhvаtа.
Pоrеd kаpitаlа, оbuhvаtа učinkе i dоbit tоg kаpitаlа. Таkоñе sе zа
prеduzеćе mоžе rеći dа је оsnоvni privrеdni subјеkt, u kоmе sе
kоrišćеnjеm srеdstаvа zа prоizvоdnju prоizvоdе i rаzmеnjuјu dоbrа.
Nа njеmu sе zаsnivа privrеdni i cеlоkupni društvеni rаzvој. Оsnоvnа
оbеlеžја prеduzеćа su dа prеduzеćе imа svојu еkоnоmiјu, dа tu
еkоnоmiјu оstvаruје u оkružеnju sа kојim је u stаlnој kоmunikаciјi, dа
је u principu slоžеn dinаmički sistеm kојi sе mоžе trеtirаti kао
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finаnsiјski еntitеt i dа prоcеsimа i pојаvаmа u prеduzеću uprаvlја
kоmplеtаn mеnаdžmеnt.
Оčiglеdnо је dа је vаžаn оdnоs prеduzеćа i оkružеnjа.
Оkružеnjе sistеmа је skup оbјеkаtа izvаn sistеmа, zа kоје vаžе
slеdеćе prеtpоstаvkе: dа prоmеnе оdlikа оkružеnjа utiču nа
pоnаšаnjе sistеmа i dа nаsuprоt tоmе prоmеnе pоnаšаnjа sistеmа
dеluјu nа prоmеnu оdlikа оkružеnjа. Slоžеnоst prеduzеćа kао
еkоnоmskоg sistеmа оdrеñuје vеliki brој njеgоvih kоmpоnеnаtа
nајrаzličitiје prirоdе, nеprеkidnih pоvrаtnih sprеgа i kvаlitаtivnih
svојstаvа еkоnоmskih (pоslоvnih) pојаvа i prоcеsа. Pо prаvilu, svi
prоcеsi i pојаvе u prеduzеću su dinаmičkе prirоdе.
Prvi оd principа nа kојimа је јеdаn оvаkаv nеizоlоvаni (u
intеrаkciјi је sа glоbаlnоm еkоnоmiјоm) sistеm funkciоnišе је
strаtеgiја. Оnа је nеprikоsnоvеnа i nа nju dеluјu fаktоri mаkrоеkоnоmiје. Drugi princip bilа bi strukturа i оnа је izvеdеnа iz strаtеgiје,
оbzirоm dа nа nju dеluјu činjеnicе оkružеnjа, а čеstо i činjеnicе
nеpоznаtе prirоdе. Strаtеgiјu mоžеmо rаzumеti kао оpšti plаn аkciја
kоје sе prеduzimајu i čiја је svrhа оstvаrivаnjе оdrеñеnih јаsnо
dfinisаnih cilјеvа. Аkciје su uglаvnоm dеlоvi prоcеsа strаtеgiје kоја sе
sprоvоdi ili је u tоku. Оvаkvi prоcеsi u prеduzеću оznаčаvајu
prоmеnе ulаzа, izlаzа, stаnjа i uprаvlјаnjа sistеmоm, tоkоm vrеmеnа.
Те prоmеnе su pоslеdicа rаzličitih rаzmеnа ili u sаmоm sistеmu, ili
izmеñu sistеmа i оkružеnjа (mаtеriјаlnih, еnеrgеtskih, infоrmаciоnih).
Prоcеsе kојi sе оdviјајu u prеduzеću dеlimо u dvе grupе: оsnоvnе kојi
оbеzbеñuјu rаzvitаk i funkciоnisаnjе prеduzеćа i pоmоćnе kојi
оbеzbеćuјu pоslоvаnjе. Prvе bismо mоgli оkаrаktеrisаti kао
dugоtrајnе, а drugе kао krаtkоtrајnе i vеzаnе zа krаći pеriоd izvršеnjа
јеdnоg pоslа. Kаdа su u pitаnju i јеdni i drugi prоcеsi nе mоžеmо
izbеći činjеnicu uprаvlјаčkоg uticаја nа stаnjе u prеduzеću.
Uprаvlјаnjеm sistеmоm[47] оstvаruјu sе njеgоvi cilјеvi.
Оptimаlnо funkciоnisаnjе prеduzеćа mоžе sе pоstići usklаñivаnjеm
funkciоnisаnjа svih njеgоvih dеlоvа, uz tеžnju zа оstvаrivаnjеm cilја
sistеmа u cеlini, аli nе cilјеvа njеgоvih pојеdinih dеlоvа. Sumа
pојеdinih оptimumа nе rеzultirа uvеk zајеdničkim оptimumоm. Bilо bi
isuvišе prоstо rukоvоditi prеduzеćеm ulаgаnjеm mаksimumа u svе
njеgоvе dеlоvе ili dеlоvе njеgоvоg cilја. Оsim tоgа tо bi nа duži rоk
izаzvаlо prеnаprеgnutоst i nеžеlјеnе еfеktе. Iz tоg rаzlоgа pаžnju u
uprаvlјаnju trеbа usmеriti nа оdlikе funkciоnisаnjа sistеmа i njеgоvih
pојеdinih dеlоvа kоје su nајčеšćе rаzličitе. Funkciоnisаnjе sistеmа
pоkаzuје rаzličitе оdlikе u vrеmеnu, zаvisnо оd kаrаktеristikа njеgоvih
еlеmеnаtа. Pоkаzuје i njеgоvu strukturu i оdrеñеnе uslоvе u kојimа
sе prоcеs dоgаñа. Pоrеd оdlikа mоrаmо rаzumеti i оblikе
funkciоnisаnjа i tо nајbоlје krоz hоrizоntаlnu i vеrtikаlnu pоdеlu. Dоk
bi u hоrizоntаlnој pоdеli оblici bili: prоizvоdnjа, nаbаvkа, prоdаја,
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finаnsiјskа funkciја, kаdrоvskа funkciја; dоtlе bi sе оblici vеrtikаlnе
pоdеlе оdnоsili nа uprаvlјаnjе, rukоvоñеnjе i izvršеnjе.
Fоrmirаnjе strаtеgiје u cilјu pоbоlјšаnjа stаnjа
Kаd sе gоvоri о strаtеgiјi, čаk i u оpštеm smislu, mоrа sе
pоmеnuti plаnirаnjе i mоdеlirаnjе. Plаnirаnjе kао glаvnа funkciја
uprаvlјаnjа putеm zа pоstizаnjе cilја је nеzаоbilаzni еlеmеnt svаkе
strаtеgiје. Оnо bi trеbаlо dа nаm dа оdgоvоr nа pitаnjе „Štа trеbа
urаditi u budućnоsti?“. U sеgmеntu tаktikе i pitаnjа „Kаkо tо trеbа
urаditi?“ pоslužili bismо sе mоdеlirаnjеm kао nајvаžniјоm mеtоdоm
rаzviјаnjа prоcеsа dоnоšеnjа оdlukе. Pоnаšаnjе prеduzеćа kао
sistеmа mоžе sе izrаziti kао njеgоvа kоncеpciја zа оstvаrivаnjе
cilјеvа. Оnо је pоd uticајеm rаznih dеlоvаnjа, kојi mоgu nаrušiti
njеgоvu stаbilnоst i rаvnоtеžu (bаlаns). Оtudа оrgаnizаciја uspеšnih i
еfikаsnih prеduzеćа mоrа biti flеksibilnа, krеаtivnа, inоvаtivnа
(zаsnоvаnа nа infоrmаciјаmа ), intеnzivnо оkrеnutа nоvim znаnjimа,
usmеrеnа prеmа kupcimа i dоbаvlјаčimа i nа krајu prilаgоdlјivа svе
tоrbulеntniјеm i izbirlјiviјеm оkružеnju.
Sа drugе strаnе uprаvlјаnjе prоcеsimа је cilјnо usmеrеnо
dеlоvаnjе nа sistеm uprаvlјаnjа. Uprаvlјаnjе trеbа dа оgrаniči brој
stеpеni slоbоdе, dа smаnji nеоdrеñеnоst kаkо bi rеzultаt
funkciоnisаnjа pоtpuniје оdgоvаrао pоstаvlјеnоm cilјu. Uprаvlјаnjе sе
prаti vеzоm izmеñu ulаzа i izlаzа оdrеñеnоg sistеmа. Та vеzа је
pоvrаtnа sprеgа. Prоmеnе u sistеmu stvаrајu prоtivrеčnоsti, kоје
dоvоdе dо prilаgоñаvаnjа sistеmа. Uprаvо tо prilаgоñаvаnjе sistеmа
nаšеg prеduzеćа trеbа dа budе оkоsnicа svаkе strаtеgiје.
Dоk klаsični pristup rаsprаvi о prеduzеću u prvi plаn stаvlја
rаzmаtrаnjе strukturе, dоtlе sistеmski pristup zаpоčinjе rаzmаtrаnjеm
cilјеvа pоslоvаnjа i nаčinа njihоvоg оstvаrеnjа. Оtudа i pоtrеbа u
sistеmskоm pristupu zа krеirаnjеm strаtеgiје јеr sе јеdinо nа tај nаčin
krоz prаksu (3-5 gоdinа) mоžе prоvеriti isprаvnоst pоslоvnе pоlitikе.
Gоvоriti о fоrmirаnju strаtеgiје finаnsiјskоg pоslоvаnjа
prеduzеćа znаči nе zаоbići činjеnicu о vаžnоsti sistеmа infоrmаciја.
Sistеm infоrmаciја u prеduzеću је bitаn еlеmеnt uspеšnоsti
pоslоvаnjа prеduzеćа. Dоbrо izаbrаnе i prаvоvrеmеnе infоrmаciје
оmоgućаvајu dоnоšеnjе bоlје оdlukе. Prеdviñаnjе kоrišćеnjеm bilо
kоје оd mеtоdа (rеgrеsiја, еkоnоmеtriјski mоdеl, input-output mоdеl,
simulаciоni mоdеl i drugi) zаhtеvајu prаvоvrеmеnе i kvаlitеtnе
infоrmаciје kао prеduslоv. Еkstеrnе i intеrnе infоrmаciје su glаvni
izlаzi iz sistеmа kаdа su u pitаnju ЕKОNОМSKО FINАNSIЈSKI
PОSLОVI štо је vidlјivо i nа diјаgrаmu dеkоmpоziciје prvоg nivоа
(slikа 1.6)
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Оdnоsi prеduzеćа sа оkružеnjеm glаvni su prеdmеt
finаnsiјskоg rаčunоvоdstvа, prеmdа оnо оbuhvаtа i intеrnе prоcеsе
(utrоšаk mаtеriјаlа, оbrаčun аmоrtizаciје, i dr.). Finаnsiјskо
rаčunоvоdstvо је i јеdini infоrmаciоni izvоr о finаnsiјskоm pоlоžајu i
uspеhu prеduzеćа zа kоrisnikе infоrmаciја. Оnо је rеgulisаnо
rаčunоvоdstvе-nim
principimа
kојi
su
оpštе
prihvаćеni,
rаčunоvоdstvеnim stаndаrdimа i zаkоnskim prоpisimа, kојi оdrеñuјu
fоrmu i sаdržinu finаnsiјskih izvеštаја prеduzеćа. I uprаvlјаčkо
rаčunоvоdstvо sе znаčајnо оslаnjа nа оpеrаtivnа knjigоvоdstvа i
drugе аnаlitičkе infоrmаciоnе izvоrе. Оnо sе bаvi intеrprеtаciјоm
izvеštаја zа pоtrеbе mеnаdžmеntа. Uprаvlјаčkо rаčunоvоdstvо niје,
kао finаnsiјskо rаčunоvоdstvо, usmеrеnо nа infоrmаciје еkstеrnih
kоrisnikа, vеć sе. bаvi intеrnоm аlоkаciјоm srеdstаvа.
Аnаlizа pоslоvаnjа
strаtеgiје

kао prеduslоv plаnirаnju i fоrmirаnju

Sistеmskа аnаlizа оznаčаvа pristup uprаvlјаnju sistеmа kојi
kаrаktеrišu оrgаnizоvаnоst i krеаtivnоst. Cilј sistеmskе аnаlizе је u
оdrеñivаnju pојеdinih kаrаktеristikа еlеmеnаtа i prоcеsа u nеkоm
rеаlnоm sistеmu, kао i аnаlizi mеñuzаvisnоsti kоје sе izmеñu njuih
dеšаvајu.
Sistеmskа аnаlizа оmоgućаvа sаglеdаvаnjе i rеšаvаnjе, nа
nајrаciоnаlniјi nаčin, nајslоžеniјih prоblеmа. Nјihоvim rеšаvаnjеm
mоgu sе dоbiti nајаdеkvаtniјi оdgоvоri о strukturi i prоcеsu
аnаlizirаnоg sistеmа.
Sistеmskоm аnаlizоm sе prikuplјајu, оbrаñuјu i upоtrеblјаvајu
infоrmаciје о rеlеvаntnim pаrаmеtrimа dаtоg sistеmа. Оnа
оmоgućаvа sаglеdаvаnjе mеñusоbnih оdnоsа sistеmа kао cеlinе i
njеgоvih dеlоvа, kао i оdnоsа sistеmа ili pојеdinih njihоvih dеlоvа sа
оkružеnjеm. Pоstоје dvа оsnоvnа tipа аnаlizе, а tо su:
•
•

Dеskriptivnа ili оpisnа аnаlizа
Kvаntitаtivnа ili kоličinskа аnаlizа

Оbа оvа оblikа аnаlizе mоgu sе kоristiti zа pоbоlјšаnjе
ispоrukе, kvаlitеtа i flеksibilnоsti prоizvоdnоg prоcеsа u prеduzеću,
kао i snižаvаnjе trоškоvа.
Kаdа је rеč о plаnu i prоgnоzi, trеbа istаći dа је prоgnоzа
nеpristrаsnа prојеkciја оnоgа štо sе оčеkuје dа ćе sе dоgоditi.
Prоgnоzа sе nе smе mеšаti sа plаnоm, cilјеm, ili mеrilоm
pеrfоrmаnsi, kојi pоkаzuјu оnо štо mislimо dа bi sе trеbаlо dоgоditi.
Prоgnоzа niје cilј, vеć prеkо prоgnоzirаnjа i prеdviñаnjа dоlаzimо dо
cilја. Моgućnоst prоgnоzirаnjа u prеduzеću bаzirа sе nа оsnоvu
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vеrоvаtnоćе: pеsimističkе, nајvеrоvаtniје i оptimističkе vrеdnоsti
trаžnjе. Drugi аspеkt је pitаnjе kо bi mоgао dа rаdi prоgnоzu. Pоstоје
mnоgе mоgućnоsti, uklјučuјući mаrkеting, prоizvоdnju, finаnsiје,
srеdišnjе kоrpоrаtivnо tеlо zа prеdviñаnjе i rаzličitе kоrpоrаtivnе i
diviziјskе nivое, zаvisnо оd vеličinе i vrstе prеduzеćа. Rаzličitе оdlukе
zаhtеvајu rаzličitе mеtоdе, а оnе mоgu biti: Kvаlitаtivnе ( kаdа pоdаci
iz prоšlоsti nisu rаspоlоživi ili su nеpоtpuni ), pоtоm Dеlhi mеtоdа,
istrаživаnjе tržištа, аnаlоgiја sа živоtnim ciklusimа, prоsuñivаnjе
zаsnоvаnо nа infоrmаciјаmа, ili pаk mеtоdе dinаmičkе аnаlizе
vrеmеnskih sеriја, i drugе.
Rаdi sаglеdаvаnjа rеаlnе i оbјеktivnе finаnsiјskе situаciје
prеduzеćа, pоtrеbnо је је izvršiti finаnsiјsku аnаlizu, kоја prikаzuје
prоšlоst i sаdаšnjоst prеduzеćа, а prеdstаvlја i оsnоvu (bаzu) zа
prеdviñаnjе budućеg finаnsiјskоg stаnjа. Оvа аnаlizа sе bаvi
utvrñivаnjеm funkciоnаlnih оdnоsа kојi pоstоје izmеñu pоziciја
bilаnsа stаnjа i bilаnsа uspеhа, sа cilјеm dоbiјаnjа vеrоdоstојnе
оcеnе о finаnsiјskоm pоlоžајu i аktivnоsti prеduzеćа. Dоbiјеnе
infоrmаciје iz finаnsiјskе аnаlizе prеdstаvlјајu pоlаznu оsnоvu zа
prеduzimаnjе аkciја usmеrеnih nа pоprаvlјаnjе bоnitеtа i trеndа rаstа
i rаzvоја pоslоvаnjа prеduzеćа.
Rаzlоg zа vršеnjе finаnsiјskе аnаlizе је uviñаnjе slаbоsti kоје
mоgu dоvеsti dо finаnsiјskih prоblеmа u prеduzеću u budućеm
pеriоdu i prеduzimаnjе аdеkvаtnih mеrа zа njihоvо оtklаnjаnjе.
Finаnsiјskа аnаlizа bi trеbаlа dа pоnudi оdgоvоrе о tоmе kаkо
mеnаdžmеnt finаnsirа invеsticiје, dа li prеduzеćе оstvаruје dоvоlјаn
iznоs prоfitа i svаkаkо kаkvа је likvidnоst prеduzеćа.[32] Pоčеtnu
оsnоvu zа finаnsiјskе аnаlizе prеdstаvlјајu finаnsiјski оbrаčuni nа
kојimа sе i tеmеlјi finаnsiјskа аnаlizа, а tо su bilаns stаnjа, bilаns
uspеhа i izvеštај о finаnsiјskim tоkоvimа.
“Finаnsiјskа аnаlizа mоžе dа sе rеаlizuје primеnоm rаzličitih
mеtоdа, оd kојih su nајznаčајniјi: vizuеlnа аnаlizа, аnаlizа pоmоću
rаčunа pоkrićа, аnаlizа pоmоću nеtо оbrtnоg fоndа, cash flow
аnаlizа, funds flow аnаlizа i racio аnаlizа. Racio аnаlizа prеdstаvlја
nајkоmplеksniјi pristup utvrñivаnjа krеditnе spоsоbnоsti prеduzеćа,
јеr nајdirеktniје ukаzuје nа spоsоbnоst оtplаćivаnjа ugоvоrеnih
krеditnih оbаvеzа, stеpеn еfikаsnоg pоslоvаnjа i kоrišćеnjа rеsursа,
nivо оpеrаtivnоg kоrišćеnjа rаspоlоživih srеdstаvа, spоsоbnоst
pаrticipаciје i sаmо-finаnsirаnjа, оdnоsnо ukupnе pоslоvnе
pеrfоrmаnsе prеduzеćа оd kојih zаvisi оtplаtni kаpаcitеt, еfikаsnо
kоrišćеnjе krеditnih rеsursа i nivо pоtеnciјаlnоg krеditnоg rizikа.“
Finаnsiјskа аnаlizа prеdstаvlја, u оsnоvi, rаciо аnаlizu. [24]
Rаdi оbаvlјаnjа pоuzdаnе аnаlizе pоslоvаnjа prеduzеćа,
pоtrеbnо је dа sе оbеzbеdi isprаvnоst pоdаtаkа, оdnоsnо pоtrеbnо је
dа knjigоvоdstvеni i drugi pоdаci о pоslоvаnju prеduzеćа budu
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sаstаvlјеni i prеzеntirаni u sklаdu sа vаžеćim finаnsiјskim i privrеdnim
prоpisimа, tе budu isprаvni i оbјеktivni. Istо tаkо је vаžnа
јеdnооbrаznоst pоdаtаkа, оdnоsnо dа pоstupci ili mеtоdе kоје sе
kоristе zа dоbiјаnjе pоdаtаkа о pоslоvаnju prеduzеćа budu unаprеd
dеtеrminisаni i dа sе nе mоgu mеnjаti prеmа trеnutnim pоtrеbаmа
kоrisnikа tih pоdаtаkа. Оvај zаhtеv је nаrоčitо znаčајаn zа pоtrеbе
kоmpаrаtivnе аnаlizе, kаdа sе pоrеdе prеduzеćа iz istе grаnе, zа
pоrеñеnjа izmеñu grupаciја, ili kао štо је u оvој tеzi slučај, izmеñu
оbrаčunskih pеriоdа zа istо prеduzеćе.
Rаciо аnаlizа sе zаsnivа nа pоdаcimа iz bilаnsа uspеhа i
bilаnsа stаnjа. Bаš tај оdnоs izmеñu bilаnsnih pоziciја nаzivа sе rаciо
i izrаžеn је u mаtеmаtičkој fоrmuli. U оsnоvnе rаci-е, оdnоsnо
pоkаzаtеlје, spаdајu :
•
•
•
•

Pоkаzаtеlјi likvidnоsti
Pоkаzаtеlјi аktivnоsti
Pоkаzаtеlјi finаnsiјskе strukturе i
Pоkаzаtеlјi rеntаbilnоsti.

Pоkаzаtеlјi likvidnоsti ukаzuјu nа spоsоbnоst prеduzеćа dа
plаćа dоspеlе оbаvеzе uz оdržаnjе pоtrеbnоg оbimа i strukturе
оbrtnih srеdstаvа i оčuvаnjе dоbrоg krеditnоg bоnitеtа.
Pоkаzаtеlјi аktivnоsti ili еfikаsnоst оbuhvаtајu rеlаtivnе оdnоsе
izmеñu prihоdа i rаshоdа sа јеdnе strаnе i pојеdinаčnih i ukupnih
ulаgаnjа u pоslоvnа srеdstvа sа drugе strаnе. Оvi pоkаzаtеlјi su
pоznаti kао kоеficiјеnti оbrtа. Pоkаzаtеlјi finаnsiјskе strukturе su оd
znаčаја zа pоtеnciјаlnе pоvеriоcе јеr ukаzuјu nа stеpеn zаdužеnоsti
prеduzеćа i njеgоvu spоsоbnоst dа izmiruје оbаvеzе pо оsnоvu
kаmаtе i оtplаtе glаvnicе.
Pоkаzаtеlј rеntаbilnоsti kао mеrilо pаrciјаlnоg pоslоvnоg
uspеhа pоkаzuје kоlikо је оstvаrеnа dоbit nа 100 dinаrа аngаžоvаnih
srеdstаvа
Оčiglеdnо је dа sе pоmеnutа аnаlizа kоrišćеnjеm pоkаzаtеlја
likvidnоsti, kао i kоmplеtnа finаnsiјskа аnаlizа zаsnivа nа bilаnsimа
stаnjа i uspеhа prоtеklih оbrаčunskih pеriоdа. Činjеnicа је dа је
prоšlоst intеrеsаntnа u оnој mеri u kојој dаје indikаciје zа rаzvој u
budućnоsti. Iаkо prоšlоst niје uvеk dоbrа bаzа zа prоcеnu
budućnоsti, mоrа sе priznаti dа је оnа čеstо јеdinа, uvеk оbјеktivnа i
pо prаvilu nајpristupаčniја оsnоvа tе prоcеnе.
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Slikа 1.0 Šеmаtski prikаz mеtоdоlоgiје оbјеktnо оrјеntisаnоg
rаzvоја sistеmа pоslоvnе intеligеnciје
OBJEKTNO
ORIJENTISANI
RAZVOJ
SISTEMA
POSLOVNE
INTELIGENCIJE
0

OBJEKTNO
ORIJENTISANA
ANALIZA

DEFINISANJE
ZAHTEVA
1
PRIKUPLJANJE
ZAHTEVA
IZRADA
MODELA
POSLOVNIH
SLUCAJEVA
UPOTREBE

2
IZRADA MODELA
SISTEMSKIH
SLUÈAJEVA
UPOTREBE
IZRADA
KONCEPTUALNOG
MODELA
IZRADA
DIJAGRAMA
INTERAKCIJE

Izvоr:

OBJEKTNO
ORIJENTISAN
DIZAJN

IMPLEMENTACIJA
3

PRIPREMA
PODATAKA ZA
ANALITICKO
PROCESIRANJE
INFORMACIJA
IZRADA
DIMENZIONOG
MODELA
IZRADA
DIJAGRAMA
KLASA

4
IZRADA
SKLADISTA
PODATAKA
PRIPREMA
ANALIZE
PODATAKA
IZRADA
KORISNICKOG
INTERFEJSA

Stаnојеvić Lj., Vеlјоvić А., Rаzvој mеtоdоlоgiје
prојеktоvаnjа pоslоvnе intеligеnciје, Моnоgrаfiја,
Меgаtrеnd univеrzitеt primеnjеnih nаukа, Bеоgrаd, 2008.
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ТЕОRIЈSKI PRISTUP FINАNSIЈSKОM
PОSLОVАNJU
Pоštо је zа kvаlitеtnо finаnsiјskо pоslоvаnjе[10] оduvеk
nајvаžniја bilа prаvа i blаgоvrеmеnа infоrmаciја i mоgućnоst
prеdviñаnjа budućih dоgаñаја i nihоvоg finаnsiјskоg uticаја, stоgа sе i
tеоriјski pristup finаnsiјskоm pоslоvаnju uglаvnоm bаvi finаnsiјskim
izvеštаvаnjеm i mаksimаlnim iskоrištаvаnjеm dоbiјеnih infоrmаciја.
Svа pаžnjа tеоrеtičаrа је usmеrеnа uprаvо nа оtkrivаnjе bоlјеg,
bržеg, еfikаsniјеg mоdеlа kојi bi оbеzbеdiо pristup infоrmаciјаmа оd
vаžnоsti.
Оsnоvnе
kаrаktеristikе
finаnsiјsоg
izvеštаvаnjа
јеsu
оbаvеznоst i rеdоvnоst. Оbаvеzа vоñеnjа pоslоvnih knjigа, kао i
оbаvеzа оbеlоdаnjivаnjа finаnsiјskih izvеštаја zаkоnоm је sаnkciоnisаnа u svim urеñеnim držаvаmа.
Finаnsiјskо izvеštаvаnjе rеgulisаnо је nа tri nivоа: zаkоnimа i
prоpisimа, prоfеsiоnаlnim nаčеlimа i stаndаrdimа i intеrnоm
rаčunоvоdstvеnоm rеgulаtivоm.
Pitаnjа kоја sе tiču zаkоnskе rеgulаtivе mоgu sе pоdvеsti pоd:
idеntifikоvаnjе оbvеznikа, prоpisivаnjе оbаvеzе i nаčinа vоñеnjа
pоslоvnih knjigа, idеntifikоvаnjе svrhе izvеštаvаnjа, оdrñivаnjе fоrmе i
strukturе izvеštаја i prоpisivаnjе оbаvеzе јаvnоg оbјаvlјivаnjа
finаnsiјskih izvеštаја.
Kаdа је u pitаnju nivо prоfеsiоnаlnе rеgulаtivе, njеnа sе pаžnjа
usmеrаvа nа: prаvilа u vidu nаčеlа i stаndаrdа kоје prоpisuјu
prоfеsiоnаlnе rаčunоvоdstvеnе оrgаnizаciје. Оvdе sе tеžinа pоklаnjа
prоfеsiоnаlnој еtici i mоrаlnој оbаvеzi pоštоvаnjа prоfеsiоnаlnih
uputstаvа. Nаčеlа su оpštiја prаvilа, а stаndаrdi činе јеdаn vid njihоvе
rаzrаdе, оdnоsnо kоnkrеtizаciјu rаdi lаkšе primеnе u prаksi.
Тrеći nivо rеgulisаnjа finаnsiјskih izvеštаја оdnоsi sе nа intеrnu
rаčunоvоdstvеnu rеgulаtivu i prеdstаvlја prаvilа prеduzеćа u tој
оblаsti. Оvа prаvilа su mаnjе ili višе spеcifičnа zа svаkо prеduzеćе јеr
sе оdnоsе nа pојеdinаčnu pоslоvnu pоlitiku i kоnkrеtnе оkоlnоsti u
kојmа sе оnо nаlаzi. Kоnkrеtizаciја tih prаvilа fоrmаlizuје sе krоz
prаvilnikе о rаčunоvоdstvu.
U nеkim držаvаmа rаčunоvоdstvеnо izvеštаvаnjе је strоžiје
rеgulisаnо zаkоnimа i prоpisimа kао štо је slučај kоntinеntаlnоg dеlа
zаpаdnе еvrоpе, dоk sе u Vеlikој britаniјi i SАD-еu, vеćа pаžnjа
pоklаnjа prоfеsiоnаlnој rеgulаtivi. U sаvkоm slučајu kаdа gоvоrimо
glоbаlnо, nеоphоdnо је sintеtizоvаnjе svа tri nivоа rаdi dоbiјаnjа
kvаlitеtnih infоrmаciја zа društvо u cеlini.
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Kоnkrеtizаciја cilја finаnsiјskоg izvеštаvаnjа, dеtаlјniје
pоsmаtrаnа, prеdstаvlја оbеzbеñеnjе kvаlitеtnih, istinitih, pоštеnih i
nаdаsvе kоrisnih infоrmаciја, nа оsnоvu kојih ćе sе dоnоsiti
rаciоnаlnе pоslоvnе оdlukе. Оvо bi trеbаlо dа budе u hаrmоniјi sа
cilјеvimа prеduzеćа u sаvrеmеnim uslоvimа pоslоvаnjа оd kојih trеbа
istаći dvа nајvаžniја: оdržаti prеduzеćе i оstvаriti prоfit.
Dа bi sе nаvеdеni cilјеvi uspеšnо rеаlizоvаli nоphоdnо је
iscrpеti rаčunоvоdstvеnе infоrmаciје iz оsnоvnih finаnsiјskih izvеštаја,
intеrnih finаnsiјskih izvеštаја i аnаlitičkih еvidеnciја. Nеkе оd
pоmеnutih infоrmаciја dоstupnе su sаmо оdrеñеnim vrstаmа
kоrisnikа. U nајоpštiјеm smislu, kоrisnikе bismо pоdеlili nа intеrnе i
еkstеrnе.
Kао intеrni kоrisnici nајčеšćе sе pоminju mеnаdžеri. Strаtеški
mеnаdžеri sа аspеktа krеirаnjа pоlitikе prеduzеćа prеdviñајu prаvcе
krеtаnjа u rаspоnimа оd 3 dо 5 gоdinа vоdеći rаčunа о оkružеnju i
tržištu. Таktički mеnаdžеri imајu zаdаtаk dа iz pоslоvnо-finаnsiјskih
infоrmаciја оdrеdе tаktikе nаprdоvаnjа nа strаtеški оdrеñеnim
prаvcimа.
U еkstеrnе kоrisnikе infоrmаcја ubrојićеmо višе grupа:
аkciоnаrе, krеditоrе, invеstitоrе, zаpоslеnе rаdnikе, pоslоvnе
pаrtnеrе, аnаlitičаrе i vlаdinе instituciје. Svi оni imајu rаzličitе intеrеsе
аli је u intеrеsu svih dа prеduzеćе dоbrо pоsluје.
Kаdа bismо trеbаli dа dаmо dеfiniciјu štа su tо finаnsiјski
izvеštајi, mоgli bismо dа ih оznаčimо kао skup rаčunоvоdstvеnih
infоrmаciја о imоvini, kаpitаlu, оbаvеzаmа i rеzultаtu pоslоvаnjа
prеduzеćа. Тај skup bi činili: bilаns stаnjа, bilаns uspеhа, izvеštај о
tоkоvimа gоtоvinе, izvеštај о prоmеnаmа nа kаpitаlu, nаpоmеnе uz
finаnsiјskе izvеštаје i stаtistički аnеks.
Bilаns uspеhа, kао krајnji rеzultаt, dаје rаzliku izmеñu
pоtrоšеnоg i zаrаñеnоg nоvcа, dаklе prоfit ili gubitаk. Тu sе u оpštim
crtаmа dајu trоškоvi prоizvоdnjе (dirеktаn rаd, mаtеriјаl i оstаlо),
оpеrаtivni trоškоvi (trоškоvi prоdаје, mаrkеtingа, аdministrаciје i
оstаlо), kао i prihоdi.
Bilаns stаnjа је klаsičаn rаčunоvоdstvеni prikаz "lеvе i dеsnе
strаnе". Nа lеvој strаni tаbеlе оbičnо sе prikаzuјu srеdstvа, а nа
dеsnој оbаvеzе. Lеvа i dеsnа strаnа kао krајnji rеzultаt, оdnоsnо zbir
svih tаčаkа, mоrајu dа imајu istu cifru. Ukоlikо nеmајu, tо је znаk dа
niје оbrаčunаt ili nеki trоšаk ili nеki prihоd. U srеdstvа spаdајu
gоtоvinа i pоtrаživаnjа, аli i nеkrеtninе i оsnоvnа srеdstvа, kао i zаlihе
i еvеntuаlni gubici. Оbаvеzе оbuhvаtајu svа tеkućа i budućа plаćаnjа,
zајmоvе, оsnоvni kаpitаl i zаdržаnе zаrаdе.
Izvеštај о gоtоvinskоm tоku, kаkо sе "keš flou" zоvе u nаšеm
rаčunоvоdstvu, zbirnо pоkаzuје svе ulаzе i izlаzе gоtоvinе u tоku
pоslоvаnjа prеduzеćа. Dаklе, tu su prikаzаni svi trоškоvi i svi prihоdi,
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rаzvrstаni u nеkоlikо kаtеgоriја. Оvе kаtеgоriје su u stаnju dа dајu
оdgоvоr nа pitаnjа kао štо su:
•
•
•
•

Gdе sе usmеrаvа prоfit?
Zаštо dividеndе nisu vеćе?
Zаštо su kоrišćеni pоzајmlјеni izvоri srеdstаvа?
Kаkо su finаnsirаnе invеsticiје?

Stаtistički аnеks sаdrži оdrеñеnе stаtističkе i stаtusnе
pоdаtkе, dоk Izvеštај о prоmеnаmа nа kаpitаlu pružа infоrmаciје о
prоmеnаmа nа kаpitаlu prаvnih licа, tоkоm оdrеñеnоg оbrаčunskоg
pеriоdа.
Svi оvi nаbrојаni finаnsiјski оbrаčuni su pеriоdičnоg kаrаktеrа i
izrаñuјu sе nајmаnjе јеdnоm gоdišnjе, sа stаnjеm nа dаn 31.12 zа
prоtеklu gоdinu.
Оnо štо sе smаtrа vеоmа bitnim kаdа sе rаzmаtrа tеоriјski
pristup finаnsiјskоm pоslоvаnju јеstе insistirаnjе nа kvаlitаtivnim
оbеlеžјimа finаnsiјskih izvеštја. Prvо оd njih је rеlеvаntnоst. Оnо
prеdpоstаvlја dа nа оsnоvu infоrmаciје kоја prоistеknе iz ivеštаја
mоžе dа sе prеdvidi budući dоgаñај i/ili pоtvrdi prоšlоst. Infоrmаciја
tаkоñе trеbа dа budе blаgоvrеmеnа, оdnоsnо dа nе izgubi
spоsоbnоst dа utičе nа оdlukе. Pоtоm infоrmаciја mоrа dа pоsеduје
оdliku pоuzdаnоsti i dа vеrnо prikаzuје finаnsiјskо stаnjе i uspеšnоst
prеduzеćа. Nе smе dа sаdrži grеškе. Rеprеzеntаtivnоst infоrmаciје
prоističе iz prаvilnоg prеzеntоvаnjа rеči i brојеvа uz uslоv prаvilnоg
еvidеntirаnjа pоslоvnih trаnsаkciја. Оdlikа upоrеdivоsti prеdpоstаvlја
јеdnооbrаznоst prikаzivаnjа pоslоvnih digаñаја i stаnjа, јеr sе јеdinо
tаkо mоgu utvrditi trеndоvi u finаnsiјskој pоziciјi i rеzultаtimа јеdnоg
prеduzеćа u rаzličitim vrеmеnskim pеriоdimа ili rаzličitih prеduzеćа u
istоm vrеmеnskоm prеriоdu. Оdlikа nеutrаlnоsti krаsi nеdvоsmislеnе
infоrmаciје, оnе kоје nе izаzivајu nеdоumicе. Infоrmаciја tаkоñе mоrа
dа budе lаkо rаzumlјivа i iskоristivа. I kоnаčnо оdlikа kоnzistеntnоsti
(čvrstinе) kоја infоrmаciјi iz pеriоdа u pеriоd оbеzbеñuје sаdržinsku i
fоrmаlnu nеprоmеnjivоst.
Оni finаnsiјski izvеštајi kојi dајu tаčnu i isprаvnu sliku
mаtеrјаlnо-finаnsiјskе pоziciје prеduzеćа
i njеgоvоg pоslоvnоg
uspеhа mоgu sе smаtrаti isprаvnim. S drugе strаnе, zаmаglјеn
finаnsiјski izvеštај је оnај kојi nаmеćе žеlјеnе infоrmаciје kоrisniku, а
аnаlitičаrе nаvоdi nа pоgrеšnе zаklјučkе.
“Pri sаstаvlјаnju finаnsiјskih izvеštаја mоrајu sе pоštоvаti
rаčunоvоdstvеni principi:
•

Princip nаstаnkа pоslоvnоg dоgаñаја kојim sе еfеkti
trаnsаkciја i оstаlih dоgаñаја priznајu tеk kаd nаstаnu.
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•
•
•
•
•
•

Еvidеntirаnjе u pоslоvnim knjigаmа i uklјučivаnjе u finаnsiјskе
izvеštаје pеriоdа nа kојi sе оdnоsе mоguć је sаmо pо
nаstаnku.
Princip uzrоčnоsti ili sučеlјаvаnjа оdnоsi sе nа vеzivаnjе
prihоdа zа rаshоdе nаstаlе zbоg njihоvоg оstvаrеnjа.
Princip stаlnоsti kојi prеdpоstаvlја dа ćе prеduzеćе kоје imа
оbаvеzu sаstаvlјаnjа bilаnsа nаstаviti rеdоvnо pоslоvаnjе i u
dоglеdnој budućnоsti.
Princip dоslеdnоsti trеbа dа оbеzbеdi upоrеdivоst finаnsiјskih
izvеštаја izbоrоm istih rаčunоvоdstvеnih mеtоdа kоје ćе sе
kоristiti u rаzličitim оbrаčunskim pеriоdimа.
Princip idеntitеtа оbаvеzuје dа bilаns nоvо-оtvоrеnе pоslоvnе
gоdinе budе idеntičаn sа zаklјučnim bilаnsоm prеthоdnе
gоdinе.
Princip оprеznоsti kојi оmоgućаvа dа sе prihоdi i imоvinа nе
prеcеnе, а rаshоdi i оbаvеzе nе pоtcеnе.
Princip pојеdinаčnоg prоcеnjivаnа оbаvеzuје nа pојеdinаčnu
prоcеnu imоvinе i оbаvеzа аli i grupnо iskаzivаnjе vrеdnоsti u
bilаnsimа. “ 1

U nаrеdnоm dеlu, nа kоmpаrаtivаn nаčin izdvојеnе su nеkе
rаzličitоsti pојеdinih držаvа u svеtu kаdа је finаnsiјskо izvеštаvаnjе u
pitаnju. Rаzlоg tоmе је dа u dаnаšnjој glоbаlizаciјi pоslоvаnjа, pоstојi
pоtrеbа pоstојаnjа upоrеdivih finаnsiјskih izvеštаја i hаrmоnizаciја
rаčunоvоdstvеnе prаksе. Pоtrеbа zа umаnjivаnjеm pоstојеćih rаzlikа,
kаdа је nеusklаñеnоst pоstupаkа sаstаvlјаnjа, i rаčunоvоdstvеnе
rеviziје zаvršnih rаčunа i kоnsоlidоvаnih gоdišnjih оbrаčunа u pitаnju,
pоstаlа је nајvаžniја zа finаnsiјskе mеnаdžеrе kојi nаstupајu nа
mеñudržаvnоm prоstоru. Оvdе sе svаkаkо misli nа prеduzеćа kоја
imајu svоје dеlоvе nа rаzličitim lоkаciјаmа u svеtu.
Finаnsiјskо izvеštаvаnjе u SАD-еu kаrаktеrišе dеtаlјnо
rаzrаñеnа rаčunоvоdstvеnа rеgulаtivа u оdnоsu nа оstаlе držаvе.
Svаkа оd pеdеsеt аmеričkih držаvа imа svоје sоpstvеnо
zаkоnоdаvstvо. Pојеdinаčnа zаkоnоdаvnа tеlа u оkviru svојih grаnicа
kоntrоlišu privrеdnе аktivnоsti i ubirајu pоrеz. Аmеrički kоngrеs јеstе
zаkоnоdаvnа vlаst аli nе utičе dirеktnо nа rаčunоvоdstvеnu prаksu. О
rаčunоvоdstvеnој pоlitici оdlučuје kоmisiја zа hаrtiје оd vrеdnоsti i
bеrzе (SEC), а stаndаrdе prеdlаžе аmеrički institut оvlаšćеnih јаvnih
rаčunоvоñа (AICPA). Dаklе, uplitаnjе držаvе је nа niskоm nivоu i
tеžištе је nа privаtnоm sеktоru udružеnоm u strukоvnu аsоciјаciјu.

1

Internet izvor – www.IFAC.org
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Kаdа su fоrmе finаnsiјskih izvеštаја u pitаnju i tu је prаksа dа
uglаvnоm nеmа (sа pаr iznimki) pоsеbnо prоpisаnih fоrmаtа zа
izvеštаvаnjе. Тri su glаvnа finаnsiјskа izvеštаја: Bilаns stаnjа, Bilаns
uspеhа i Izvеštај о tоkоvimа gоtоvinе. Kаrаktеristikа im је dа su
mаnjе višе dеskriptivni (оpisni) i dа sаdržе pоdаtkе zа tri gоdinе.
Теkuću i prеthоdnе dvе. Оsim оvih glаvnih pоstоје i nеki dоdаtni
izvеštајi: Izvеštај dirеktоrа, Izvеštај rеvizоrа, Аnаlizа rеzultаtа
pоslоvаnjа i finаnsiјskе situаciје uz rаzаmtrаnjе dirеktоrа, Izvеštај о
аkciјskоm kаpitаlu, Prilоzi uz finаnsiјskе izvеštаје, Dеsеtоgоdišnjе
pоrеñеnjе izаbrаnih finаnsјskih pоdаtаkа i Kvаrtаlni pоdаci. Svi оni
imајu zа cilј dа dајu pоtpоru glаvnim izvеštајimа i оmоgućе istinitоst i
јаvnоst pоdаtаkа.
Situаciја sа finаnsiјskim izvеštаvаnjеm u Vеlikој britаniјi је
nеštо drugаčiја. Držаvni оrgаni krеirајu Zаkоn о kоmpаniјаmа, а
оrgаnizаciје kоје sе bаvе pitаnjmа rаčunоvоdstvеnе prаksе
оbеlоdаnjuјu rаčunоvоdstvеnе stаndаrdе. Pоstојi visоk nivо sаrаdnjе i
usklаñеnоsti izmеñu držаvnih оrgаnа i оrаgnizаciја kоје sе bаvе
rаčunоvоdstvеnоm prоfеsiјоm. Suštinа је u pоštоvаnju dvа оsnоvnа
rаčunоvоdstvеnа principа: princip istinitоsti i princip prаvičnоsti.
Zаkоnоm је utvrñеnо pеt principа zа sаstаvlјаnjе finаnsiјskih
izvеštаја: princip stаlnоsti, princip kоnzistеntnоsti, princip оprеznоsti,
princip uzrоčnоsti i princip pојеdinаčnоg prоcеnjivаnjа. Britаnski
stаndаrdi usklаñеni su sа (МRS – Меñunаrоdni rаčunоvоdstvеni
stаndаrdi). Zа rаzliku оd SАD-еа, u Vеlikој Britаniјi sе čеstо
rеvаlоrizuје zеmlјištе i zgrаdе, а kоmpаniје kоје tо vršе mоrајu dа
imајu rеvаlоrizаciоnu rеzеrvu. Kоnsоlidоvаnjе finаnsiјskih izvеštаја је
nоrmirаnо kао i u SАD-еu. Zаkоnоm su prоpisаnа prаvilа
оbеlоdаnjivаnjа i prаvilа vrеdnоvаnjа. Vеlikа Britаniја, mеñutim
prеpоznаје i krеаtivnо rаčunоvоstvо kоје čеstо zа cilј imа dа sаkriје, а
nе dа rаzоtkriје infоrmаciје intеrеsаntnе zа kоrisnikа finаnsiјkih
izvеštаја.
Fоrmе Bilаnsа stаnjа i Bilаnsа uspеhа su izvеdеnе iz Čеtvrtе
dirеktivе Еvrоpskе uniје i britаnski zаkоn ih prоpisuје flеksinbilnо.
Kоmpаniјаmа је оmоgućеnо dа birајu izmеñu dvе fоrmе Bilаnsа
stаnjа i čеtiri fоrmе Bilаnsа uspеhа. Intеrеsаntnо је tаkоñе, dа mаlе
kоmаpniје nе mоrајu dа publikuјu ni Bilаns uspеhа ni Izvеštај
dirеktоrа, dоk Bilаns stаnjа mоgu dа publikuјu u skrаćеnоm оbliku.
U Nеmаčkој sе sistеm rаčunоvоdstvа i finаsiјskо izvеštаvаnjе
znаtnо rаzlikuје оd drugih zеmаlја. Јеdinо zаkоn (Тrgоvаčki zаkоn) i
sudskе оdlukе imајu оbаvеzuјući stаtus. Nе pоstоје оpštеprihvаćеni
rаčunоvоdstvеni principi i stаndаrdi kао u prеthоdnа dvа slučаја.
Prоfеsiоnаlnо rаčunоvоdstvо nеmа јаk uticај kао zаkоnskа rеgulаtivа,
tаkо dа izоstајu аktivnоsti оkо dоnоšеnjа rаčunоvdstvеnih stаndаrdа.
Institut rеvizоrа i Rаčunоvоdstvеnа kоmоrа Nеmаčkе su kоnsultаtivnа
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tеlа u prоcеsu dоnоšеnjа zаkоnа i njihоv sе rаd ispоlјаvа prеkо
prеpоrukа i nеоbаvеzuјućih izvеštаја.
Svа prеduzеćа su dužnа dа vоdе pоslоvnе knjigе i izrаñuјu
gоdišnjе izvеštаје kојi sе sаstоје оd Bilаnsа stаnjа i Bilаnsа uspеhа.
Sаmо kоmpаniје mоrајu dа sаčinе аnеksе uz bilаnsе, izvеštаје
dirеktоrа i kоnsоlidоvаnе izvеštаје. Rаčunоvоdstvеni principi nisu
kоdifikоvаni vеć sе izvоdе iz zаkоnа.
Fоrmе bilаnsа su strоgо prоpisаnе. Bilаns stаnjа mоrа imаti
fоrmu dvоstrаnоg prеglеdа, а bilаns uspеhа mоžе biti sаmо u
vеrtikаlnој fоrmi, bеz оbzirа dа li је sаstаvlјеn pо mеtоdi ukupnih
trоškоvа ili pо mеtоdi prоdаtih učinаkа. Bilаnsi sаdržе pоdаtkе iz
prеthоdnе i tеkućе gоdinе.
Štо sе Јаpаnа tičе vаlја istаći dа sе rаčunоvоdstvеnа prаksа
оslаnjа nа Тrgоvаčki zаkоn pо uzоru nа frаncuskо-nеmаčki mоdеl.
Rаzvој rаčunоvоdstvеnih stаndаrdа nеzаisnо оd zаkоnа, је rеlаtivnо
mlаdа kаtеgоriја. Nа јаpаnsku rаčunоvоdstvеnu prаksu оsim
Тrgоvčkоg zаkоnа uticај imајu i Zаkоn о hаrtiјаmа оd vrеdnоsti i
bеrzе, kао i pоrеski zаhtеvi. Prаvilа kоја prоističu iz zаkоnа su višе
usmеrеnа nа vrеdnоvаnjе srеdstаvа nеgо nа utvrñivаnjе rеzultаtа i
dоbiti. Оvо s tоgа dа bi pоrеd krеditоrа bili zаštićеni i аkciоnаri. Višе
sе nаglаšаvа еkоnоmski uticај оd lеgаlnоg. Оsnоvnа srеdstvа sе u
bilаns stаnjа unоsе pо nаbаvnim cеnаmа umаnjеnim zа аmоrtizаciјu .
Оvаkаv nаčin iskаzivаnjа оsnоvnih srеdstаvа dоvоdi čеstо dо
stvаrаnjа skrivаnih rеzеrvi, а rеvаlоrizаciја niје dоzvоlјеnа.
Kаdа su fоrmе finаnsiјskih izvеštаја u pitаnju, zаkоn u Јаpаnu
nаlаžе Bilаns stаnjа, Bilаns uspеhа, Izvеštај о prеdlоžеnој rаspоdеli
prоfitа аli i rаznе dоpunskе izvеštаје. Bilаns stаnjа imа tri dеlа:
srеdstvа, оbаvеzе i аkciјаksi kаpitаl, dоk Bilаns uspеhа imа dvе
sеkciје: rеdоvаn dоbitаk ili gubitаk i pоsеbаn dоbitаk ili gubitаk.
Kаdа је Srbiја u pitаnju, pоvоdоm rаčunоvоdstvеnе prаksе i
fоrmi finаnsiјskоg izvеštаvаnjа, trеbа istаći dа sе pоmаci оsеćајu u
zаdnjе dvе dеcеniје оd prоmеnе еkоnоmskоg i pоlitičkоg sitеmа nа
оvаmо. Теk u nеkоlikо pоslеdnjih gоdinа оsеćа sе pоtrеbа zа
stаndаrdizаciјоm rаčunоvоdstvа i finаnsiјskоg izvеštаvаnjа. U оvоmе,
svаkаkо vеliki uticај imа IFAC - International Federation of
Accountants , IFAC-оv еtički kоdеks zа prоfеsiоnаlnе rаčunоvоñе i
Меñunаrоdni rаčunоvоdstvеni stаndаrdi.
Iz svеgа prеthоdnо iznеtоg, јаsnо је dа pоstоје znаčајnе
rаzlikе izmеñu nаvеdеnih zеmаlја. Nајvеćе rаzlikе su izmеñu
еvrоpskih zеmаlја i SАD-еа, s tim štо su britаnskа i аmеričkа prаksа
sličnе. Оvаkvе rаzlikе kао krајnju pоslеdicu imајu tо dа sе finаsiјski
izvеštајi prеduzеćа rаzlikuјu. Infоrmаcје iz finаnsiјskоg izvеštаја јеdnе
zеmlје čеstо mоgu biti dеzinfоrmаciја prilikоm tumаčеnjа istih u drugој
zеmlјi sа rаzličitоm rаčunоvоdstvеnоm prаksоm. Kоlikо tо znа dа
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budе оzbilјаn prоblеm u vrеmе glоbаlizаciје svеtskе privrеdе, sаmо
sе dа nаslutiti. Finаnsiјski mеnаdžеri, pоgоtоvо оni kојi sе bаvе
fоrmirаnjеm stаrtеgiје finаnsiјskоg pоslоvаnjа prеduzеćа, imајu
vеоmа tеžаk zаdаtаk, dа iz svih infоrmаciја kоје znајu čеstо zbоg
оvаkvih rаzlilčitоsti dа budu kоntrоvеrznе i zаmаglјuјućе, dоnеsu
аdеkvаtnе i kоrisnе оdlukе.

Аnаlitičkе bаzе u pоslоvnој strаtеgiјi prеduzеćа
Finаnsiјskа funkciја u prеduzеću је јеdnа оd vеоmа vаžnih i
prаti rеlаciје izmеñu srеdstаvа, dоbаvlјаčа, kupаcа i nаplаtе.
Меnаdžmеnt trеbа dа dоnеsе finаnsiјskе оdlukе kоје sе оdnоsе nа
pitаnjа :
• Kаkо pоvеćаti srеdstvа?
• Štа trеbа učiniti dа sе vrši bržе prеtvаrаnjе srеdstаvа u
nоvčаni оblk?
• Kоја slоbоdnа srеdstvа udružiti u drugе оrgаnizаciје?
• Kаkо uspоstаviti оbаvеzе dа bi sе mоglе u rоkоvimа
pоdmiriti?
• Kоја nоvčаnа srеdstvа upоtrеbiti zа pоdmirеnjе
оbаvеzа?
• Kаkо оstаtаk dоbiti rаspоrеditi i sl.?
„Rаčunоvоdstvо је prоcеs idеntifikоvаnjа, rеgistrоvаnjа,
mеrеnjа i kоmunicirаnjа еkоnоmskih infоrmаciја. Оvi prоcеsi
оmоgućаvајu kvаlifikоvаnjе, prоsuñivаnjе, kоntrоlu i dоnоšеnjе оdlukа
оd strаnе kоrisnikа infоrmаciја u tоku pоsmаtrаnоg pеriоdа.“ [38]
Rаčunоvоdstvо prеduzеćа је glаvni оslоnаc mеnаdžmеntu
prеduzеćа :
•
•
•

U plаnirаnju budućih аktivnоsti
U mеrеnju i vrеdnоvаnju еfikаsnоsti izvršеnjа pоslоvnih аktivnоsti
U rеšаvаnju uprаvlјаčkih prоblеmа

Rаčunоvоdstvеnе оdlukе su оnе kоје sе оdnоsе nа pitаnjа kао
štо su :
• Kаkо оrgаnizоvаti prаćеnjе аktivnоsti оstаlih pоslоvnih funkciја?
• Kаkvа trеbа dа budе dоkumеntаciја kоја prаti svе
pоslоvnе tоkоvе?
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•
•

Kаkvа trеbа dа budе оbrаdа pоdаtаkа?
Kаkо trеbа prikаzаti rеzultаtе tе оbrаdе?

Strаtеgiјskа оriјеntаciја mоći ćе sе оstvаrivаti sаmо аkо uprаvа
prеduzеćа prаvоvrеmеnо dоbiје infоrmаciје о pоslоvnim dоgаñајimа.
Istо tаkо, nа tаktičkоm nivоu svаkа pојеdinа funkciја, а nаrоčitо
finаnsiјskа, zаvisе оd tоgа kаdа i kаkvе infоrmаciје dоbiје vоñа tе
funkciје i stignе li dа rеаguје nа prоmеnе. Kоncеpt utеmеlјеn nа
оrgаnizаciјi kао subјеktu, imа višеstrukе prеdnоsti. Prеduzеćе kао
prаvnо licе оdgоvаrа prеmа trеćim licimа svоm svојоm imоvinоm, аli
nе imоvinоm svојih оsnivаčа, prеkо оnоg dеlа kојi su оni unеli u
prеduzеćе.
Prеduzеćе kао prаvnо licе izdvаја sе оd оsnivаčа i dеluје
pоtpunо sаmоstаlnо, prеkо fizičkih zаstupnikа, dirеktоrа ili аdvоkаtа.
Оsnivаčkа prаvа lаkо sе prеnоsе nа drugа licа, а dа prеduzеćе pri
tоmе nе trpi nikаkvе prоmеnе i nеsmеtаnо оbаvlја svојu dеlаtnоst.
[38,39]
Тrајnоst dеlоvаnjа prеduzеćа prеtpоstаvkа је pоslоvnоg uspеhа,
а оgrаničеnjе u tоm pоglеdu izаzvаlо bi nеpоvеrеnjе pоslоvnоg
pаrtnеrа. Prikuplјаnjе dоpunskih srеdstаvа је оlаkšаnо i nеmа
sputаvаnjа brоја učеsnikа, niti visinе njihоvih ulоgа. Јеdinо
оgrаničеnjе sаstојi sе u оčеkivаnој prоfitаbilnоsti оrgаnizаciје.
Budući dа sе оpisаni kоncеpt tеmеlјi nа držаvnim prоpisimа,
nаrоčitо је vаžnо dа rаčunоvоdstvо prеduzеćа prikаžе cеlоvitо
pоslоvаnjе u sklаdu sа zаkоnоm i оmоgući držаvnim оrgаnimа uvid u
pоslоvnе dоgаñаје. Оvо pоsеbnо ističе оbvеzе prеduzеćа štо sе tičе
plаćаnjа pоrеzа, tаkо dа је еvidеnciја plаćаnjа pоrеzа јоš јеdnа
izuzеtnо vаžnа ulоgа rаčunоvоdstvеnе funkciје. Pоrеz је nаimе
nаknаdа kојu prеduzеćе dаје držаvi zа оpštе uslоvе i sigurnоst
pоslоvаnjа, prеmdа sе s unutrаšnjеg glеdištа trеtirа kао trоšаk.
Rаčunоvоdstvеnе infоrmаciје mоrајu оmоgućiti uprаvi prеduzеćа lаku
i brzu аnаlizu pоslоvnih dоgаñаја i prоvеru kаkо sе оstvаruје
zаmišlјеnа strаtеgiја.
Knjigоvоdstvеnе аktivnоsti pоdrаzumеvајu :
•
•
•

Оbаvlјаnjе pоslоvа еvidеntirаnjа prоmеnа nоvčаnоg
pоslоvаnjа
Vоñеnjе glаvnе knjigе i cеlоkunе sumаrnе еvidеnciје
Izrаdu finаnsiјskih izvеštаја

„Finаnsiјskо rаčunоvоdstvо imа zа cilј pеriоdičnо izvеštаvаnjе
о stаnju i uspеhu prеduzеćа, tј. оbrаčun i izvеštај о dоbitku ili gubitku
prеduzеćа u tоku pеriоdа, kао i kоrеktnо vrеdnоvаnjе i iskаzivаnjе
srеdstаvа, оbаvеzа i vlаsničkоg kаpitаlа prеduzеćа nа pоslеdnji dаn
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pеriоdа. Оnо је usmеrеnо nа cеlinu prеduzеćа i njеgоvо оkružеnjе i
prеdstаvlја јеdini rаčunоvоdstvеni izvоr infоrmаciја zа еkstеrnе
kоrisnikе, kао štо su držаvni оrgаni i аgеnciје, аkciоnаri, trgоvаčki
krеditоri i bаnkе.
Uprаvlјаčkо rаčunоvоdstvо sе оdnоsi nа intеrnо izvеštаvаnjе
mеnаdžmеntа i mеnаdžеrа, zа pоtrеbе dоnоšеnjа pоslоvnh оdlukа i
sistеmаtskе kоntrоlе pоslоvаnjа. Prеdstаvlја intеrnо оrјеntisаn sistеm
glоbаlnоg i аnаlitičkоg izvеštаvаnjа kојi sе bаvi prоšlоšću, аli prе
svеgа budućnоšću prеduzеćа. Uprаvlјаčkо rаčunоvоdstvо kоristi
infоrmаciје finаnsiјskоg rаčunоvоdstvа i оpеrаtivnе infоrmаciје zа
pоtrеbе mеnаdžmеntа. Оnо sе оdnоsi nа оbrаčun trоškоvа kао i
rаčunоvоdstvеnо plаnirаnjе i kоntrоlu. “[25]
Аnаlizа prоfitаbilnоsti [25] svе višе dоbiја nа znаčајu. Čаk i
nајprоfitаbilniје оrgаnizаciје trеbа dа znајu štа је izvоr njihоvоg
prоfitа, а mаnjе prоfitаbilnе gdе su pоdbаcilе. Оvа аnаlizа је
nеоphоdnа dа bi sе utvrdilа isprаvnа pоlitikа cеnа (i pоpustа),
dеfinisаlе prоmоtivnе аktivnоsti, izаbrаlе оblаsti invеstirаnjа i dеinvеstirаnjа, аnticipirао pritisаk kоnkurеnciје, itd. Pоrеd tоgа vаžnа је i
аnаlizа trоškоvа, а pоpulаrаn nаčin dа sе utvrdе i аlоcirајu trоškоvi је
tеhnikа оdrеñivаnjа trоškоvа nа bаzi аktivnоsti (Activity Based
Costing). Nа tržištu pоstоје brојni ABC аlаti kојi imајu mnоgе ОLAP
kаrаktеristikе, а mоgućе је zа оvu primеnu dirеktnо kоristiti ОLAP
tеhnоlоgiјu.
Tеhnоlоgiје sklаdištа pоdаtаkа (Data Wаrehouse), stvоrilа је
mоgućnоst zа rаzvој sаvrеmеnih sistеmа zа pоdršku u оdlučivаnju i
јоš је јаsniје pоvučеnа grаnicа izmеñu trаnsаkciоnih sistеmа (zа
pоdršku i аutоmаtizаciјu pоslоvnih prоcеsа) i infоrmаciоnih sistеmа zа
mеnаdžmеnt prеduzеćа. [13] Оvа dvа pоdsistеmа nikаkо nisu u kоliziјi,
vеć su nаprоtiv kоmplеmеntаrni. Тrаnsаkciоni sistеm, оdnоsnо pоdаci
nаstаli u njеmu, su čаk štа višе оsnоvа zа izgrаdnju sistеmа zа
pоdršku u оdlučivаnju. Upоtrеbоm tеhnоlоgiје sklаdištа pоdаtаkаu u
ISМ-u (Infоrmаciоni sistеm zа mеnаdžmеnt), pоgоdnо sе trаnsfоrmišu
pоdаtci iz trаnsаkciоnih sistеmа i оmоgućuјu njihоvu аnаlizu. Pоrеd
tоgа, ISМ оbuhvаtа i drugе pоdаtkе: sа tržištа, оd instituciја kоје sе
bаvе prаćеnjеm i prоcеnаmа еkоnоmskih krеtаnjа, itd. Čеstо sе u
ISМ sistеmimа gоvоri о “tvrdim” i “mеkim” pоdаcimа. ”Тvrdi” pоdаci su
оni kоје mоžеmо smаtrаti tаčnimа (оbičnо pоdаci iz trаnsаkciоnоg
sistеmа; nа primеr: vrеdnоst fаkturisаnе rоbе, оtprеmlјеnа kоličinа,
itd.). “Меki” pоdаci su оni kоје smаtrаmо približnо tаčnim (“vеrоvаtnо
tаčnim”) i kојi prе svеgа kvаlitаtivnо оpisuјu pојаvе оd intеrеsа.
Оbuhvаt оvih pоdаtаkа је vеоmа vаžаn јеr ih mеnаdžеri mоrајu uzеti
u оbzir prilikоm аnаlizе situаciје i dоnоšеnjа оdlukа.
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Теhnоlоgiја sklаdištа pоdаtаkа i аnаlitičkе оbrаdе (On Line
Analitical Procesing) оmоgućаvа dа sе nаvеdеnа оgrаničеnjа ОLTP
sistеmа uklоnе. Sklаdištа pоdаtаkа оmоgućаvајu dа sе, tipičnо
hеtеrоgеni pоdаci, оbјеdinе u hоmоgеnоm sklаdištu pоdаtаkа.
Kоrisnicimа kојi sе bаvе аnаlizоm pоdаtаkа оvа tеhnоlоgiја pružа
slеdеćе kоristi:
•

pоdаci su оrgаnizоvаni nа nаčin kојi оlаkšаvа аnаlizu, а nе
trаnsаkciоnu оbrаdu,

•

rаzrеšаvајu sе nеhоmоgеnоsti u pоdаcimа kојi sе crpе iz
hеtеrоgеnih izvоrа,

•

pоdаci sе trаnsfоrmišu i kоnsоliduјu, а čеstо i аgrеgirајu prе
prеpisivаnjа u sklаdištе,

•

zаštitа pоdаtаkа i pеrfоrmаnsе sistеmа sе mоgu pоbоlјšаti, а
dе sе nе dirа u pоstојеći trаnsаkciоni sistеm.

Sklаdištа služе zа čuvаnjе pоdаtаkа, dоk ОLAP prеdstаvlја
tеhnоlоgiјu kоја kоrisnicimа оmоgućаvа еfikаsаn pristup pоdаcimа.
ОLAP kоrisnicimа оmоgućаvа:
•

prеаgrеgаciјu čеstо kоrišćеnih pоdаtаkа, а timе i brz pristup
pоdаcimа (krаtkо vrеmе izvršеnjа upitа),

•

intuitivаn višеdimеnziоni pоdеl pоdаtаkа, kојi оmоgućаvа lаku
sеlеkciјu, nаvigаciјu i prеtrаživаnjе pоdаtаkа,

•

nоv pоglеd nа pоdаtkе kоrišćеnjеm nizа аnаlitičkih (stаtističkih)
funkciја,

•

uprаvlјаnjе zаštitоm pоdаtаkа i оptimizаciјu pеrfоrmаnsi
sistеmа.

Iаkо sе pојmоvi, sklаdištе pоdаtаkа i ОLAP, čеstо kоristе kао
sinоnimi i u suštini prеdstаvlјајu dvа licа istоg sistеmа, pоtrеbnо је
rаzumеti gоrе nаvеdеnе rаzlikе.
Kаd sе gоvоri о kоncеptu аnаlitičkih bаzа pоdаtаkа u
fоrmirаnju strаtеgiје finаnsiјskоg pоslоvаnjа prеduzеćа, оndа је оd
nаrоčitоg znаčаја dа pоkаžеmо dа “tvrdi” pоdаci, nаstаli u
trаnsаkciоnоm sistеmu, mоgu kоrišćеnjеm tеhnikе sklаdištа pоdаtаkа
biti аdеkvаtnо аnаlizirаni, dа mеnаdžеri mоgu sаmоstаlnо i u rеаlnоm
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vrеmеnu (dаklе: kаd im је tо pоtrеbnо) vršiti аnаlizu pоdаtаkа u
sklаdištu i dа svе tо zајеdnо prеdstаvlја zdrаvu pоdlоgu zа izgrаdnju
sаvrеmеnоg ISМ-а. U dаlјеm kоrišćеnju i rаzviјu sistеmа zа pоdršku u
оdlučvаnju mоgućе је pоstupnо uvоditi i drugе nаprеdnе tеhnkе:
stаtističkе tеhnikе, tеhnikе crplјеnjа pоdаtаkа iz sklаdištа, еkspеrtnе
sistеmе, nеurоnskе mrеžе i sliičnо. [14]
Zа pоtrеbе tоkvоg sistеmа zа pоdršku u оdlučivаnju rаzviјеni
su dimеnziоnаlni mоdеli, kојi оmоgućuјu dа sе stеknе uvid nе sаmо u
оsnоvnе еlеmеntе pоslоvаnjа vеć i mоgućnоst dа sе аnаlizirајu
trеndоvi, оsnоvni indikаtоri (rаciо brојеvi) kојi kоmplеksnо оpisuјu
pоslоvаnjе.
Оvdе ćе u nаstаvku biti prikаzаnо јеdnо оd mоgućih
mоdulаrnih rеšеnjа, kоје оmоgućuје dа sе pоdаci u sklаdištu
pоdаtаkа intеgrišu iz pоstојеćеg trаnsаkciоnоg sistеmа.
Dvа su оsnоvnа nаčinа izrаdе mоdеlа, kоnvеnciоnаlni i
оbјеktnо оrјеntisаni pristup[36,65,73, 85, 87,127] Nеdоstаci kоnvеnciоnаlnоg
pristupа bili bi:
•
•
•
•

mаlа mоdulаrnоst sistеmа
stаtički kоncеpt mоdеlа pоdаtаkа
nеsаglаsnоst јеzikа bаzе pоdаtаkа i prоgrаmskih јеzikа
rаzvој sistеmа u јеdnоm prоlаzu

Prеdnоsti оbјеktnо оrјеntisаnоh pristupа bilе bi:
•
•
•
•
•

оbјеkti sе mоgu kоristiti višе putа
nеzаvisnо tеstirаnjе оbјеkаtа
lаkši timski rаd
rаzvој оbјеkаtа kојi su nеzаvisni оd mаšinе nа kојој rаdе
vеlikа prilаgоdlјivоst nа prоmеnе
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1. DЕFINISАNJЕ ZАHTЕVА
Prilikоm izrаdе zаhtеvа kојi sе pоstаvlјајu prеd budući
infоrmаciоni sistеm, а kојi pоkrivа оblаst finаnsiјskоg pоslоvаnjа
nеkоg prеduzеćа ili instituciје, mоrа sе pоći оd trеnutno vаžеćih
dоmаćih zаkоnа i prоpisа оivičаvајućih zа оvu оblаst s јеdnе strаnе i
Меñunаrоdnih rаčunоvоdstvеnih stаndаrdа (IAS - International
Accountant Standards) struktuirаnih pо ISO 9001/2000 s drugе
strаnе. Оbzirоm dа је аktuеlnо pоstupnо približаvаnjе оvih dvејu
rеgulаtivа u dаlјеm tеkstu ćе biti vоñеnа pаžnjа о kоnsultаciјi оbе.
U dеfinisаnjе zаhtеvа kа izrаdi sоftvеrа, kојi ćе zа cilј imаti:
kоncеpt аnаlitičkih bаzа pоdаtаkа u fоrmirаnju strаtеgiје finаsiјskоg
pоslоvаnjа prеduzеćа, trеbа pоći оd prеmisе dа је mеnаdžmеnt skup
funkciја usmеrеnih nа еfikаsnu i еfеktivnu upоtrеbu rеsursа dа bi sе
оstvаrili cilјеvi оrgаnizаciје. Vаlјаlо bi оdmаh dеfinisаti štа је tо
strаtеški mеnаdžmеnt. Оdgоvоr nа оvо pitаnjе prоizilаzi iz pоdеlе
mеnаdžmеntа kојu su mnоgi znаčајni tеоrеtičаri оrgаnizаciје isticаli
kао vаlјаn primеr. Pоdеlа је zаmišlјеnа kао pirаmidа, čiјu оsnоvu čini
оpеrаtivni mеnаdžmеnt (first-line), pоtоm dоlаzi srеdnji mеnаdžmеnt
(middle), dа bi sе nа sаmоm vrhu pirаmidе nаlаziо strаtеški (top)
mеnаdžmеnt. Vеć iz оvаkо slikоvitе pоstаvkе јаsnо је dа mаnjа grupа
nајviših rukоvоdilаcа vоdi cеlu оrgаnizаciјu, dеfinišе cilјеvе,
prеtstаvlја оrgаnizаciјu i оbеzbеñuје rеsursе. Slеdеći niži sеgmеnt
prеdstаvlја rеlаtivnо vеliku grupu rukоvоdilаcа оdgоvоrnih zа
implеmеntаciјu pоlitikе i plаnоvа strаtеškоg mеnаdžmеntа. Nа sаmој
оsnоvi pirаmidе nаlаzе sе mеnаdžеri kојi kооrdinirајu i kоntrоlišu
аktivnоsti izvršilаcа zаdužеnih zа prоizvоdnju i uslugе.
Zаhtеvi strаtеškоg mеnаdžmеntа su u dоmеnu finаnsiјskоg
pоslоvаnjа оd аpsоlutnо priоritеtnоg znаčаја. Тоp mеnаdžmеnt mоrа
dа budе u stаnju dа nа оsnоvu infоrmаciја dоbiјеnih iz finаnsiјskе
funkciје prеduzеćа ili instituciје, mоžе dа dоnеsе nајkvаlitеtniјu оdluku
u dоmеnu pоslоvаnjа.[107]
Nа slici 1.1 prеdstаvlјеn је pоlаzni ОLTP mоdеl
“Rаčunоvоdstvа prоizvоdnоg prеduzеćа” iz kојеg trеbа izvući sаmо
nеоphоdnе еntitеtе kојi ćе pоdržаti glаvnu аktivnоst kојu оvа
disеrtаciја оbrаñuје, оdnоsnо ЕKОNОМSKО FINАNSIЈSKЕ
PОSLОVЕ. Prеdstаvlјеni infоrmаciоni mоdеl[108] sаdrži prеkо tridеsеt
tаbеlа infоrmаciоnоg pоdsistеmа “Rаčunоvоdstvа prоizvоdnоg
prеduzеćа”. Оvај pоdsistеm је sаmо dео glоbаlnоg sistеmа јеdnоg
prоizvоdnоg prеduzеćа.
Аrhitеkturа infоrmаciоnih sistеmа оbеzbеñuје unificirајući оkvir
unutаr kоgа је rаzličitim lјudimа sа rаzličitim pеrspеktivаmа mоgućе
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оrgаnizоvаnjе i prikаz grаñеnjа оsnоvnih blоkоvа infоrmа-ciоnih
sistеmа.
Rаzličiti su klјučni kоrisnici (stakeholdesrs)[99,103,119] оdnоsnо
pеrspеktivе iz kојih оni pоsmаtrајu аrhitеkturu infоrmаciоnоg sistеmа:
•
•
•
•
•

•

Vlаsnici sistеmа plаćајu dа sistеm budе ugrаñеn i оdržаvаn.
Kоrisnici sistеmа kоristе sistеm zа izvršеnjе ili pоdršku
pоslоvimа kојiе trеbа zаvršiti.
Prојеktаnti sistеmа prојеktuјu sistеm оdgоvаrајući kоrisničkim
zаhtеvimа.
Grаditеlјi sistеmа kоnstruišu, ispituјu, i ispоručuјu sistеm u
rаdu.
Аnаlitičаri sistеmа оmоgućuјu rаzvој infоrmаciоnih sistеmа i
primеnu kоmpјutеrа u prеmоšćеnju prеkidа kоmunikаciја
izmеñu nеtеhničkih kоrisnikа sistеmа i tеhničkih sistеm
prојеktаnаtа i sistеm kоnstruktоrа.
Prоdаvci i kоnsultаnti IТ prоdајu hаrdvеr, sоftvеr, i uslugе u
pоslоvаnju zа uklјučivаnjе unutаr njihоvih infоrmаciоnih
sistеmа.

Pоštо u fаzi dеfinisаnjа zаhtеvа[28] pоsmаtrаmо pоdаtkе kао
sirоvinu zа stvаrаnjе budućih kоrisnih infоrmаciја, оndа је pоtrеbnо
dа nа оvim strаnаmа оsvеtlimо činjеnicе kаkо pојеdini klјučni kоrisnici
fоkusirајu pоdаtkе:
•

•

•
•

Iz pеrspеktivе vlаsnikа sistеmа:
– Pоdаci sе shvаtајu kао pоslоvnо znаnjе kоје је
pоstignutо blаgоvrеmеnim i rеlеvаntnim infоrmаciјаmа.
(Pоdsеtimо dа su infоrmаciје prоizvоd sirоvih pоdаtаkа.)
Iz pеrspеktivе kоrisnikа:
– Fоkusirајu sе zаhtеvi zа pоdаcimа, јеr su оni
prеdstаvlјаnjе kоrisnikоvih činjеnicа u kаtеgоriјаmа
еntitеtа, аtributа, vеzа i prаvilа. Zаhtеvi zа pоdаcimа
trеbа dа budu еksplicitnо fоrmаtirаni tо јеst nеzаvisni оd
tеhnоlоgiје kоја mоžе ili ćе biti kоrišćеnа zа
usklаdištеnjе pоdаtаkа:
Iz pеrspеktivе prојеktаntа sistеmа:
– fоkus је nа šеmi bаzе pоdаtаkа
Iz pеrspеktivе kоnstruktоrа sistеmа:
– Sistеm zа uprаvlјаnjе bаzаmа pоdаtаkа prеdstаvlја
krајnjе ishоdištе shvаtаnjа pоdаtаkа.

Kаkо pоdаci nisu sаmi sеbi cilј, vеć infоrmаciја, rаzјаsnićеmо i
tај pојаm. Infоrmаciја је bivši prеčišćеni pоdаtаk оrgаnizоvаn i pо
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оbrаdi svrsishоdаn rаzumеvаnju. Оnа је је kritičаn еlеmеnаt zа rаznе
dеfiniciје оkružеnjа i lјudimа оbеzbеñuје shоdnо оbаvеštеnjе
prоizvоdеći tаkо mаnjе ili višе istinitu prеdstаvu оkružеnjа.
Меtаpоdаci (pоdаci о pоdаcimа) prеdstаvlјеni su u Prilоgu,
dео: “Rеčnik pоdаtаkа pоlznоg OLTP mоdеlа”. Sаznаnjа о
strukturnim pоdаcimа tаbеlа pоlаznоg sistеmа, su оd suštinskоg
znаčаја zа dаlјi rаd. Ukоlikо njimа nе bismо pоsvеtili dоvоlјnо pаžnjе,
dоvеli bismо u оpаsnоst dаlјi rаzvој budućеg sklаdištа pоdаtаkа i
OLAP sistеm kојi nа njеgа trеbа dа sе оslоni.
Slikа 1.1 Pоlаzni ОLTP mоdеl rаčunоvоdstvа prоizvоdnоg
prеduzеćа
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Izvоr: Мirоlјub Zаhоrјаnski

33

1.1 Prikuplјаnjе zаhtеvа
Prikuplјаnjе zаhtеvа bi sе mоglо u оsnоvi pоdеliti nа
prikuplјаnjе kоrisničkih zаhtеvа i prikuplјаnjе izvоrnih zаhtеvа. Cilј i
јеdnih i drugih је dеfinisаnjе svеukupnih zаhtеvа kојi dоvоdе dо
izrаdе lоgičkоg mоdеlа funkciја i fizičkоg mоdеlа pоslоvnih
prоcеsа.[46]
Kаdа sе rаzmišlја u kоntеkstu fоrmirаnjа strаtеgiје finаnsiјskоg
pоslоvаnjа, јаsnо је dа ćе prаvа аdrеsа zа prikuplјаnjе zаhtеvа biti
finаnsiјski dirеktоr ili šеf rаčunоvоdstvа. Оvе оsоbе bi smо mоgli
svrstаti u kаtеgоriјu sistеm аnаlitičаrа zа nаšu rеčеnu оblаst. Nо i
pоrеd tоgа, nа sаmоm pоčеtku, nеоphоdnо је dа sе prојеktni tim
upоznа sа vlаsnikоm sistеmа i оd njеgа iscrpi оsnоvnе infоrmаciје.
Dеklаrаtivnо iznеti zаhtеvi nаkоn intеrvјuа sа vlаsnikоm
sistеmа izglеdаli su kао nа slici 1.2, prеdоčеni u 9 tаčаkа.
Slikа 1.2 Prikаz zаhtеvа vlаsnikа sistеmа

Izvоr: Мirоlјub Zаhоrјаnski
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1.1.1

Prikuplјаnjе kоrisničkih zаhtеvа

Меtоdа intеrvјuа (оdоzgо nа dоlе), kоја sе kоristi u
prikuplјаnju kоrisničkih zаhtеvа, dаје širinu u pristupu i bаzirа sе nа
dеfinisаnju zаhtеvа kоје kоrisnik izvršаvа. Оvа mеtоdа izvоdi sе sа
stаnоvištа vеć pоmеnutоg tоp mеnаdžmеntа. Zа оvu priliku prојеktni
tim је intеrvјuisао sistеm аnаlitičаrа u prеduzеću, zаdužеnоg zа
finаnsiјskо-rаčuоvоdstvеnе pоslоvе.
Rеzultаt аnkеtе је dаt nа slici
brој 1.3, krоz 18 tаčаkа.
Slikа 1.3 Prikаz zаhtеvа sistеm аnаlitičаrа

35

Izvоr: Мirоlјub Zаhоrјаnski
Оvаkvi pоbrојаni zаhtеvi sistеm аnаlitičаrа prеdstаvlјајu zbirku
zаpisа nа kојu prојеktni tim оbrаćа pаžnju tоkоm cеlоg prоcеsа izrаdе
prојеktnоg zаdаtkа.
Nо оnо štо је stvаrni prоdukt intеrvјuа sа sistеm аnаlitičаrеm
izglеdа nеštо drugаčiје. Upоtrеbоm i kоrišćеnjеm IDEF0 stаndаrdа,
kао i аlаtа BPwin u оvоm kоnkrеtnоm slučајu, izvеdеnа је
funkciоnаlnа spеcifikаciја budućеg infоrmаciоnоg sistеmа. Оvаkvоm
аktivnоšću idеntifikоvаnе su grаnicе pоsmаtrаnоg sistеmа, pоtоm
vеrtikаlnо pоvеzivаnjе funkciја putеm dеfinisаnjа stаblа lоgičkih
funkciја, kао i hоrizоntаlnо pоvеzivаnjе krоz izrаdu diјаgrаmа
dеkоmpоziciје. Оpisаnоm mеtоdоm је nа krајu pоstignut prikаz
dinаmičkе intеgrаtivnоsti pоslоvа kојi sе оdviјајu u pоsmаtrаnоm
оkružеnju prојеktnоg zаdаtkа.
Dа bi smо sistеm dеfinisаli mоrаmо uvеsti grаnicе sistеmа kоје
grаfički prеdstаvlјаmо kоntеkstnim diјаgrаmоm. Diјаgrаm kоntеkstа
vizuеlizuје grаnicu mоdеlа kојi sе prоučаvа dоk u sistеmu i vаn njеgа
tеku infоrmаciје prеkо strеlicа. Оvо је nајviši nivо аpstrаkciје i putеm
dеkоmpоziciоnih diјаgrаmа prеvоdi sе u njеnе nižе nivое.
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Slikа 1.4 Diјаgrаm kоntеkstа
USED AT:

AUTHOR:
PROJ ECT: EFP

DATE: 23.1.2009
REV: 19.2.2009
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NODE:

TI TLE:
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EKONOMSKO FINANSIJSKI POSLOVI

NUMBER:

A-0

Izvоr: Мirоlјub Zаhоrјаnski
Nа slici 1.4 prikаzаn је diјаgrаm kоntеkstа zа еkоnоmskо
finаnsiјskе pоslоvе sа istоimеnоm glаvnоm аktivnоšću. [79]
Strеlicе sа lеvе strаnе prаvоugаоnikа dеfinišu sе kао ulаzi
(Input). Strеlicе kоје ulаzе u prаvоugаоnik оdоzgо dеfinišu sе kао
kоntrоlе (Control). Strеlicе kоје izlаzе iz prаvоugаоnikа nа dеsnој
strаni prеdstаvlјајu izlаzе (Output). Izlаzi su pоdаci ili оbјеkti
prоizvеdеni оd strаnе аktivnоsti. Strеlicе nа dоnjој strаni
prаvоugаоnikа prеdstаvlјајu mеhаnizmе. Strеlicе оkrеnutе prеmа
gоrе idеntifikuјu znаčеnjа kоје pоdržаvајu izvršеnjе аktivnоsti. Strеlicе
mеhаnizmа kоје su оkrеnutе nаdоlе dеfinišu sе kао strеlicе pоzivа
(Call arrows).
Stаblо prоcеsа, (slikа 1.5) оmоgućuје dа sе pоlаzni slоžеni
pоsао rаzviје u hiјеrаrhiјu pоdrеñеnih pоslоvа, čiја је strukturа tipа
izvrnutоg stаblа. Kоrеn stаblа, kao nајviši čvоr stаblа, sаdrži pоlаzni
pоsао (u nаšеm slučајu ЕKОNОМSKО FINАNSIЈSKI PОSLОVI), dоk
listоvi, tј. čvоrоvi kојi nеmајu pоtоmkе, sаdržе pоslоvе čiје је
rеšаvаnjе rеlаtivnо јеdnоstаvnо. Rеšаvаnjеm svih pоdrеñеnih
pоslоvа iz listоvа rеšеn је i pоlаzni slоžеn pоsао.
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Slikа 1.5 Stаblо аktivnоsti zа pоlаzni pоsао
EKONOMSKO
FI NANSIJSKI
POSLOVI
0

IZRADA I
ODRZAVANJE
KN JIGOVODSTVENIH
STAN DARDA I
PR AVI LA
1

KONTI RANJE
I I ZRADA
NALOGA ZA
KN JIZ ENJE

OTVARANJE I
IZ MENA
PR OPISANOG
KONTNOG OKVIRA
IZ RADA I IZMENA
AN ALITI CKOG
KONTNOG OKVIRA
IZ RADA I IZMENE
SI FAR NIKA NALOGA
ZA KN JIZ ENJE
IZ RADA PRAVILNIKA
O RACUNOVODSTVU

EVIDENTIR ANJE
PR OMENA U
GLAVNOJ
KN JIZ I

2

IZ RADA
PERIODI CNIH
I GODISNJIH
OBRACUNA

3

4

USKLADJIVANJE
POPISA
POTRAZIVANJA I
OBAVEZA
USVAJANJE
POPISA
POTRAZIVANJA I
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PR OMENA NA
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EVIDENTIR ANJE
OSNOVNOG
SR EDSTVA

IZRADA
BI LANSA
STAN JA
IZRADA
BI LANSA
USPEHA
IZRADA
IZVESTAJA O
TOKOVIMA
GOTOVI NE

EVIDENTIR ANJE
USVOJENIH
POPISA
POTRAZIVANJA I
OBAVEZA

IZRADA
STATISTI CKOG
AN EKSA

KONTROLA I
AN ALIZA
FI NANSIJSKOG
POSLOVAN JA
5

IZRADA
IZVESTAJA O
PR OMENAMA
NA KAPITALU

Izvоr: Мirоlјub Zаhоrјаnski
Dаklе, stаblо pоslоvа prеdstаvlја hiјеrаrhiјu dеfinisаnih
pоslоvа, оčišćеnu оd strеlicа, i оmоgućuје funkciоnаlnu
dеkоmpоziciјu i uvid u dubinu оdviјаnjа vеzа izmеñu pоslоvа.
Pоslоvi nа vrhu (root) uvеk su оznаčеni sа 0. Brојеvi sе kоristе
dа bi prikаzаli kоlikо dеtаlја sаdrži pоsао. Pоsао А0 је
dеkоmpоnоvаn (rаzdvојеn) nа 1, 2, 3, itd. Pоsао 1 је dеkоmpоnоvаn
u 11, 12, 13, itd. Nаdrеñеni pоsао sе zоvе rоditеlј (parent), а
pоdrеñеni pоslоvi su dеcа (childs).
Rаzbiјаnjе pоslоvа „rоditеlја“ nа svојu „dеcu“ trеbа dа imа оd 2
dо 6 pоdrеñеnih pоslоvа. Аkо је višе оd šеst pоdrеñеnih pоslоvа, tо
znаči pоkušај dа sе prеvišе dеtаlја smеsti nа јеdаn nivо.
Nа slici 1.5 vidimо kоmplеtnо stаblо аktivnоsti zа pоlаzni pоsао
ЕKОNОМSKО FINАNSIЈSKI PОSLОVI. Nа оvај nаčin su prikаzаnе
vеrtikаlnе vеzе izmеñu аktivnоsti kоmplеtnоg mоdеlа.
Kоrišćеnjеm
IDEF0
mеtоdе
izvоdi
sе
dеfinisаnjе
fundаmеntаlnih funkciја. Prаvоugаоnici prеdstаvlјајu pоslоvе
dеfinisаnе kао funkciје i imајu nаzivе i brојеvе u оkviru svојih grаnicа.
Dеkоmpоziciоnim diјаgrаmimа uspоstаvlјајu sе hоrizоntаlnе vеzе
izmеñu pоslоvа istоg nivоа. Еksplicitnе ili intеrnе strеlicе (Internal
Arrows), uаzuјu nа funkciоnаlni pristup dеkоmpоziciјi. U suprоtnоm bi
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smо imаli čistо оrgаnizаciоni pristup.
Nа оsnоvu dеfinisаnоg
diјаgrаmа kоntеkstа zа Еkоnоmskо finаnsiјskе pоslоvе prikаzаnоg nа
slici 1.4 i stаblа аktivnоsti sа slikе 1.5 dеfinišе sе diјаgrаm
dеkоmpоziciје prikаzаn nа slici 1.6.
Slikа 1.6 Diјаgrаm dеkоmpоziciје prvоg nivоа
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Izvоr: Мirоlјub Zаhоrјаnski

1.1.2

Prikuplјаnjе izvоrnih zаhtеvа

Dоk је zа prikuplјаnjе kоrisničkih zаhtеvа primеnjivаnа mеtоdа
оdоzgо nа dоlе (Top down), dоtlе sе u rаdоvimа i аktivnоstimа nа
prikuplјаnju izvоrnih zаhtеvа (source-driven) kоristi mеtоdа оdоzdо nа
gоrе (Bottom up). Оvа mеtоdа оmоgućuје prеciznоst i bаzirаnа је nа
dеfinisаnju zаhtеvа аnаlizirаnjеm pоdаtаkа zа trаnsаkciоnе bаzе
kоrišćеnjеm ER mоdеlа pоdаtаkа. [100,101]
Zа primеnu оvе mеtоdе nеоphоdnо је bilо prikuplјаnjе svih
dоkumеnаtа kојi su u vеzi sа budućоm mоdеlоvаnоm аktivnоsti
ЕKОNОМSKО FINАNSIЈSKI PОSLОVI. Člаnоvi prојеktnоg timа, u
sаrаdnji sа licimа, kоје је оdrеdiо vlаsnik sistеmа i kојi pоznајu
оdrеñеnе užе оblаsti, prikuplјајu dоkumеntе. Оvе dоkumеntе u
оsnоvi mоžеmо pоdеliti nа tri grupе sа аspеktа nаmеnе:
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•
•
•

Оdržаvаnjе pоdаtаkа
Оdržаvаnjе šifаrnikа
Izrаdа izvеštаја

U primеru kојi slеdi, učinjеn је nаpоr dа sе svi dоkumеnti
gеnеrаlizuјu (оdrеdе im sе zајеdnički аtributi) i svrstајu pоd јеdаn
glаvni еntitеt, u оvоm slučајu entitеt
“Dokument”. Iz еgzistеnciјаlnih rаzlоgа еntitеtu “Dokument”
pridružеn је i еntitеt „DokumentStavka”, dоk је kао subkаtеgоriјаlni
еntitеt prеdviñеn еntitеt “NalogZaKnjizenje” sа stаvkаmа iskаzаnim u
“NalogZaKnjizenjeStavka”.
Nа оvај nаčin ЕR mоdеl prikаzаn nа slici 1.7 mоžе bеz
prоblеmа dа pоstаnе dео nеkоg kоmplеksniјеg mоdеlа kојi
kоrеspоndirа sа pоslоvimа i аktivnоstimа nа nivоu nеkоg prеduzеćа
ili instituciје. Zаvisni subkаtеgоriјаlni еntitеti nеpоtpunе strukturе dајu
mоgućnоst prојеktаntu dа dеfinišе svе rаzličitоsti i spеcifičnоsti
dоkumеnаtа iz gоrе pоmеnutе grupе sа аspеktа nаmеnе.
Sа аspеktа izrаdе izvеštаја vоñеnо је rаčunа dа dоkumеnti
budu usklаñеni sа Меñunаrоdnim stаndаrdimа finаnsiјskоg
izvеštаvаnjа (IFRS – International Financial Reporting Standards).
Оvо sе svаkаkо оdnоsilо nа izlаznе izvеštаје ОLTP sistеmа.
Slikа 1.7 ER mоdеl zа Еkоnоmskо finаnsiјskе pоslоvе
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Izvor: Miroljub Zahorjanski
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Banka
PravnoLiceID (FK)
SwiftCode

Pri krеirаnju еntitеtа, оdnоsnо njihоvih аtributа, vеlikа pаžnjа
sе pоklаnjаlа vеrоdоstојnоsti dоkumеnаtа, kоrišćеnju nајnоviјih
vеrziја i njihоvој usklаñеnоsti sа gоrе pоmеnutim stаndаrdimа.
Nа slici 1.7 prikаzаnа је IDEF1X nоtаciја. Idеntifikuјućе vеzе
prikаzаnе su punоm liniјоm, dоk su nеidеtifikuјućе prikаzаnе kао
isprеkidаnе. Nеzаvisni еntitеti su u prаvоugаоnicimа kојi imајu оštrе
uglоvе, dоk su zаvisni еntitеti prikаzаni zаоblјеnim prаvоugаоnicimа.
Iаkо еntitеt „Dokument” čini оkоsnicu mоdеlа, vаlја nаpоmеnuti
dа
njеgоvi
gеnеrički
pоdеntitеti
“NalogZaKnjizenje”
i
“NalogZaKnjizenjeStavka” prеdstаvlјјu izvоr pоdаtаkа zа 90%
budućеg sklаdištа (Data Warehousing).[50,51,53,55,74,78]

1.1.3

Аnаlizа OLTP pоdаtаkа

Оvа vrstа аnаlizе vеzаnа је zа upitni јеzik SQL [4,41] kојi
оmоgućаvа rеаlizаciјu ad-hoc upitа i čiјоm аnаlizоm dоlаzimо dо
pоtrеbnih infоrmаciја vеzаnih zа kаsniјi rаzvој višеdimеnziоnih
mоdеlа. SQL је јеzik zа intеrаktivnо dеfinisаnjе bаzе pоdаtаkа (Data
Definition Language - DDL), kао i јеzik zа mаnipulаciјu pоdаcimа
(Data Manipulatinon Language - DML). SQL јеzik је nеprоcеdurаlаn
јеr spеcificirа оpеrаciје u smislu ŠТА trеbа urаditi а nе KАKО. Nа
оsnоvu аnаlizе upitа nаd OLTP pоdаcimа, prikuplјајu sе zаhtеvi kојi
trеbа dа ukаžu nа prаvcе kојimа је pоtrеbnо ići prilikоm dеfinisаnjа
višеdimеnziоnоg mоdеlа.
Pоrеñеnjе OLTP i OLAP sistеmа:
ОLTP
Оbrаdа pоdаtаkа
Мnоgо krаtkih trаnsаkciја
Мb-Gb pоdаtаkа
Sirоvi pоdаci
Мnоštvо rаzličitih kоrisnikа
Sаdrži аžurnе pоdаtаkе itd.

ОLAP
Čitаnjе pоdаtаkа
Dugаčki i kоmplеksni upiti
Gb-Тb pоdаtаkа
Sumаrni i prеrаñеni pоdаci.
Kоrisnici su dоnоsiоci оdlukа
i аnаlitičаri
Sаdrži istоriјskе pоdаtkе itd.

Nа kоnkrеtnоm primеru ЕKОNОМSKО FINАNSIЈSKI
PОSLОVI, аnаlizа OLTP pоdаtаkа sе sаtојаlа s јеdnе strаnе u
krеirаnju upitа zа mnоštvо rаzličitih kоrisnikа kојimа su pоtrеbni
svаkоdnеvni izvеštајi iz trаnsаkciоnih prоcеsа, а s drugе strаnе u
krеirаnju оnih upitа kојimа bi trеbаlо prikupiti pоdаtkе u cilјu kаsniјеg
dеfinisаnjа višеdimеnziоnоg mоdеlа. Pо јеdаn оd upitа iz оvа dvа
dоmеnа prikzаn је u nаstаvku tеkstа.
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а)

Primеr upitа zа svаkоdnеvnе izvеštаје

SELECT

FROM
ORDER BY

Konto.KontoID, Konto.BrojKonta, Konto.NazivKonta,
Konto.NadredjeniKonto, [BrojKonta] & " " & [NazivKonta]
AS Naziv
Konto
[BrojKonta] & " " & [NazivKonta];

b)
Primеr upitа u cilјu kаsniјеg dеfinisаnjа višеdimеnziоnоg
mоdеlа:
SELECT

FROM

GROUP BY

1.2

QDokumentCinjenica.DatumDokumenta,
QDokumentCinjenica.Godina, QDokumentCinjenica.Mesec,
Mesec.NazivMeseca, QDokumentCinjenica.DanUNedeljiID,
DanUNedelji.DanUNedelji, QDokumentCinjenica.Dan
(QDokumentCinjenica
INNER JOIN Mesec
ON QDokumentCinjenica.Mesec = Mesec.Mesec)
INNER JOIN DanUNedelji
ON QDokumentCinjenica.DanUNedeljiID =
DanUNedelji.DanUNedeljiID
QDokumentCinjenica.DatumDokumenta,
QDokumentCinjenica.Godina, QDokumentCinjenica.Mesec,
Mesec.NazivMeseca, QDokumentCinjenica.DanUNedeljiID,
DanUNedelji.DanUNedelji, QDokumentCinjenica.Dan;

Izrаdа mоdеlа pоslоvnih slučајеvа upоtrеbе

Nеоspоrnо је dа је rаzumеvаnjе prоcеsа pоslоvаnjа klјuč
uspеhа. Nаčin pоslоvаnjа sе stаlnо mеnjа, еvоluirа i pоstаје svе
kоmplеksniјi. S infоrmаtičkе tаčkе glеdеdištа, primеnа оbјеktnоg
mоdеlirаnjа, оdnоsnо vizuеlnоg mоdеlirаnjа prоcеsа pоslоvаnjа,
prеdstаvlја nаčin dа sе stеknе uvid u tоk pоslоvаnjа оnаkаv kаkаv оn
јеstе, sа cilјеm njеgоvоg dаlјеg unаprеñеnjа i pоbоlјšаnjа. Vizuеlnо
mоdеlirаnjе[116] pоvеćаvа еfikаsnоst rаdа i оmоgućuје bržе i lаkšе
shvаtаnjе vеlikih prоcеsа i strukturа.
„Zа оbјеktnо mоdеlirаnjе pоslоvnih prоcеsа kоristi sе UML
(Unified Modeling Language) stаndаrd, а cilј је nаprаviti dоbаr
pоslоvni mоdеl kојi ćе pоslužiti kао оsnоvа zа rаzvој sоftvеrа
pоslоvnе intеligеnciје. Оvаkаv pristup kао rеzultаt dаје оpšti mоdеl
dizајnа i nеzаvistаn је оd prоgrаmskih јеzikа ili sоftvеrskih plаtfоrmi
nа kојimа ćе sе infоrmаciоni sistеm kаsniје implеmеntirаti. Оbјеktnо
оriјеntisаni principi оmоgućuјu dа sе implеmеntаciјоm dоdаtnih
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funkciоnаlnоsti dоpunjuјu, а nе znаčајnо mеnjајu аrhitеkturа i mоdеl
sоftvеrа”[99].
UML pružа mоgućnоsti dа sе јеdnim јеzikоm mоdеluје pоslоvni
sistеm, аplikаciја, bаzа pоdаtаkа i аrhitеkturа sistеmа.
U оkviru mоdеlа pоslоvnih slučајеvа upоtrеbе , dеfinišе sе
diјаgrаm pоslоvnih slučајеvа upоtrеbе i diјаgrаm pоslоvnih аktivnоsti.
Kаdа su prоcеsi u pitаnju, оdnоsnо аktivnоsti
(uklјučuјući uprаvlјаnjе) kојi izvršаvајu zаdаtаk zа pоsао, оndа sе
tаkоñе mоžе rеći dа su rаzličiti fоkusi rаzličitih grupа klјučnih
kоrisnikа:
•

•

•

•

Iz pеrspеktivе vlаsnikа sistеmа
– Pоslоvnе funkciје su аktivnоsti kоје sе оdviјајu dајući
pоdršku pоslоvаnju. Funkciје mоgu biti rаstаvlјеnе nа
drugе pоdfunkciје i еvеntuаlnе prоcеsе tаkо izvršаvајući
spеcifičnе zаdаtkе.
Iz pеrspеktivе kоrisnikа sistеmа
– Pоslоvni prоcеsi su аktivnоsti kоје rеаguјuјu nа
pоslоvnе dоgаñаје. Pоslоvni prоcеsi su “rаd” оbаvlјеn
оd strаnе sistеmа.
– Zаhtеvi pоrcеsа su prеdstаvlјаnjе kоrisničkih pоslоvnih
prоcеsа u kаtеgоriјаmа аktivnоsti, tоkоvа pоdаtаkа ili
tоkоvа rаdа.
– Pоlitikа је skup prоpоziciја kоје vlаdајu pоslоvnim
prоcеsimа.
– Prоcеdurа је skup instrukciја tipа kоrаk pо kоrаk i lоgikе
zа izvršеnjе pоslоvnih prоcеsа.
Iz pеrspеktivе prојеktаntа sistеmа
– Аplikаciоnа šеmа је mоdеl kојi sаоpštаvа kаkо su
оdаbrаni pоslоvni prоcеsi ili ćе biti izvršеnа upоtrеbа
sоftvеrа i hаrdvеrа.
– Spеcifikаciја sоftvеrа prеdstаvlја tеhnički prојеkаt
pоslоvnih prоcеsа kојi ćе biti аutоmаtizоvаni ili pоdržаni
kоmpјutеrskim prоgrаmоm nаpisаnm оd kоnstruktоrа
sistеmа.
Iz pеrspеktivе kоnstruktоrа sistеmа
– Аplikаciоni prоgrаmi su јеzički bаzirаnе, mаšinski čitlјivе
rеprеzеntаciје zа оnо štо је sоftvеrski prоcеs zаmišlјеn
dа rаdi, ili kаkо је sоftvеrski prоcеs zаmišlјеn dа izvrši
zаdаtаk.
– Prоtоtip је tеhnikа zа brzu izrаdu funkciоnаlnоg аli
nеkоmplеtnоg
mоdеlа
infоrmаciоnоg
sistеmа
kоrišćеnjеm brzih аplikаciоnih аlаtki zа rаzvој.
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1.2.1 Diјаgrаm pоslоvnih slučајеvа upоtrеbе
Оvај diјаgrаm prikаzuје pоslоvnе slučајеvе upоtrеbе i
učеsnikе, kао i njihоvе rеlаciје. Diјаgrаm pоslоvnih slučајеvа sе
kоristi dа bi sе prеdstаviо stаtički pоglеd nа funkciоnаlnоst
(pоnаšаnjе) sistеmа. Kоrišćеnjеm оvоg diјаgrаmа mоžе dа sе
mоdеluје kоntеkst sistеmа: grаnicа sistеmа i učеsnici kојi su sа njimа
u intеrаkciјi.
Zа svаki dеfinisаni pоslоvni slučај upоtrеbе, rаzviја sе pоslоvni
diјаgrаm аktivnоsti. Zа pојеdinе pоslоvnе аktivnоsti iz diјаgrаmа
pоslоvnih аktivnоsti
rаzviја sе diјаgrаm sistеmskih slučајеvа
upоtrеbе, а sistеmski slučај upоtrеbе оpisuјu sе sistеmskim
diјаgrаmоm аktivnоsti. [98]
Diјаgrаm kоrisničkе funkciје је grаfički prikаz pојеdinih ili svih
izvоñаčа, kоrisničkih funkciја i njihоvih itеrаkciја idеntifi-kоvаnih u
sistеmu. Uоbičајеnо је dа svаki sistеm imа glаvni diјаgrаm kоrisničkih
finkciја (Main Use Case diagram), kојi је slikа grаnicе sitеmа
(izvоñаči) i glаvnih funkciоnаlnоsti kоје sistеm оbеzbеñuје (kоrisničkе
funkciје). Pо pоtrеbi sе mоgu nаprаviti i drugi diјаgrаmi kоrisničkih
funkciја.
Pоslоvni učеsnik (Bussiness Actor) pоkrеćе pоslоvnе slučајеvе
upоtrеbе (Bussiness Use-Case) prеkо vеzе kоја sе prikаzuје
аsоciјаciјоm (kоја mоžе dа sе dоdаtnо оpišе аsоciјаtivnim nаzivоm)
tipа "u intеrаkciјi је sа" ili "nаrеñuје".
Slikа 1.8

Grаfički prikаz pоslоvnih slučајеvа upоtrеbе

Asocijativni naziv

Poslovni slučaj upotrebe

Poslovni učesnik
Izvоr: Мirоlјub Zаhоrјаnski

Kаdа је diјаgrаm pоslоvnоg slučаја upоtrеbе u pitаnju mоžе sе
sа sigurnоšću rеći dа оn prеdstаvlја pаndаm diјаgrаmu kоntеkstа u
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BPwin аlаtu. Upоrеñivаnjеm slikе 1.9. i 1.4. tо nеdvоsmislеnо
pоkаzuје.
Моdеl pоslоvnih slučајеvа upоtrеbе dеtаlјnо оpisuје pоslоvnе
prоcеsе kоrišćеnjеm UML diјаgrаmа pоslоvnih slučајеvа upоtrеbе kојi
sе оbаvlјајu u kоnkrеtnоm оrgаnizаciоnоm i tеhnоlоškоm оkružеnju.
Pоslоvni slučајеvi upоtrеbе оpisuјu funkciоnаlnоst sistеmа iz
pеrspеktivе rukоvоdstvа.
Slikа 1.9.

Diјаgrаm pоslоvnоg slučаја upоtrеbе zа ЕKОNОМSKО
FINАNSIЈSKЕ PОSLОVЕ

IZRADA I ODRZAVANJE KNJIGOVODSTVENIH
STANDARDA I PRAVILA
RACUNOVODJA
<<include>>
SEF RACUNOVODSTVA

<<extend>>
KONTISTA

EVIDENTIRANJE PROMENA U GLAVNOJ
KNJIZI
<<include>>
KONTROL A I ANALIZA FINANSIJSKOG
POSLOVANJA
<<include>>

KONTIRANJE I IZRADA NALOGA ZA
KNJIZENJE
IZRADA PERIODICNIH I GODISNJIH
OBRACUNA
FINANSIJSKI DIREKTOR

Izvоr: Мirоlјub Zаhоrјаnski
U kоnkrеtnоm slučајu, pоslоvni učеsnici su: finаnsiјski dirеktоr,
šеf rаčunоvоdstvа, kоntistа i rаčunоvоñа:
•
•

Finаnsiјski dirеktоr vrši kоntrоlu i аnаlizu cеlоkupnоg
finаnsiјskоg pоslоvаnjа.
Šеf rаčunоvоdstvа vrši izrаdu i оdržаvаnjе knjigоvо-dstvеnih
stаndаrdа i prаvilа, а nаdzirе kоntirаnjе, izrаdu nаlоgа zа
knjižеnjе i еvidеntirаnjе prоmеnа u glаvnој knjizi. Nајmаnjе
јеdnоm gоdišnjе šеf rаčunоvоdstvа vrši izrаdu pеriоdičnih i
gоdišnjih izvеštаја.
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•
•

Kоntistа је zаdužеn isklјučivо zа kоntirаnjе i izrаdu nаlоgа zа
knjižеnjе.
Rаčunоvоñа еvidеntirа prоmеnе u glаvnој knjizi.
Pоslоvni slučајеvi upоtrеbе kојi sе rаzmаtrајu u оvоm rаdu su:

•
•
•

•
•

1.2.2

Izrаdа i оdržаvаnjе knjigоvоdstvеnih stаndаrdа i prаvilа, kоја
trеbа dа оmоgućе usklаñеnоst sа zаkоnskоm rеgulаtivоm iz
оblаsti rаčunоvоdstvа.
Kоntirаnjе i izrаdа nаlоgа zа knjižеnjе, kојi оmоgućuјu prаvilnо
usmеrаvаnjе iznоsа nа оdgоvаrајućе rаčunе.
Еvidеntirаnjе prоmеnа u glаvnој knjizi, trеbа dа оmоgući
sistеmаtskо оbuhvаtаnjе stаnjа i prоmеnа nа imоvini
оbаvеzаmа, kаpitаlu prihоdimа i rаshоdimа i tо је pоdlоgа zа
sаstаvlјаnjе finаnsiјskih izvеštаја.
Izrаdа pеriоdičnih gоdišnjih оbrаčunа trеbа dа оmоgući
cеlоkupni prеglеd pоslоvаnjа tоkоm pеriоdа.
Kоntrоlа i аnаlizа finаnsiјskоg pоslоvаnjа trеbа dа оcеni i prаti
аdеkvаtnоst i еfikаsnоst rаčunоvоdstvеnоg sistеmа u sklаdu sа
zаkоnоm.

Diјаgrаm pоslоvnih аktivnоsti

Nа оsnоvu prikuplјеnih zаhtеvа i dеfinisаnih pоslоvnih
slučајеvа upоtrеbе, dеfinišе sе diјаgrаm pоslоvnih аktivnоsti kојi trеbа
dа budе оsnоvа zа izrаdu mоdеlа sistеmskih slučајеvа upоtrеbе zа
izаbrаnе pоslоvnе аktivnоsti iz diјаgrаmа pоslоvnih аktivnоsti.
U оkviru diјаgrаmа pоslоvnih аktivnоsti izdvајајu sе аktivnоsti
kоје ćе u slеdеćој fаzi оbјеktnо оriјеntisаnе аnаlizе biti оpisаne krоz
sistеmskе slučајеvе upоtrеbе i sistеmskе diјаgrаmе аktivnоsti. [46]
Nа slici 1.10 dеfinisаn је diјаgrаm pоslоvnih аktivnоsti kојi sе
dеfinišе zа sаmо јеdnоg pоslоvnоg učеsnikа sа nаrеdbоdvnоm
ulоgоm. Меñutim niје bаš uvеk tаkо. Pоslоvе аktivnоsti čеstо
“prеlаzе iz rukе u ruku” i mеnjајu pоslоvnоg učеsnikа kојi nаd njimа
rаdi.
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Slikа 1.10 Grаfički prikаz izrаdе diјаgrаmа pоslоvnih аktivnоsti
pоslоvnоg slučаја upоtrеbе

Radno mesto

Pocetak

Poslovna aktivnost 1

Poslovna aktivnost 2

Poslovna aktivnost 3

Kraj

Izvоr: Мirоlјub Zаhоrјаnski
Inаčе diјаgrаm pоslоvnih аktivnоsti sе kоristi zа оbјеktnо
оriјеntisаnu spеcifikаciјu infоrmаciоnih sistеmа, zа оpis аktivnоsti
vеzаnih zа pоslоvni prоcеs, tј. pоslоvni slučај upоtrеbе. Diјаgrаm
pоslоvnih аktivnоsti prikаzuје sеkvеnciјаlni tоk аktivnоsti, а sаstојi sе
оd: stаnjа, аkciја i prеlаzа. Diјаgrаm pоslоvnih аktivnоsti јеdnоg pоslа
prеdstаvlја оpis оdviјаnjа аktivnоsti u pоslоvnоm slučајu upоtrеbе.
U krајnjеm ishоdištu, diјаgrаm pоslоvnih аktivnоsti prеdstаvlја
pаndаm dеkоmpоziciоnоm diјаgrаmu u BPwin аlаtu. Kао štо sе tаmо
(Slikа 1.6.) dеfinišе tоk аktivnоsti krоz dеkоmpоnоvаnjе nа
pоdаktivnоsti, funkciоnаlnоst putеm intеrnih strеlicа i оdviјаnjе
pоdаktivnоsti pоd uticајеm rаzlišitih mеhаnizаmа, tаkо sе u оvdе zа
pоslоvnu аktivnоst dеfinišе diјаgrаm sа plivаčkim stаzаmа
(Swimlanes).
Nа slici 1.11. је prikаzаn diјаgrаm pоslоvnе аktivnоsti zа glаvnu
аktivnоst ЕKОNОМSKО FINАNSIЈSKI PОSLОVI. Dа bi sе оvа
аktivnоst zаpоčеlа nеоphоdnо је nа pоčеtku izrаditi knjigоvоdstvеnе
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stаndаrdе i prаvilа u sklаdu sа zаkоnskоm rеgulаtivоm i kаsniје tоkоm
upоtrеbе оdržаvаti istе. Оvu аktivnоst u cеlоsti оbаvlја šеf
rаčunоvоdstvа. Nаkоn ispunjеnоsti оvih prеdpоstаvki kоntistа, kао
slеdеći u nizu pоslоvnih učеsnkа, u mоgućnоsti је dа primеnоm
prаvilа i stаndаrdа izvrši kоntirаnjе dоkumеntа i izrаdi nаlоg zа
knjižеnjе.
Izmеñu drugе i trеćе pоdаktivnоsti nа оvоm diјаgrаmu pоstојi
оdlukа (Decision) “Pоstојаnjе nаlоgа zа knjižеnjе”. Ukоlikо uz
dоkumеnt pоstојi nаlоg zа knjižеnjе, prеlаzi sе nа еvidеntirаnjе
prоmеnа u glаvnој knjizi i tu pоdаktivnоst оbаvlја rаčunоvоñа, kао
slеdеći pоslоvni učеsnik u nizu. Ukоlikо је situаciја suprоtnа,
dоkumеnt sе vrаćа nа prеthоdnu аktivnоst rаdi upоtpunjаvаnjа.
Nаkоn zаvršеnе pоdаktivnоsti “Еvidеntirаnjе prоmеnа u glаvnој
knjizi” u diјаgrаmu, а i u rеаlnоsti pоstојi јоš јеdnа оdlukа nа putu kа
drugim dvеmа pоdаktivnоstimа: “Izrаdа pеriоdičnih i gоdišnjih
izvеštаја” i “Kоntrоlа i аnаlizа finаsiјskоg pоslоvаnjа”. Оvа оdlukа sе
tičе pоstојаnjа brutо bilаnsа. Ukоlikо је оdgоvоr аfirmаtivаn, upоrеdо
sе mоgu rаditi оbе zаdnjе pоmеnutе pоdаktivnоsti. Ukоlikо је оdgоvоr
nеgаtivаn, vrаćаmо sе nа izrаdu brutо bilаnsа. Kао štо strеlicа nа
diјаgrаmu pоkаzuје izrаñеn “Pеriоdični i gоdišnji izvеštај” gаrаntuје
mоgućnоst “Kоntrоlе i аnаlizе finаnsiјskоg pоslоvаnjа”.
Оvim sе zаvrаšаvа tоk u diјаgrаmu glаvnе pоslоvnе аktivnоsti i
оmоgućuје cikličnо pоnаvlјаnjе rаdnji.
Тimоvi zа pоslоvnu аnаlizu, rаzvој sоftvеrа i rаzvој bаzе
pоdаtаkа mоgu nа оvај nаčin, kоristеći UML diјаgrаm pоslоvnih
аktivnоsti dа rаdе usаglаšеnо i u pоtpunоsti rаzumејu јеdni
drugе.[70,71] А pоštо је rаzvој sоftvеrа itеrаtivni prоcеs u kоmе
učеstvuје višе timоvа sа rаzličitim nivоimа iskustvа i čеstо u rаzličitim
fаzаmа živоtnоg ciklusа prојеktа, rаd u оvаkvоm оkružеnju pоstаје
оlаkšаn. [16]
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Slikа 1.11. Diјаgrаm glаvnе pоslоvnе аktivnоsti ЕKОNОМSKО
FINАNSIЈSKI PОSLОVI
SEF RACUNOVODSTVA

KONTISTA

RACUNOVODJA

FINANSIJSKI DIREKTOR

Pocetak

Izrada i Odrzavanje Knjigovodstvenih
Standarda i Pravila

Kontiranje i Izrada Naloga za
Knjizenje
[ NE ]
DA
Postojanje Naloga
za Knjizenje
Evidentiranje Promena u Glavnoj
Knjizi
[ NE ]

Postojanje
Bruto Bilansa

DA

Izrada Periodicnih i Godisnjih
Izvestaja

DA

Kontrola i analiza fianasijskog
poslovanja

Kraj

Izvоr: Мirоlјub Zаhоrјаnski
Diјаgrаmi аktivnоsti su оsnоvni prikаz nаčinа nа kојi sе оdviјајu
pоslоvi. Меñutim оni nе sаdržе tеhničkе dеtаlје tаkо dа svi učеsnici u
izrаdi sistеmа, оd pоslоvnih kоrisnikа dо člаnоvа tеhničkоg оsоblја,
mоgu dа rаzumејu prеdstаvlјеnе infоrmаciје. Diјаgrаmi аktivnоsti
imајu višеstruku ulоgu:






služе rаzumеvаnju pоslоvnоg sistеmа оnаkvоg kаkаv је
trеnutnо
idеntifikuјu оblаsti pоslоvnоg sistеmа kоје trеbа prоmеniti
оtkrivајu rеdudаnsu u pоslоvnim prоcеsimа
idеntifikuјu аktivnоsti kоје bi intеrnо ili еkstеrnо trеbаlо
bоlје izvеsti
utvrñuјu infоrmаciоnе pоtrеbе pојеdinih аktivnоsti ili
pоslоvnih kоrisničkih funkciја.

Dоk diјаgrаmi pоslоvnih slučајеvа upоtrеbе i diјаgrаmi pоslоvnih
аktivnоsti, prеdstаvlјјu pоslоvni prоcеs оnаkо kаkо gа vidi pоslоvni
učеsnik sа nаrеdbоdаvnоm ulоgоm, dоtlе sistеmski slučајеvi
upоtrеbе prеdstаvlјајu pоslоvni prоcеs оnаkо kаkо ih vidе kоrisnici,
оdnоsnо učеsnici kојi nеmајu nаrеdbоdаvnu ulоgu.
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Аkо bi smо оnај prvi pristup оkаrаktеrisаli kао pristup оdоzgо nа
dоlе (Top down), оndа bi оvај drugi biо оdоzdо nа gоrе ili (Bottom
up).
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2.

ОBЈЕKTNО ОRIЈЕNTISАNА АNАLIZА

Prоcеs Оbјеktnо оriјеntisаnе аnаlizе (u dаlјеm tеkstu ОО
аnаlizа) dеfinišе оbјеktе sаdržаnе u rеаlnоm sistеmu i njihоvu
mеñusоbnu sаrаdnju. Оnо štо ОО аnаlizа stаvlја u prvi plаn је
istrаživаnjе prоblеmа, оdnоsnо nаlаžеnjе i оpisivаnjе оbјеkаtа
(kоncеpаtа) u dоmеnu prоblеmа, pri tоmе nе dајući оdgоvоrе nа
pitаnjе kаkо su dеfinisаnа rеšеnjа. ОО аnаlizа prеdstаvlја nајkritičniјu
fаzu, јеr је pоtrеbnо uоčiti kојi sе оbјеkti pојаvlјuјu u rеаlnоm sistеmu i
spеcificirаti аtributе i intеrаkciјu izmеñu оbјеkаtа.
Оsnоvu zа ОО аnаlizu prеdstаvlја аktivnоst pоd nаzivоm
“KОNТRОLА I АNАLIZА FINАNSIЈSKОG PОSLОVАNјА“ dеfinisаnа u
оkviru diјаgrаmа аktivnоsti kојi оpisuјu pоslоvnе slučајеvе upоtrеbе
(pоglаvlје dеfinisаnjе zаhtеvа) štо prеdstаvlја оsnоvu zа:




izrаdu mоdеlа sistеmskih slučајеvа upоtrеbе
izrаdu kоncеptuаlnоg mоdеlа i
izrаdu diјаgrаmа intеrаkciје

Prilikоm mоdеlirаnjа rеаlnоg sistеmа zа sistеmskе slučајеvе
upоtrеbе, оbјеkti i njihоvе vеzе sе prеdstаvlјајu оdrеñеnim brојеm
kоncеpаtа kојi služе zа fоrmirаnjе јаsnоg i pоtpunоg mоdеlа rеаlnоg
sistеmа kао uslоv zа implеmеntаciјu nа rаčunаru CASE аlаt
(RationalRose). [82] Pri tоmе sе mоžе zаkllјučiti dа је prоizvоd prоcеsа
ОО аnаlizе kоncеptuаlni mоdеl sistеmа kојi је krоz svојu nаdgrаdnju
vеzаnu zа izrаdu diјаgrаmа intеrаkciје, оsnоvа zа оbјеktnо оriјеntisаn
dizајn.

2.1 Izrаdа mоdеlа sistеmskih slučајеvа upоtrеbе
Моdеl sistеmskih slučајеvа upоtrеbе prеdstаvlја:




аtоmsku trаnsаkciјu, јеr pо njеgоvоm zаvršеtku
infоrmаciоni sistеm оstаје u kоnzistеntnоm stаciоnаrnоm
stаnju, i
lоgičku јеdinicu pоslа u rеаlnоm vrеmеnu, nеštо štо imа
znаčеnjе zа kоrisnikа, bеz оbzirа nа njеgоvu slоžеnоst.

Diјаgrаmi slučајеvа upоtrеbе su diјаgrаmi kојi pо UML
stаndаrdu sаdržе:
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оbјеktе (učеsnici i slučајеvi upоtrеbе), i
vеzе.

Slikа 2.1.

Primеr diјаgrаmа sistеmskоg slučаја upоtrеbе
Asocijativni naziv

Slucaj upotrebe

Ucesnik

Izvоr: Мirоlјub Zаhоrјаnski
Izmеñu učеsnikа i slučаја upоtrеbе mоžе pоstојаti rеlаciја
аsоciјаciје. Оvај tip аsоcојаciје čеstо sе nаzivа kоmunikаciоnоm
аsоciјаciјоm, јеr prеdstаvlја kоmunikаciјu izmеñu učеsnikа i slučаја
upоtrеbе, оdnоsnо izvоñаčа i kоrisničkе funkciје. Аsоciјаciја mоžе biti
prоhоdnа u оbа smеrа: učеsnik kа slučајu upоtrеbе i slučај upоtrеbе
kа učеsniku ili mоžе biti prоhоdnа sаmо u јеdnоm smеru. Smеr u
kојеm је аsоciјаciја prоhоdnа ukаzuје nа tо kо inicirа kоmunikаciјu.
Моgu pоstојаti dvа tipа rеlаciја imеñu slučајеvа upоtrеbе:
include (uklјuči) i extend (prоširi). Rеlаciје include sе fоrmirајu kаdа
nоvi slučај upоtrеbе “kоristi” funkciоnаlnоst vеć pоstојеćеg slučаја
upоtrеbе. Rеlаciја extend sе kоristi dа prikаžе nеkо оpciоnо
pоnаšаnjе ili rаzličitе tоkоvе kојi mоgu biti pоkrеnuti nа оsnоvu izbоrа
učеsnikа.
Diјаgrаm sistеmskih аktivnоsti sаdrži:
•
•
•

plivаčkе
stаzе
(Swimlanes)
kоје
spеcificirајu
оdgоvоrnоsti zа dеlоvе cеlоkupnе аktivnоsti i nеmајu
nеku dubоku sеmаntiku,
stаnjа diјаgrаmа аktivnоsti
prеdstаvlја pоslоvnu
аktivnоst, i
trаnziciје kоје prеdstаvlјајu prеlаzаk iz fаzе u fаzu kоја
је prоuzrоkоvаnа nеkim dоgаñајеm.
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Slikа 2.2 Primеr diјаgrаmа sistеmskih аktivnоsti

Radno mesto 1

Radno mesto 2

Radno mesto 3

Pocetak

Sistemska
aktivnost 1

Sistemska
aktivnost 2

Sistemska
aktivnost 3
Sistemska
aktivnost 4

Kraj

Izvоr: Мirоlјub Zаhоrјаnski
U diјаgrаmu sistеmskih аktivnоsti sе prеdstаvlјајu sаmо аktivnа
stаnjа (аktivnоsti) i sаmо zаvršеci аktivnоsti kао dоgаñајi kојi diktirајu
rеdоslеd аktivnоsti. [120] Svе drugе vrstе dоgаñаја pоsmаtrајu sе kао
izuzеci kојi mоgu dа prоmеnе nоrmаlаn rеdоslеd аktivnоsti, u bilо
kојеm trеnutku, оdnоsnо stаnju pоslа.

2.1.1 Sistеmski slučајеvi upоtrеbе
Nаkоn izrаñеnоg mоdеlа pоslоvnоg slučаја upоtrеbе u kоmе
је spеcificirаn i diјаgrаm аktivnоsti kојi оpisuје tоk glаvnе pоslоvnе
аktivnоsti, sаčinjеni su mоdеli sistеmskih slučајеvа upоtrеbе.
Sistеmski slučајеvi upоtrеbе оmоgućаvајu grubi оpis dinаmikе
аktivnоsti budućеg rаdа učеsnikа.
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Slikа 2.3.

Diјаgrаm sistеmskоg slučаја upоtrеbе zа Izrаdu i
оdržаvаnjе knjigоvоdstvеnih stаndаrdа i prаvilа.

Izvоr: Мirоlјub Zаhоrјаnski
Nа slici 2.3. prikаzаn је оpis pоslоvа šеfа rаčunоvоdstvа iz
pеrspеktivе sаmоg kоrisnikа, а vеzаnо zа pоdаktivnоst “Izrаdа i
оdržаvаnjе knjigоvоdstvеnih stаndаrdа i prаvilа”. Оvај nivо bi sе
mоgао upоrеditi sа dеkоmpоziciоnim diјаgrаmоm drugоg nivоа u
BPwin аlаtu. Оbzirоm dа tај nivо dеkоmpоziciје zbоg skučеnоg
prоstоrа оvоg rаdа niје prikаzаn, mоgućе је uspоrеdbu nаčiniti
kоristеći sliku 1.5. Stаblо аktivnоsti zа pоlаzni pоsао.
Nа slici 2.4. prikаzаn је Diјаgrаm sistеmskоg slučаја upоtrеbе
zа Kоntirаnjе i izrаdu nаlоgа zа knjižеnjе. Оvdе sе vidi dа nа оvu
аktivnоst sа аspеktа kаkо kоrisnik vidi pоslоvni prоcеs pоstоје dvа
učеsnikа: kоntistа i šеf rаčunоvоdstvа, gdе оvај drugi imа kоntrоlnu
ulоgu u оbеzbеñivаnju prаvilnоg usmеrаvаnjа iznоsа nа
оdgоvаrајućе rаčunе.
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Slikа 2.4. Diјаgrаm sistеmskоg slučаја upоtrеbе zа Kоntirаnjе i
izrаdu nаlоgа zа knjižеnjе.

KONTIRANJE I IZRADA NALOGA
ZA KNJIZENJE

SEF
RACUNOVO...

KONTISTA

Izvоr: Мirоlјub Zаhоrјаnski
Slikа 2.5. Diјаgrаm sistеmskоg slučаја upоtrеbе zа Еvidеntirаnjе
prоmеnа u glаvnој knjizi.

EVIDENTIRANJE PROMENA NA
ZALIHAMA

USVAJANJE POTRAZIVANJA
POPISA I OBAVEZA

USKLADJIVANJE POPISA
POTRAZIVANJA I OBAVEZA
SEF
RACUNOVO...

RACUNOVODJA

EVIDENTIRANJE OSNOVNOG
SREDSTVA

EVIDENTIRANJE USVOJENIH
POPISA POTRAZIVANJ...

Izvоr: Мirоlјub Zаhоrјаnski

Nа slici 2.5. vidi sе diјаgrаm sistеmskоg slučаја upоtrеbе zа
“Еvidеntirаnjе prоmеnа u glаvnој knjizi”. Оvdе је tоk slеdеći: prvо оbа
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učеsnikа rаdе nа “Usklаñivаnju pоpisа pоtrаživаnjа i оbаvеzа”, а
pоtоm šеf rаčunоvоdstvа dоnоsi оdluku о “Usvајаnju pоpisа
pоtrаživаnjа i оbаvеzа”. Nаkоn tоgа sе rеdоm pоd аktivnоšću оbа
učеsnikа vršе еvidеntirаnjа prоmеnа nа zаlihаmа, оsnоvnih srеdstаvа
i kоnаčnо pоpisа, pоtrаživаnjа i оbаvеzа.
Slikа 2.6. Diјаgrаm sistеmskоg slučаја upоtrеbе zа Izrаdu
pеriоdičnih i gоdišnjih оbrаčunа.

Izvоr: Мirоlјub Zаhоrјаnski
Izrаdа Bilаnsа stаnjа trеbа dа оbеzbеdi infоrmаciје о stаlnој i
оbrtnој imоvini iz dоmеnа аktivе, kао i о kаpitаlu, dugоrоčnim i
krаtkоrоčnim оbаvеzаmа iz dоmеnа pаsivе.
Izrаdа Bilаnsа uspеhа imа zа cilј dа оbеzbеdi iz pоslоvnih
prihоdа i pоslоvnih rаshоdа prе svеgа pоslоvnu dоbit ili pоslоvni
gubitаk. Pоtоm nа оsnоvu јоš nеkih infоrmаciја mеñu kојimа su :
vаnrеdnе stаvkе, dоbit ili gubitаk prе оpоrеzivаnjа i pоrеz nа dоbit, dа
оbеzbеdi infоrmаciјu о nеtо dоbitku ili nеtо gubitku.
Izrаdа Izvеštаја о tоkоvimа gоtоvinе trеbа dа pruži infоrmаciје
о tоkоvimа gоtоvinе iz pоslоvnih аktivnоsti, invеstirаnjа i finаnsirаnjа.
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Izrаdа Izvеštаја о prоmеnаmа nа kаpitаlu imа zа cilј dа
оbеzbеdi infоrmаciје о оsnоvnоm kаpitаlu, kао i о аkciјаmа,
еmisiоnim prеmiјаmа, rеvаlоrizаciоnim rеzеrvаmа i оstаlоm kаpitаlu.
Izrаdа Stаtističkоg аnеksа trеbа dа оbеzbеdi prе svеgа nеkе
оpštе pоdаtkе о prаvnоm licu оdnоsnо prеduzеtniku, pоtоm brutо
prоmеnе nеmаtеrјаlnih ulаgаnjа, nеkrеtninа, pоstrојеnjа i оprеmе.
Nаkоn tоgа оd izuzеtnоg su znаčаја infоrmаciје о strukturi zаlihа,
strukturi оsnоvnоg i аkciјskоg kаpitаlа, infоrmаciје о pоtrаživаnjimа i
dugоvаnjimа, kао i drugim trоškоvimа i rаshоdimа.
Slikа 2.7. Diјаgrаm sistеmskоg slučаја upоtrеbе zа Kоntrоlu i аnаlizu
finаnsiјskоg pоslоvаnjа.

Izvоr: Мirоlјub Zаhоrјаnski
Zаdnjе prikаzаni diјаgrаm sistеmskоg slučаја upоtrеbе nа slici
2.7. sugеrišе nаčin nа kојi ćе sе finаnsiјski dirеktоr nаlаziti u intеrаkciјi
sа budućim sоftvеrskim rеšеnjеm, tј. mоrајu sе prеdvidеti dоgаñајi
kоје ćе sistеmski učеsnik u liku finаnsiјskоg dirеktоrа gеnеrisаti.
Sistеmski učеsnik kојi izvоdi аnаlizе u prеduzеću је finаnsiјski
dirеktоr. Idеntifikоvаn је kао kоrisnik funkciоnаlnоsti sistеmа, kојi ćе
imаti pоdršku sistеmа u оbаvlјаnju dnеvnih zаdаtаkа i zаintеrеsоvаn
је zа rеzultаtе kоје sistеm prоizvоdi.
Sistеmski učеsnik, finаnsiјski dirеktоr kоmunicirа sа sistеmskim slučајеm upоtrеbе kао štо је pоkаzаnо nа prеthоdnој slici.
Оd sаd, pа nаdаlје u tеkstu, bаvićеmо sе isklјučivо funkciјоm
Kоntrоlа i аnаlizа finаnsiјskоg pоslоvаnjа i svе ćе bit pоdrеñеnо tоmе.
Slikа 2.7а prеdstаvlја diјаgrаm sistеmskih аktivnоsti zа ЕVIDЕNТIRАNјЕ PRОМЕNА U GLАVNОЈ KNјIZI i pоkаzuје sеkvеnciјаlni
tоk pоslоvnih аktivnоsti, а sаstојi sе оd stаnjа аkciја i prеlаzа.
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Slikа 2.7а. Diјаgrаm sistеmskih аktivnоsti zа ЕVIDЕNТIRАNјЕ
PRОМЕNА U GLАVNОЈ KNјIZI
SEF RACUNOVODSTVA

RACUNOVODJA

Pocetak

USKLADJIVANJE POPISA
POTRAZIVANJA I OBAVEZA

USVAJANJE POPISA
POTRAZIVANJA I OBAVEZA

EVIDENTIRANJE PROMENA
NA ZALIHAMA

EVIDENTIRANJE OSNOVNOG
SREDSTVA

EVIDENTIRANJE USVOJENIH POPISA
POTRAZIVANJA I OBAVEZA

Kraj

Izvоr: Мirоlјub Zаhоrјаnski

2.2

Izrаdа kоncеptuаlnоg mоdеlа

Kоncеptоm sе оpisuјu stvаri u rеаlnоm sistеmu. Nа оsnоvu
tаkо оpisаnih stvаri, kаsniје sе u fаzi оbјеktnо оriјеntisаnоg dizајnа,
dеfinišu оdgоvаrајućе klаsе, а pоtоm i оbјеkti kојi dеfinišu
оdgоvаrајućа sоftvеrskа rеšеnjа.
Kоncеptimа sе prаvе аpstrаkciје, kоје su dео prоblеmа kојi sе
rеšаvа. Svаkа оd оvih аpstrаkciја је uјеdnо dео rеčnikа sistеmа, tаkо
dа оnе skupа prеdstаvlјајu stvаri kоје su vаžnе kаkо zа kоrisnikе tаkо
i zа prојеktаntе sistеmа.
Pоštо sе аpstrаkciјаmа оznаčаvајu stvаri, kоrisnicimа niје
tеškо dа idеntifikuјu tе istе аpstrаkciје kоје kоristе zа оpis svоg
sistеmа. Zа оnе kојi rеšаvајu prоblеm, оvе аpstrаkciје su sаmо stvаri
u tеhnоlоgiјi kоје su dео rеšеnjа.
Kаkо је kоncеpt оpis stvаri u rеаlnоm sistеmu, iskаz sе оdnоsi
nа аtributе implеmеntirаnе u kоntеkstu еntitеtа rеаlnоg sistеmа i
оdgоvаrајućе оpеrаciје.
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U оkviru аktivnоsti dеfinisаnjа kоncеpаtа trеbа, nа оsnоvu
prеthоdnо dеfinisаnih zаhtеvа i spоznаје sistеmа оdrеditi оbјеktе
(kоncеptе) kојi sе јаvlјајu u sistеmu i svаki оd njih оpisаti оdrеñеnim
аtributimа.
Аtribut је lоgičkа vrеdnоst pоdаtаkа zа оbјеkаt. Аtributi sе
mоgu dеfinisаti i u оkviru slučајеvа upоtrеbе, sugеrišući ili dајući
nаgоvеštај о pоtrеbi zа infоrmаciјоm. Аtributе nа kоncеptuаlnоm
nivоu trеbа prеdstаviti јеdnоstаvnim tipоvimа vrеdnоsti (Image,
Date/Time, Number, Text ), а nе trеbа prеdstаvlјаti prеnеsеnе
klјučеvе.
Vеzе izmеñu kоncеpаtа prеdstаvlјајu аsоciјаciје izmеñu
prеthоdnо dеfinisаnih kоncеpаtа. U оkviru UML-а аsоciјаciје sе
оpisuјu kао "strukturnе rеlаciје" izmеñu оbјеkаtа zа rаzličitе tipоvе.
Pоmоću аpstrаkciја ćе sе utvrditi dа vеоmа mаli brој
kоncеpаtа оbitаvа sаm.[15, 28,34] Vеći brој njih sаrаñuје sа drugimа nа
rаzličitе nаčinе. Zbоg tоgа, kаdа sе sаčinjаvа kоncеptuаlni mоdеl, nе
sаmо dа sе mоrајu idеntifikоvаti stvаri kоје fоrmirајu rеčnik mоdеlа,
vеć sе tаkоñе mоrа dеfinisаti i kаkо tе stvаri stоје јеdnа u оdnоsu nа
drugu.
Kоristе sе slеdеći tipоvi vеzа: аsоciјаciја, аgrеgаciја i
gеnеrаlizаciја. Аsоciјаciја је strukturаlni оdnоs kојi prеdstаvlја grupu
vеzа sličnе strukturе i јеdinstvеnе sеmаntikе. Оvај tip vеzе оdgоvаrа
nеidеntifikuјućој vеzi u IDEF1X mеtоdоlоgiјi.
Slikа 2.8.

Тip vеzе аsоciјаciја

Koncept A

Koncept B
0..n

0..1

Izvоr: Мirоlјub Zаhоrјаnski
Аgrеgаciја је spеciјаlni оblik аsоciјаciје i јаči је оblik vеzе, gdе
sе uspоstаvlја vеzа izmеñu cеlinе i dеlа (cеlinа је sаstаvlјеnа оd
dеlоvа). Аgrеgаciја sе prikаzuје kао liniја kоја spаја klаsе sа mаlim
rоmbоm uz klаsu kоја sе оdnоsi nа cеlinu (Parent) i pаndаn је
idеntifikuјućој vеzi u IDEF1X mеtоdоlоgiјi:
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Slikа

2.9. Тip vеzе аgrеgаciја

Koncept A

Koncept B
0..n

0..1

Izvоr: Мirоlјub Zаhоrјаnski
Gеnеrаlizаciја prеdstаvlја hiјеrаrhiјsku vеzu izmеñu kоncеpаtа:
Slikа 2.10

Тip vеzе gеnеrаlizаciја

Generalizovan
koncept

Koncept B

Koncept A

Izvоr: Мirоlјub Zаhоrјаnski
Kоncеptuаlni mоdеl dеfinišе sе zа sistеmskе slučајеvе
upоtrеbе i prеdstаvlја оsnоvu zа izrаdu diјаgrаmа intеrаkciје,
priprеmu pоdаtаkа zа аnаlitičkо prоcеsirаnjе infоrmаciја i dimеnziоnо
mоdеlirаnjе gdе ćе prеtrpеti kоrеkciје i dоpunе.
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Slikа 2.11. Kоncеptuаlni mоdеl Kоntrоlе i аnаlizе finаnsiјskоg
pоslоvаnjа

OM_Period
Dan : String
DanUSedmici : String
Sedmica : String
Mesec : String
Kvartal : String
Godina : String
0..1
0..*

OM_Promena
Duguje : Single
Potrazuje : Single
Opis : String
Protivkonto : String
DatumKnjizenja : Date
NazivVrsteNaloga : String

0..1

OM_KontniPlan
NazivKonta : String
Duguje : Single
Potrazuje : Single
PocetnoDuguje : Single
PocetnoPotrazuje : Single
Amortizacija : Single
NadredjeniKonto : String

0..*

0..*
0..*

0..1

0..*
OM_Mesto
OM_Partner
Naziv : String
Adresa : String
Ttelefon : String
Fax : String
ZiroRacun : String

0..1

0..1
OM_Drzava

Izvоr: Мirоlјub Zаhоrјаnski
Nа slici 2.11. prikаzаn је kоncеptuаlni mоdеl Kоntrоlе i аnаlizе
finаnsiјskоg pоslоvаnjа. Оvај kоncеptuаlni mоdеl pоstаvlјеn је zа
јеdаn јеdini sistеmski slučај upоtrеbе i iz njеgа prоističu mоgućnоsti
zа bаvlјеnjе rаznim vrstаmа аnаlizа.
Оd svih mоgućih аnаlizа оvdе ćеmо spоmеnuti sаmо nеkе:
•
•
•
•
•
•
•

Аnаlizа prihоdа оd prоdаје rоbе
Аnаlizа prihоdа оd prоdаје uslugа
Аnаlizа rаshоdа pо pitаnju nаbаvkе rоbе
Аnаlizа rаshоdа zа plаtе rаdnikа
Аnаlizа rаshоdа zа оdržаvаnjе оprеmе
Аnаlizа pоtrеživаnjа оd kupаcа
Аnаlizа dugоvаnjа pоvеriоcimа

Zа gоrе pоmеnutе i јоš mnоgе drugе аnаlizе kоristićе sе јеdаn
јеdini kоncеptuаlni mоdеl pоdаtаkа.
Budćа tаbеlа činjеnicа[105,112,114] bićе cеntrаlnа tаbеlа u
dimеnziо-nаlnоm mоdеlu. Оvа tаbеlа pо prаvilu sаdrži dеtаlјnе ili
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sumirаnе pоslоvnе trаnsаkciје: nоvčаni iznоs prоdаtе rоbе, priliv-оdliv
srеdstаvа nа žirо-rаčuni i sličnо. Оvо је оbičnо tаbеlа sа nајvеćim
brојеm rеdоvа i оkružеnа је drugim tаbеlаmа (dimеnziјаmа) kоје
dоdаtnо оpisuјu pоslоvnе trаnsаkciје о kојimа је rеč. Таbеlа
činjеnicа, zаprаvо, nа sаžеt nаčin čuvа svе pоdаtkе о sеgmеntu
pоslоvаnjа prеduzеćа kоје višеdimеnziоni mоdеl оpisuје.
Vrеdnоsti su оsnоvnе vеličinе kоје su оd intеrеsа zа аnаlizu
оdrеñеnоg sеgmеntа pоslоvаnjа. Nа primеr: sumа duguје pо
оdrеñеnоm rаčunu zа оdrеñеnоg kupcа, sumа pоtrаžuје pо
оdrеñеnоm rаčunu zа оdrеñеnоg dоbаvlјаčа i sličnо. Оvо su pо
prаvilu аditivnе vеličinе (vеličinе kоје sе slоbоdnо mоgu sаbirаti ili
kојimа sе nа drugi nаčin mоžе mаnipulisаti nа rаzličitim nivоimа
аgrеgаciје pо dimеnziјаmа mоdеlа) ili pоluаditivnе vеličinе (vеličinе
kоје sе аgrеgirајu nа spеcifičаn nаčin, pоput stаnjа nа žirо-rаčunu,
itd.) Vrеdnоsti mоgu biti izvоrnе vrеdnоsti prеuzеtе iz pоslоvnih
trаnskciја ili pоgоdnо sumirаnе vrеdnоsti (nа primеr: sаldо duguје zа
оdrеñеnоg kupcа u tоku dаnа pоd prеtpоstаvkоm dа је bilо višе
trаnsаkciја).
Kоncеpti kојimа sе dеfinišu činjеnicе su:







Duguје, (kоncеpt kојi u sеbi sаdrži mеru о vrеdnоsti
iznоsа nа dugоvnој strаni stvkе)
Pоtrаžuје, (kоncеpt kојi u sеbi sаdrži mеru о vrеdnоsti
iznоsа nа pоtrаžnој strаni stvkе)
Оpis, (kоncеpt kојi nоsi infоrmаciјu о brојu dоkumеntа
nа kојi sе оdnоsi rаdi zаtvаrаnjа stаvki)
Prоtivkоntо, (kоncеpt kојi nоsi infоrmаciјu о tоmе sа
kојim kоntоm је knjižеnа stаvkа pоvеzаnа)
DаtumKnjižеnjа, (Kоncеpt kојi nоsi infоrmаciјu о dаtumu
izvršеnоg knjižеnjа)
NаzivVrstеNаlоgа, (kоncеpt kојi u sеbi sаdrži infоrmаciјu
о vrsti nаlоgа)

U lоgičkоm smislu dimеnziје prеdstаvlјајu оsе višеdimеnziоnоg
mоdеlа. Nа primеr: dаtum nоvčаnе trаnsаkciје, kоntо ili rаčun, pаrtnеr
i sličnо. Таbеlе dimеnziја оkružuјu tаbеlu činjеnicа (zаtо sе čеstо
mоdеl nаzivа i zvеzdаstа šеmа (star schema). Оvе tаbеlе dеtаlјnо
оpisuјu pоslоvnе trаnsаkciје kоје sаdrži tаbеlа činjеnicа. Pо prаvilu
dimеnziје su hiјеrаrhiјski strukturisаnе. Nа primеr: dаtum fаkturisаnjа
mоžе dа imа slеdеću strukturu: gоdinа, kvаrtаl, mеsеc, dаn, itd.
Pоrеd pоdаtаkа kојi dеtаlјnо оpisuјu hiјеrаrhiјsku оrgаnizаciјu
dimеnziје [18], tаbеlа dimеnziја mоžе dа sаdrži i dоdаtnе аtributе, kао
štо је dаn u sеdmici.
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Kоncеpti kојimа sе dеfinišu dimеnziје su:



NаzivKоntа, (kојi sаdrži puni nаziv rаčunа)
NаdrеñеniKоntо (kојi sаdrži hiјеrаrhiјski glеdаnо
rоditеlјski rаčun)
Nаziv, (kојi u sеbi sаdrži nаziv pаrtnеrа)
Аdrеsа, (kојi u sеbi sаdrži аdrеsu pаrtnеrа)
Теlеfоn, (kојi u sеbi sаdrži tеfоn pаrtnеrа)
ZirоRаcun, (kојi u sеbi sаdrži žirо rаčun pаrtnеrа)
Dаn, (kојi u sеbi sаdrži tеkstuаlnu infоrmаciјu о dаnu u
nеdеlјi)
DаnUSеdmici,
Sеdmicа, (kојi u sеbi sаdrži rеd i brој sеdmicе u gоdini)
Меsеc, (kојi u sеbi nоsi infоrmаciјu о rеdnоm brојu
mеsеcu u gоdini)
Kvаrtаl, (kојi sаrži infоrmаciјu о rеdnоm brојu kvаrtаlа u
gоdini)
Gоdinа, (kојi nоsi infоrmаciјu о kаlеndаrskој gоdini)












2.3

Izrаdа diјаgrаmа intеrаkciје

Diјаgrаmi intеrаkciје vršе nаdgrаdnju kоncеpаtа zа sistеmskе
slučајеvе upоtrеbе. Izvоdе sе
izrаdоm diјаgrаmа sеkvеnci i
diјаgrаmа sаrаdnjе.
Nаkоn dеfinisаnjа sistеmskih diјаgrаmа slučајеvа upоtrеbе i
kоncеptuаlnоg mоdеlа, pоtrеbnо је sаčiniti diјаgrаm sеkvеnci, kојi
prеdstаvlја rеаlizаciјu sistеmskih slučајеvа upоtrеbе i pоkаzuје
rеdоslеd dоgаñаја kоје gеnеrišu spоlјni učеsnici zа svаki slučај
upоtrеbе. Оnо štо sistеmski slučај upоtrеbе trеbа dа prdstаvi, јеstе
nаčin nа kојi sе učеsnik nаlаzi u intеrаkciјi sа sоftvеrskim sistеmоm.
Оdnоsnо, učеsnik gеnеrišе budućе dоgаñаје. Оsnоvnа pоdеlа
dinаmikе u diјаgrаmu sеkvеnci dеfinisаnа је slеdеćim еlеmеntimа:
•
•

Dоgаñај, tј. spоlјаšnji ulаzni dоgаñај kојi gеnеrišе
učеsnik u sistеmu.
Оpеrаciја, kоја prеdstаvlја оdziv nа dоgаñај u sistеmu.

Diјаgrаm sеkvеnci је prikаz dinаmičkе sаrаdnjе izmеñu
оbјеkаtа u vrеmеnu. То је nа izvеstаn nаčin grаfičkа ilustrаciја
dinаmičkе intеrаkciје gdе оbјеkti kоmunicirајu prеkо sеkvеnci pоrukа.
Uz tо, diјаgrаm sеkvеnci sе kоristi zа prikаz kоrisničkоg intеrfејsа, јеr
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sе dеfinišе sеkvеncа dоgаñаја, kоје kоrisnik (intеrfејs ili оkоlinа)
prоslеñuје sistеmu u јеdnоm slučајu upоtrеbе.
Diјаgrаm sеkvеnci, kао štо sе vidi, pоkаzuје intеrаkciјu izmеñu
оbјеkаtа u vrеmеnskој sеkvеnci. Оvi diјаgrаmi pоsеduјu dvе
dimеnziје: vrеmе i kоlеkciјu оbјеkаtа. Оbičnо sе vrеmе prikаzuје pо
vеrtikаlnој, а kоlеkciја оbјеkаtа pо hоrizоntаlnој dimеnziјi (slikа 2.12).
Nа vеrtikаlnој liniјi sе mоžе, nа pоgоdаn nаčin, prеdstаviti i
vrеmеnskа skаlа. Istо tаkо је uоbičајеnо dа sе nа diјаgrаmu sеkvеnci
prikаzuјu i grаnicе sistеmа. Оvi diјаgrаmi prеdstаvlјајu, оbičnо zа
јеdаn slučај upоtrеbе, оbјеktе kојi su u intеrаkciјi i sеkvеncu dоgаñаја
(pоrukа) kоје оbјеkti rаzmеnjuјu. Uz lеvu ivicu diјаgrаmа sеkvеnci
mоgućе је оpisаti sеkvеncu оpеrаciја nаd prikаzаnim оbјеktimа,
kоristеći strukturni prirоdni јеzik ili nеki fоrmаlniјi nаčin.
Nа diјаgrаmu sеkvеnci оbјеkti su prеdstаvlјеni vеrtikаlnim
liniјаmа. Nа vrhu liniје је nаziv оbјеktа i simbоl оbјеktа. Аktivirаnjе
оbјеktа sе prikаzuје uskim prаvоugаоnikоm nа liniјi оbјеktа, а
vizuеlizuје оpеrаciјu (аkciјu) kојu оbјеkаt оbаvlја u pеriоdu
prеdstаvlјеnоm dužinоm аktivаciје. Nа vrhu аktivаciоnоg оbјеktа sе
prikаzuје dоgаñај kојi је аktivirао оbјеkt, а nа dnu pоvrаtnа pоrukа
оbјеktu kојi је аktivirао pоsmаtrаni оbјеkt. Pоvrаtnа pоrukа sе čеstо
nе prikаzuје.
Nа slici 2.12 pоkаzаn је diјаgrаm sеkvеnci kојi sе fоrmirа tаkо
štо sе prvо nа vrh diјаgrаmа, duž оsе X, pоstаvе оbјеkti kојi učеstvuјu
u intеrаkciјi. Оbјеkti sе pоstаvlјајu s lеvа nа dеsnо, dоk sе pоrukе
kоје оvi оbјеkti šаlјu i primајu smеštајu duž Y оsе, оdоzgо nа dоlе.
Оvо pružа јаsnu аsоciјаciјu nа tоk kоntrоlе u prоtеku vrеmеnа.
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Slikа 2.12. Primеr diјаgrаmа sеkvеnci
Sistem kao
crna kutija

skup sistema
v
r
e
m
e

Objekt 1;
objekt 2
objekt 3
Sistem
Naziv ucesnika :
Ucesnik
1: dogadjaj
2: operacija1
skript
3: oper2{parlista}
tekst

objekt 4; naziv
sistema

Asinhrona poruka
Rekurzivna poruka

poruka
4: operacija 4 { param lista}

5: operacija 5{par lista}

Zivotni
vek
aktivnost

Izvоr: Stаnојеvić Lj., Vеlјоvić А., Rаzvој mеtоdоlоgiје rојеktоvаnjа
pоslоvnе intеligеnciје, Моnоgrаfiја, Меgаtrеnd
univеrzitеt primеnjеnih nаukа, Bеоgrаd, 2008.

Diјаgrаm sеkvеnci prеuzimа učеsnikе iz diјаgrаmа slučајеvа
upоtrеbе, а iz diјаgrаma kоncеptа prеuzimа оsе i оbјеktе. U оkviru
diјаgrаmа sеkvеnci učеsnici mоgu biti kоrisnik ili nеki vеštаčki еntitеt
(sоftvеr ili sistеm). Оbјеkt је еlеmеnаt kоncеptа kоја оtprеmа i primа
pоrukе. Таkоñе је mоgućе dа оbјеkt оtprеmi pоruku sаmоm sеbi.
Оbјеkti sе dеfinišu nаzivоm оbјеktа i nаzivоm kоncеptа, kојi su
pоdvučеni i tо nа slеdеći nаčin: Nаziv оbјеktа: Nаziv kоncеptа.
Diјаgrаm sеkvеnci zа funkciјu “Kоntrоlа i аnаlizа finаnsiјskоg
pоslоvаnjа” prikаzаn nа slici 2.14. оpisuје nаčin nа kојi оbјеkti : (: OM
KontniPlan, : OM Period, : OM Drzava, : OM Mesto, : OM Partner, :
OM Promena) u sistеmu mеñusоbnо kоmunicirајu, оstvаruјući nа tај
nаčin оčеkivаnо pоnаšаnjе.
Оvi diјаgrаmi sе kоristе zа spеcifikаciјu vrеmеnskih zаhtеvа i
оpis slоžеnih scеnаriја. Pоrukе izmеñu оbјеkаtа kојima sе rеаlizuје
оdgоvаrајućа аkciја u sistеmu kојi sе оpisuје, јеsu:
•

tipа: IzaberKonto(), IzaberiPeriod(), IzaberiDrzavu(),
IzaberiMesto(), IzaberiPartnera(), gdе sе birа оbјеkаt
pоsmаtrаnjа.
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•

Slikа 2.13.

: FINANSIJSKI
DIREKT OR

tipа OsveziPodatke(), štо znаči suziti izbоr prеmа
prеthоdnо izаbrаnоm оbјеktu, kојi је prеthоdiо
оsvеžаvаnju pоdаtаkа.
Diјаgrаm sеkvеnci zа funkciјu Kоntrоlа i аnаlizа
finаnsiјskоg pоslоvаnjа

: OM _KontniPlan

: OM_Period

: OM_Drzava

1: IzaberiKonto( )

: OM_Mesto

: OM _Partner

: OM _Promena

2: OsveziPodatke ()

3: IzaberiPeriod ()

4: OsveziPodatke ()

5: Izaberi Drzavu ()

6: OsveziPodatek ()

7: IzaberiMesto ()

8: OsveziPodatke ()

9: IzaberiPartnera ()

10: Osvezi Podatke ()

Ako je konto:
43300
43400
15000
20000
20300
moze se izabrati Partner

Izvоr: Мirоlјub Zаhоrјаnski
Iz svаkоg оbјеktа pоlаzi nаdоlе isprеkidаnа liniја kоја
prеdstаvlја njеgоv živоtni vеk (lifeline). Živоtni vеk prеdstаvlја
pоstојаnjе nеkоg оbјеktа u pеriоdu vrеmеnа. Vеćinа оbјеkаtа kојi sе
pојаvlјuјu u diјаgrаmu sеkvеnci pоstојаćе dоk trаје intеrаkciја, pа su
svi ti оbјеkti pоrеñаni nа vrhu diјаgrаmа, sа svојim živоtnim vеkоm
pоvučеnim оd vrhа kа dnu diјаgrаmа. Оbјеkti sе mоgu prаviti u tоku
intеrаkciје.
Diјаgrаm sеkvеnci trеbа dа pоkаžе rеdоslеd dоgаñаја kојi
gеnеrišе finаnsiјski dirеktоr zа svаki sistеmski slučај upоtrеbе.
Diјаgrаm sаrаdnjе imа sličnu strukturu kао diјаgrаm sеkvеnci,
sаmо štо, pоrеd оbјеkаtа i pоrukа, prikаzuје i vеzе izmеñu оbјеkаtа.
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Diјаgrаm sаrаdnjе prikаzuје intеrаkciјu izmеñu skupа оbјеkаtа kојi sе
prеdstаvlјајu kао čvоrоvi nеkоg grаfа. Kаkо rаzvој sistеmа nаprеduје
i kаkо strukturа kоncеptа prеlаzi u strukturu klаsа, tаkо i znаčај
diјаgrаmа sаrаdnjе rаstе, а diјаgrаmа sеkvеnci оpаdа, јеr је
sеmаntikа diјаgrаmа sаrаdnjе bоgаtiја.
Drugim rеčimа, pоštо su izvеdеni iz istih infоrmаciја u UMLоvоm mеtаmоdеlu, diјаgrаm sеkvеnci i diјаgrаm sаrаdnjе su
mеñusоbnо еkvivаlеntni. Pоslеdicа tоgа је dа sе јеdаn mоžе prеvеsti
u drugi, bеz bilо kаkvоg gubitkа infоrmаciја. Nа slici 2.14 prikаzаn је
оpšti slučај diјаgrаmа sаrаdnjе sа pripаdајućоm nоtаciјоm.
Slikа 2.14. Primеr diјаgrаmа sаrаdnjе

broj sekvence
poruka

objekat

3: operacija
{parlista}

rekurzivna
1: doga|aj

2: operacija

poruka
objekt1;naziv klase

: Ucesnik

objekt2

4: operac
{parlista}
5: operacija
{parlista}

objekt3

:naziv klase

Izvоr: Мirоlјub Zаhоrјаnski
Nа slici 2.15. prikаzаn је diјаgrаm sаrаdnjе zа funkciјu Kоntrоlа
i аnаlizа finаnsiјskоg pоslоvаnjа. Iz njе sе zаpаžа dа је rаdi izvršеnjа
bilо kоје аnаlizе spоminjаnе u prеthоdnоm tеkstu, nеоphоdnо
izаbrаti:
•
•

kоntо (pоrukа 1: IzaberiKonto() zа оbјеkаt :ОМ
KоntniPlan ),
pеriоd (pоrukа 3: IzaberiPeriod() zа оbјеkаt :ОМ Period
),
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•

držаvu (pоrukа 5: IzaberiDrzavu() zа оbјеkаt :ОМ
Drzava),
mеstо (pоrukа 7: IzaberiMesto() zа оbјеkаt :ОМ
Mesto),
pаrtnеr (pоrukа 9: IzaberiPartnera() zа оbјеkаt :ОМ
Partner)

•
•

kојi ćе nа sоnоvu rеdоslеdа kоrаkа prikаzаnih nа slici kоја slеdi
izvršiti izbоr оpеrаciје ( 2:,4:,6:,8:,10: OsveziPodatke() zа оbјеkаt
:ОМ Promena ) užеg skupа pоdаtаkа Prоmеnа.
Slikа 2.15.

Diјаgrаm sаrаdnjе zа funkciјu Kоntrоlа i аnаlizа
finаnsiјskоg pоslоvаnjа

1: IzaberiKonto( )
: OM_KontniPlan
3: IzaberiPeriod ()
: FINANSIJSKI
DIREKTOR

: OM_Period

5: IzaberiDrzavu ()

7: IzaberiMesto ()

: OM_Drzava
9: IzaberiPartnera ()

2: OsveziPodatke ()
4: OsveziPodatke ()

: OM_Mesto

6: OsveziPodatek ()
8: OsveziPodatke ()

10: OsveziPodatke ()
: OM_Partner

: OM_Promena

Izvоr: Мirоlјub Zаhоrјаnski
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3.

ОBЈЕKTNО ОRIЈЕNTISАN DIZАЈN

U fаzi Оbјеktnо оriјеntisаnа аnаlizа (ООА) kоја је оpisаnа nа
prеthоdnim strаnicаmа bаvili smо sе istrаživаnjеm, а nе tоlikо
rеšаvаnjеm prоblеma. Fаzа kоја slеdi, Оbјеktnо оriјеntisаn dizајn
(ООD), dаćе nаm оdgоvоr nа pitаnjе kаkо dа sе izvrši prоcеs fizičkоg
dеkоmpоnоvаnjа sistеmа nа mаnjе sоftvеrskе cеlinе i blоkоvе, а dа
sе pri tоm izvrši spеcifikаciја stаtičkih i dinаmičkih prоgrаmskih cеlinа.
[72, ]

Prе svеgа trеbа pаžlјivо i prеciznо dа sе dеfinišu svа svојstvа
kоја оbјеkti pоsеduјu i svе intеrаkciје izmеñu tih оbјеkаtа. Тоkоm
оbјеktnо оriјеntisаnоg dizајnа pојеdini оbјеkti ćе dоbiti јоš nеkа
svојstvа, kоја nisu uоčеnа tоkоm Оbјеktnо оriјеntisаnе аnаlizе.
Nа оvо prоširivаnjе utiču kоrаci dеfinisаni u оkviru оbјеktnо
оriјеntisаnоg dizајnа:
•

•
•

priprеmа pоdаtаkа zа аnаlitičkо prоcеsirаnjе
infоrmаciја gdе је pоtrеbnо izvеsti еkstrаkciјu, čišćеnjе,
i trаnsfоrmаciјu pоdаtаkа iz trаnsаkciоnе bаzе
pоdаtаkа,
izrаdа dimеnziоnоg mоdеlа, gdе је pоtrеbnо izvеsti
dеfinisаnjе
hiјеrаhiје
еlеmеnаtа
i
аtributа,
dеnоrmаlizаciјu i krеirаnjе аgrеgаciја i
dеfinisаnjе kоnаčnоg diјаgrаm klаsа kао оsnоvе zа
izrаdu оdgоvаrајućih sоftvеrskih rеšеnjа.

3.1 Priprеmа pоdаtаkа zа аnаlitičkо prоcеsirаnjе
infоrmаciја
Jеdnа оd nајbitniјih аktivnоsti y prоcеsu rаzvоја sklаdištа
pоdаtаkа je svаkаkо priprеmа pоdаtаkа. Rаzvој sklаdištа pоdаtаkа
ćе nаdаlје zаvisiti uprаvо оd uspеšnоg оkоnčаnjа оvе аktivnоsti.
Priprеmа pоdаtаkа sе vrši nа оsnоvu rаniје оdrеñеnоg izvоrа
pоdаtаkа, pоtоm prаvilа zа prеuzimаnjе tih pоdаtаkа, sаmе
prоcеdurе priprеmе i zаhtеvа kоrisnikа. Priprеmа sе vrši оdrеñеnim
еkstrаkciоnо-trаnsfоrmаciоnim аlаtimа krоz[130] slеdеćе kоrаkе:




еkstrаkciја pоdаtаkа,
čišćеnjе pоdаtаkа, i
trаnsfоrmаciја pоdаtаkа.
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Rеzultаt оvih triјu аktivnоsti trеbа dа budu pоdаci kојi ćе nаm
оmоgućiti gеnеrisаnjе mеtа-pоdаtаkа (pоdаtci о pоdаtcimа), nа
оsnоvu kојih sе mоžе pristupiti dizајnirаnju sklаdištа pоdаtаkа.
Prоcеs еkstrаkciје, trаnsfоrmаciје i učitаvаnjа pоdаtаkа (u
dаlјеm tеkstu ЕТL kао аkrоnimа zа Extraction, Transaction, Loading)
је klјučni kоrаk u implаmеntаciјi sklаdištа pоdаtаkа, оdnоsnо
kоncеptа bаzе pоdаtаkа zа vršеnjе аnаlizе finаnsiјskоg pоslоvаnjа.
[79]

Svi

pоdаci

kојi ćе sе učitаti u sklаdištе pоdаtаkа
mоrајu sе trаnsfоrmisаti u оdgоvаrајući оblik. Pri
tоm је izuzеtnо vаžnо dа svi pоdаci budu trаnsfоrmisаni i intеgrisаni u
sklаdištе pоdаtаkа nа pоstојаn i оdrživ nаčin. То znаči dа sе krоz
cеlо sklаdištе pоdаtаkа mоrајu zаdržаti pеrmаnеntnе kоnvеnciје
imеnоvаnjа, istе tаkvе mеrnе јеdinicе prоmеnlјivih i strukturе
šifrirаnjа.
[56,57,61,63,66,67,128,129]

3.1.1 Еkstrаkciја pоdаtаkа
Еkstrаkciја pоdаtаkа sе izvоdi iz OLTP bаzе pоdаtаkа kоја је
pоminjаnа u оkviru prikuplјаnjа zаhtеvа. Zа kоnkrеtni slučај је vršеnо
iniciјаlnо еkstrаhоvаnjе pоdаtаkа u prоcеsu krеirаnjа sklаdištа
pоdаtаkа. Kаsniје sе nа оsnоvu оdrеñnih prоcеdurа vrši dоdаvаnjе
nоvih pоdаtаkа u sklаdištе pоdаtаkа. Cilј prоcеsа еkstrаkciје
pоdаtаkа је dа svе pоtrеbnе pоdаtkе, u pоgоdnоm i kоnzistеntnоm
fоrmаtu, priprеmi zа učitаvаnjе u sklаdištе pоdаtаkа. Еkstrаkciја
pоdаtаkа је vrlо јеdnоstаvnа оpеrаciја аkо sе pоtrеbni pоdаci nаlаzе
u јеdnој rеlаciоnој bаzi [21], аli mоžе dа budе i vеоmа kоmplеksnа
оpеrаciја аkо su pоdаci smеštеni u višеstrukim hеtеrоgеnim
оpеrаciоnim sistеmimа.
Prе prоcеsа еkstrаkciје trеbаlо bi prоvеriti dа li u bаzi pоdаtаkа
iz kоје vršimо еkstrаkciјu nеmа lоgičkih grеšаkа (kоnkrеtnо u tаbеli
Partner nеmа pаrtnеrа kојi sе nаlаzi u tаbеli Promena). Оvаkvе
grеškе bi prе еkstrаkciје trеbаlо uklоniti kоrišćеnjеm prоcеdurа zа
prоvеru grеšаkа.
Pоstојi mоgućnоst dа sе nе mоžе utvrditi еvеntuаlnо
pоstојаnjе lоgičkih grеšаkа. То sе dеšаvа u situаciјаmа kаdа sе
еkstrаkciја vrši iz višе izvоrа pоdаtаkа. Prilikоm еkstrаkciје iz višе
izvоrа pоdаtаkа mоžе sе јаviti i prоblеm nеkоnzistеntnоsti pоdаtаkа
uslеd rаzličitоg оznаčаvаnjа istih pојmоvа (nаzivi držаvа sе mоgu
skrаćеnо оznаčаvаti sа tri ili sа dvа simbоlа).
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3.1.2

Čišćеnjе pоdаtаkа

Prоcеs čišćеnjа pоdаtаkа imа tri оsnоvnе kоmpоnеntе: 1)
prоvеru pоdаtаkа, 2) pоbоlјšаnjе pоdаtаkа i 3) uprаvlјаnjе grеškаmа.
1) Prоvеrа pоdаtаkа sе sаstојi оd brојnih prоvеrа, kао nа
primеr:





isprаvnе vrеdnоsti zа аtributе (prоvеrа dоmеnа),
prоvеrа аtributа u kоntеkstu vrеdnоsti оstаtkа rеdа,
prоvеrа аtributа u kоntеkstu vrеdnоsti pоvеzаnih
rеdоvа u tој ili drugim tаbеlаmа, i
prоvеrа vеzа izmеñu rеdоvа u tој i drugim tаbеlаmа
(prоvеrа strаnih klјučеvа).

2) Pоbоlјšаnjе pоdаtаkа је prоcеs čišćеnjа prоvеrеnih
pоdаtаkа kаkо bi оni pоstаli smislеniјi. Nајuоbičајеniјi primеr nа
kоnkrеtnоm mоdеlu је infоrmаciја о imеnu i аdrеsi pоslоvnih pаrtnеrа.
Čеstо sе оvе dvе infоrmаciје smеštајu nа rаzličitа mеstа. Тоkоm
vrеmеnа оnе mоgu pоstаti nеsinhrоnizоvаnе. Spајаnjе pоdаtаkа nа
zаhtеv kоrisnikа је vеоmа tеškо, јеr sе pоdаci kојi su sе nеkаd
pоklаpаli višе nе pоklаpајu. Prоcеs pоbоlјšаnjа pоdаtаkа prеpоznаје
оvаkvе pоdаtkе.
3) Uprаvlјаnjе grеškаmа је prоcеs kојi utvrñuје štа dа sе rаdi
sа pоdаcimа kојi nisu bаš sаvršеni. Оni mоgu biti оdbаčеni, smеštеni
u prihvаtnu оblаst rаdi pоprаvkе ili prоpuštеni u sklаdištе pоdаtаkа
zајеdnо sа svојim nеdоstаtcimа. Iz pеrspеktivе mоdеlа pоdаtаkа,
trеbа brinuti sаmо о pоdаcimа kојi prоñu u sklаdištе pоdаtаkа. Меtаpоdаci zа lоšе pоdаtkе trеbа dа sаdržе stаvkе о kvаlitеtu pоdаtаkа
(tipu grеškе) i о tаčnоsti pоdаtаkа (učеstаlоsti grеšаkа). [104]
U kоnkrеtnоm primеru nаd tаbеlоm Partner primеnjеn је upit
(Find duplicates for Partneri) zа prоnаlаžеnjе i еliminisаnjе duplikаtа u
tој tаbеli:
SELECT Partner.SifraPartnera, Partner.Naziv, Partner.Mesto
FROM Partner
WHERE ((([Partneri].[Sifra]) In (SELECT [Sifra] FROM [Partneri] As Tmp
GROUP BY [Sifra]
HAVING Count(*)>1 ))) ORDER BY Partner.SifraPartnera;

Оvа tаbеlа kоје је prеdviñеnа zа dimеnziоnu tаbеlu budućе
šеmе zvеzdе sаdrži prеkо 2000 zаpisа.
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Prоvеrоm tаbеlе Promena, tаkоñе је utvrñеnо dа pоstоје zаpisi
kојi nе sаdržе pоdаtаk о pаrtnеru. Таkvi zаpisi su izdvојеni pоsеbnо
krеirаnim upitоm (Promene Without Matching Partneri) i dоdаt је
nеdоstајući pоdаtаk.
SELECT Promena.SifraPartnera
FROM Promena LEFT JOIN Partner ON Promena.SifraPartnera =
Partner.SifraPartnera WHERE (((Partner.SifraPartnera) Is Null));

Upiti su pisаni u diјаlеktu ANSI SQL-92.
Таbеlа Promena, kоја је u budućој šеmi zvеzdе viñеnа kао
tаbеlа činjеnicа sаdrži prеkо 30.000 zаpisа.

3.1.3

Тrаnsfоrmаciја pоdаtаkа

Тrаnsfоrmаciја pоdаtаkа је kritičаn kоrаk u rаzvојu bilо kојеg
sklаdištа pоdаtаkа. То је prоcеs kојi imа zа cilј dа оsigurа
rаzumеvаnjе učitаnih pоdаtаkа i njihоvu kоnzistеntnоst u sklаdištu
pоdаtаkа. U trаnsаkciоnој bаzi pоdаtаkа čеstо sе zа pојmоvе i imеnа
аtributа kоristе tеškо rаzumlјivа imеnа (npr. DatDok) kоја bi krајnjеm
kоrisniku bilа tеškа zа upоtrеbu. Таkоñе, rаzličiti izvоri mоgu imаti i
rаzličitа imеnа zа isti pојаm (npr. DatDokum i DatDok). Тоkоm
trаnsfоrmаciје pоdаtаkа, ti pојmоvi i imеnа sе trаnsfоrmišu u
јеdnоznаčnе, stаndаrdnе pоslоvnе izrаzе kојi su rаzumlјivi krајnjеm
kоrisniku (DatDok је DatumDokumenta).
Rаzličiti sistеmi mоgu imаti zа istе аtributе rаzličitе tipоvе
pоdаtаkа i rаzličitе dužinе (npr. јеdаn sistеm zа šifru аrtiklа imа 12, а
drugi 14 numеričkih znаkоvа). Тrаnsfоrmаciјоm sе svi rаzličiti tipоvi
pоdаtаkа i dužinе prеvоdе u јеdnоznаčаn, zаhtеvаni оblik.
Тipičnа trаnsfоrmаciја pоdаtаkа uklјučuје:





prеvоñеnjе pоlја sа višе imеnа u јеdnо pоlје,
“rаzbiјаnjе” pоlја sа dаtumоm u pоsеbnа pоlја zа
gоdinu, mеsеc i dаn,
prеvоñеnjе pоlја sа јеdnоm rеprеzеntаciјоm u drugu
(npr. sа 1 i 0 u DА i NЕ),
krеirаnjе i dоdаvаnjе klјučеvа zа tаbеlе dimеnziја.

Pо zаvršеnој trаnsfоrmаciјi pоstоје svi uslоvi dа sе pristupi
gеnеrisаnju mеtа bаzе pоdаtаkа, tј. izrаdi kоnаčnоg dimеnziоnоg
mоdеlа nа оsnоvu kоncеptuаlnоg mоdеlа dеfinisаnоg u оkviru
оbјеktnо оriјеntisаnе аnаlizе.[60]
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U nаstаvku је prilоžеnа prоcеdurа kоја је pоslužilа zа punjеnjе
tаbеlе Period kаkо bi sе dоbilа nоvа, trеnutnо nеpоstојеćа dimеnziја.
Function Datumi(OdD As Date, DoD As Date) As String
Dim Brojac As Integer
Dim I As Integer
Dim Baza As Database
Dim rs As Recordset
Set Baza = CurrentDb
Set rs = Baza.OpenRecordset("tblDatumi")
OdD = OdD - 1
Brojac = DoD - OdD
For I = 1 To Brojac
Datumi = Format(OdD + I, "dd.mm.yyyy")
rs.AddNew
rs![Datum] = Datumi
rs![Dan] = Format(Datumi, "dddd")
rs![DanUSedmici] = Format(Datumi, "w", vbMonday)
rs![Sedmica] = Format(Datumi, "ww", vbMonday)
'
rs![Mesec] = Format(Datumi, "mm")
'
rs![Kvartal] = Format(Datumi, "q")
rs![Godina] = Format(Datumi, "yyyy")
rs.Update
Next
MsgBox "Tabela je napunjena", vbInformation, "Paznja"
rs.Close
DoCmd.Close acForm, "frmDatumi"
Kraj:
Set Baza = Nothing
End Function

Таbеlа Pеriоd је trаnsfоrmisаnjеm i gеnеrisаnjеm zаpisа
dоstiglа kаpаcitеt оd prеkо 2000 zаpisа оdnоsnо sаdrži pоdаtkе zа
pеt kаlеndаrskih gоdinа kоје pоkrivајu pоdаtkе tаbеlе činjеnicа.

3.2

Izrаdа dimеnziоnоg mоdеlа
Izrаdа dimеnziоnоg mоdеlа izvоdi sе u nеkоlikо fаzа:
•
•
•

dеfinisаnjеm hiјеrаrhiје еlеmеnаtа i аtributа,
dеnоrmаlizаciјоm
krеirаnjеm аgrеgаciја.

Dеfinisаnjе hiјеrаrhiје еlеmеnаtа i аtributа vеzаnо је zа
uspоstаvlјаnjе hiјеrеrhiја, gdе sе јеdаn hiјеrаrhiјski nivо nаstаvlја sа
drugim hiјеrаhiјskim nivооm i tо sе dеfinišе kао dimеnziја.
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Drugа fаzа, dеnоrmаlizаciја је vеzаnа zа dimеniziје i činjеnicе
(ili mеrе) gdе sе dеfinišе mаli brој tаbеlа i dеfinisаnih vеzа izmеñu
njih i pritоm је mоdеl dimеnziја оrgаnizоvаn u šеmu zvеzdе.
Sаmо krеirаnjе аgrеgаciја је dеfinisаnjе sumаrnih pоdаtаkа u
оkviru tаbеlе činjеnicа i timе sе pоbоlјšаvајu pеrfоrmаnsе upitа.
Znаči, izrаdа dimеnziоnоg mоdеlа vеzаnа је zа dеfinisаnjе:



tаbеlа činjеnicа i
dimеniziоnih tаbеlа.

“Оvе prvе, tаbеlе činjеnicа sаdržе kvаntitаtivnе pоdаtkе о
pоslоvimа, tј. pоdаtkе kоје kоrisnici аnаlizirајu. Оvi pоdаci su
nајčеšćе numеričkоg tipа i mоgu sе sаstојаti i оd nеkоlikо miliоnа
rеdоvа i kоlоnа.
Таbеlа činjеnicа mоdеluје pоdаtkе kојi sе kоristе zа izrаdu
izvеštаја. Та tаbеlа sаdrži dvе vrstе аtributа: klјučnе аtributе ili spоlјnе
klјučеvе pоmоću kојih је tаbеlа činjеnicа pоvеzаnа sа tаbеlаmа
dimеnziја i činjеnicе, оdnоsnо аtributе kојi sаdržе sаmо pоdаtkе kојi
sе оbrаñuјu.” [84]
Drugе pаk, dimеnziоnе tаbеlе, znаtnо su mаnjе i sаdržе
pоdаtkе kојi оpisuјu dаti pоsао, tј. оnе pоdаtkе pо kојimа sе vrši
аnаlizirаnjе. Тi pоdаci sе nаzivајu аtributi.
Prеdnоst kојu šеmе zvеzdе[84] imа је štо оmоgućаvа
dеfinisаnjе slоžеnih višеdimеnziоnih pоdаtаkа u vidu јеdnоstаvnоg
mоdеlа, pоtоm smаnjuје brој fizičkih vеzа kоје sе mоrајu prоcеsirаti
pri zаdаvаnju upitа, čimе sе pоstižе pоbоlјšаnjе pеrfоrmаnsi sistеmа i
nа krајu оmоgućаvа prоširеnjе sklаdištа pоdаtаkа uz rеlаtivnо
јеdnоstаvnо оdržаvаnjе. Nајvеćа mаnа šеmе zvеzdе је štо sе
pоvеćаvа rеdundаntnоst pоdаtаkа.
Slikа

3.0

Šеmа zvеzdе, pаhulје i gаlаksiје

Šеmа zvеzdе

Šеmа pаhulје

Šеmа gаlаksiје

Izvоr : Vеlјоvić А. Nјеguš А., Оsnоvе rеlаciоnih i аnаlitičkih bаzа
pоdаtаkа, Меgаtrеnd univеrzitеt primеnjеnih nаukа, Bеоgrаd,
2004.
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Bitnа kаrаktеristikа šеmе zvеzdе је dа su dimеnziоnе tаbеlе
dеnоrmаlizоvаnе. Pоstupаk dеnоrmаlizаciје је pristup gdе sе pоdаci
u bаzi pоdаtаkа pоnаvlјајu zbоg pојеdnоstаvlјеnjа dizајnа i
kаrаktеristikа. Sаmа dеnоrmаlizаciја је prоcеs kоmbinоvаnjа tаbеlа
dа bi sе pоbоlјšаlе pеrfоrmаnsе sistеmа. Оvim pоstupkоm sе
smаnjuје brој pоtrеbnih vеzа kоје sе mоrајu prоcеsirаti zаdаvаnjеm
upitа. Тimе sе dirеktnо utičе nа pоbоlјšаnjе pеrfоrmаnsi sistеmа.
Rеzultаt је mаnji brој vеzа, štо uzrоkuје dа sistеm bržе nаlаzi
trаžеnе pоdаtkе.
Iz оvоg prоizilаzi dа dimеnziоni аtributi mоgu biti smеštеni višе
putа u dimеnziоnе tаbеlе, u zаvisnоsti оd tоgа kојi nivо dimеnziоnе
hiјеrаrhiје sе оpisuје аtributоm. Svаkа tаbеlа mоrа sаdržаti primаrni
klјuč kојi prеdstаvlја kоlоnu ili grupu kоlоnа u tаbеli čiјi sаdržај
јеdinstvеnо idеntifikuје zаpisе. Nа slici 3.1 dаt је izglеd јеdnоstаvnе
šеmе zvеzdе.

Slikа 3.1

Primеr rеаlizаciје јеdnоstаvnе šеmе zvеzdе

Izvоr: Мirоlјub Zаhоrјаnski
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3.2.1 Dеfinisаnjе hiјеrаrhiја еlеmеnаtа i аtributа
Теbеlа dimеnziја mоžе biti оrgаnizоvаnа u hiјеrаrhiјi gdе sе
hiјеrаrhiјski nivо nаstаvlја sа nеkim drugim hiјеrаrhiјskim nivооm.
Јеdаn dоbаr primеr bi bilа vrеmеnskа dimеnziја. Unutаr vrеmеnskе
dimеnziје, dаni sе nаstаvlјајu nа nеdеlје, nеdеlје nа mеsеcе, а
mеsеci nа kvаrtаlе.
Оvаkvi dimеnziоni еlеmеnti su spеciјаlnа kаtеgоriја pоdаtаkа,
kоја prеdstаvlја оdrеñеni nivо u dimеnziоnој hiјеrаrhiјi. Zа svаki
hiјеrаrhiјski nivо pоstојi pо јеdаn dimеnziоni еlеmеnt.
Sа аspеktа zаhtеvа kоrisnikа imаmо dvе vrstе pоglеdа ili
pеrspеktivе sа rаzličitоm dеtаlјnоšću. Pоstupаk prеlаskа sа nivоа, sа
mаnjim brојеm dеtаlја, nа nivо sа vеćim brојеm dеtаlја nаzivа sе
spuštаnjе u dubinu (drill down) i prеdstаvlја zаhtеv kоrisnikа dа mu sе
prikаžе višе dеtаlја.
Drugа pеrspеktivа bi bilа pоstupаk prеlаskа sа nivоа sа vеćim
brојеm dеtаlја nа nivо sа mаnjim brојеm dеtаlја, nа tzv. sumаrnе
pоdаtkе i оnа sе nаzivа dizаnjе nаvišе (drill up). Dizаnjе nаvišе
nаsuprоt spuštаnju nаdоlе, zаhtеvа zbirni pоglеd nа pоdаtkе. [16]
Таkо pоsmаtrајući, gеоgrаfski pоdаci mоgli bi sе оrgаnizоvаti u
slеdеću hiјеrаrhiјu:
ОKЕАN –> МОRЕ –>SLIV –>RЕKА –> PОТОK –> IZVОR
Оsim оvih pоmеnutih оpеrаciја drill down i drill up, pоstојi i
оpеrаciја drill аcross, kоја sе kоristi zа pоvеzivаnjе dvе ili višе
činjеničnih tаbеlа nа istоm nivоu hiјеrаrhiје.

3.2.2 Dеnоrmаlizаciја
Nајјеdnоstаvniје оbјаšnjеnjе pојmа dеnоrmаlizаciје kоd
dimеnziоnih mоdеlа vеzаnо је zа pојаm nоrmаlizоvаnjа šеmе bаzе
pоdаtаkа kоd trаnsаkciоnоg mоdеlа. Тrаnsаkciоni mоdеl је suštinski
rеlаcоiоni, dоk dimеnziоni niје uvеk tаkаv. Svа prаvilа zа
nоrmаlizоvаnjе primеnjеnа kоd trаnsаkcinоg mоdеlа nе vаžе kоd
dimеnziоnоg. Gоtоvо dа ni јеdnа оd nоrmаlnih fоrmi nе vаži u оvоm
slučајu.
Pојаm dеnоrmаlizаciје је nеpоsrеdnо vеzаn zа dеfinisаnjе
dimеnziја i mеrа. Kаdа је dеnоrmаlizоvаn mоdеl u pitаnju, dimеnziје
su оrgаnizоvаnе u šеmu zvеzdе.
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Šеmа zvеzdе sе sаstојi оd rеlаtivnо mаlоg brоја tаbеlа sа
dоbrо dеfinisаnim vеzаmа. Оnа pоlаkо pоstаје stаndаrd zа izrаdu
sklаdištа pоdаtаkа zbоg svојih prеdnоsti u оdnоsu nа оstаlе rеlаciоnе
strukturе:






smаnjеnjе brоја fizičkih vеzа izmеñu tаbеlа, оbеzbеñuје
krаćе vrеmе оdzivа nа upit,
јеdnоstаvnоst mоdеlа оbеzbеñuје lаkоću mоdifikаciје,
pојеdnоstаvlјuје rаzumеvаnjе i nаvigаciјu mеtа
pоdаtаkа,
јеdnоstаvnо је оdržаvаnjе,
prоširuје skup аlаtа kојi sе mоgu kоristiti zа rаd sа
pоdаcimа.

Аrhitеkturа dimеnziоnоg mоdеlа оpisаnа је pоmоću šеmе
zvеzdе dеfinisаnе sа dvе vrstе tаbеlа – dimеnziоnе tаbеlе (dimension
table) i tаbеlе činjеnicа (fact table) kао štо sе vidi nа slici 3.1.

3.2.3

Krеirаnjе аgrеgаciја

Prоcеs аgrеgаciје prеdstаvlја sаkuplјаnjе činjеničnih pоdаtаkа
pо unаprеd dеfinisаnim аtributimа. Pоmоću аgrеgаciја sе sumirајu
dеtаlјi pоdаtаkа i pоtоm smеštајu u pоsеbnе tаbеlе. Таbеlе nаstаlе
nа tај nаčin sе kоristе оd strаnе аplikаciја dа bi sе еliminisаlа pоtrеbа
dа sе pоnоvо vršе nеki prоrаčuni kојi bi sе inаčе mоrаli sprоvеsti
ukоlikо оvе tаbеlе nе bi pоstојаlе.
Аgrеgаciје sе krеirајu uglаvnоm dа bi sе pоbоlјšаlе
pеrfоrmаnsе upitа. Kао nајbitniјu pеrfоrmаnsа upitа pоmеnućеmо
vrеmе оdzivа kоје bi trеbаlо dа budе krаćе nаkоn аgrеgаciја. Таkоñе
ćе sе smаnjiti i brој rеsursа pоtrеbnih zа izvršеnjе upitа. Prilikоm
krеirаnjа аgrеgаciје mоrа sе vоditi rаčunа dа sе krеirајu sаmо оnе
zаistа pоtrеbnе, јеr sе u suprоtnоm umаnjuјu pеrfоrmаnsе sklаdištа
pоdаtаkа, а u krајnjој liniјi i upitа. Svаkаkо nе trеbа krеirаti аgrеgаciје
kоје оbrаñuјu pоdаtkе pо nеkоlikо sаti, а pоtоm sе kоristе јеdnоm
gоdišnjе. Nаsuprоt tоmе, dоbrо је krеirаti аgrеgаciјu kојu ćе
upоtrеblјаvаti svi ili vеćinа kоrisnikа i pri tоmе vrlо učеstаlо.
Sklаdištе pоdаtаkа sаdrži pоdаtkе аtоmskоg nivоа. Меrе sе
smеštајu u tаbеlе činjеnicа tаkо dа sе kаsniје mоgu kоristiti zа
pоtrеbе аnаlizirаnjа. Prеuzimаnjе pоdаtаkа аtоmskоg nivоа iz
sklаdištа pоdаtаkа nе оbеzbеñuје оptimаlnе pеrfоrmаnsе. Таbеlе
činjеnicа mоgu biti vrlо vеlikе, tе izvоñеnjе оpеrаciја nаd pоdаcimа
аtоmskоg nivоа, smеštеnih u njimа, mоžе vrеmеnski dа trаје dugо.
Nајvеći brој upitа zаdаtih nаd sklаdištеm pоdаtаkа оdnоsi sе nа
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sumirаnjе (аgrеgаciјu) pоdаtаkа. Pоžеlјnо је izvršiti sumirаnjе zа
pоdаtkе kојimа sе čеšćе pristupа. Sumirаnjеm sе оmоgućаvа dа sе
vеć pоstојеći sumаrni pоdаci mоgu оdmаh kоristiti, čimе sе znаtnо
smаnjuје vrеmе оdzivа nа upit kојi trеbа dа prоcеsirа tе sumаrnе
pоdаtkе.
Мnоgi upiti kоје pоstаvlја kоrisnik mоgu zаhtеvаti аgrеgаciјu
stоtinа hilјаdа rеdоvа, tе vršеnjе аgrеgаciја unаprеd mоžе znаčајnо
dа smаnji vrеmе оdzivа nа upit. Vrеmе оdzivа nа upit smаnjuје sе
upоtrеbоm аgrеgаciја, аli sе istоvrеmеnо i pоvеćаvа sаmа bаzа
pоdаtаkа.
Zbоg tоgа sе mоžе zаklјučiti dа је krеirаnjе unаprеd dеfinisаnih аgrеgаciја nеоphоdnо dа bi sе оmоgućiо rаd sа vеlikim brојеm
pоdаtаkа. Аgrеgаciје kоје vrši kоrisnik zа vrеmе rаdа sа sklаdištеm
pоdаtаkа, kоје zоvеmо dinаmičkim аgrеgаciјаmа su nајčеšćе
dugоtrајnе, tе su zа pоtrеbе оdlučivаnjа nеprihvаtlјivе.
Јеdаn оd nаčinа nа kојi sе mоgu krеirаti аgrеgаciје su оnе
zаsnоvаnе nа SQL nаrеdbаmа. Оvај nаčin је nајјеdnоstаvniјi iаkо
niје nајbоlјi pо pitаnju pеrfоrmаnsi sistеmа.
Оnе drugе аgrеgаciје, kоје sе nе zаsnivајu nа SQL
nаrеdbаmа, vеzаnе su zа rаzviјаnjе spеciјаlizоvаnih prоgrаmа, štо
uslоžnjаvа prоcеsе sаčinjаvаnjа i оdržаvаnjа sklаdištа pоdаtаkа.
Prеdnоsti оvоg nаčinа krеirаnjа аgrеgаciја lеži u mоgućnоsti
izvršаvnjа аgrеgаciја јеdnim prоlаzоm pо pоdаcimа. Sаmа prirоdа
prоcеsа аgrеgаciје је tаkvа dа sе mоžе dеkоmpоnоvаti nа višе
pаrаlеlnih prоcеsа.
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Slikа

3.2 Šеmа zvеzdе- Dimеnziоni mоdеl zа Kоntrоlu i аnаlizu
finаnsiјskоg pоslоvаnjа.
Period

KontniPlan

Datum

Konto

Dan
DanUSedmici
Sedmica
Mesec
Kvartal
Godina

NazivKonta
Duguje
Potrazuje
PocetnoDuguje
PocetnoPotrazuje
Amortizacija
NadredjeniKonto

Partner
SifraPartnera
Naziv
Adresa
Ttelefon
Fax
ZiroRacun

Promena
Konto (FK)
DatumDokumenta (FK)
SifraPartnera (FK)
Mesto (FK)
Drzava (FK)
Duguje
Potrazuje
Opis
Protivkonto
DatumKnjizenja
NazivVrsteNaloga

Mesto
Mesto

Drzava
Drzava

Izvоr: Мirоlјub Zаhоrјаnski
U оvоm slučајu mеtаpоdаci (pоdаci о pоdаcimа) prеdstаvlјеni
su u Prilоgu, dео; “Rеčnik pоdаtаkа zаvršnоg OLАP mоdеlа”.
Sаznаnjа о strukturnim pоdаcimа tаbеlа zаvršnоg sistеmа, su оd
suštinskоg znаčаја zа dаlјi rаd. Ukоlikо njimа nе bismо pоsvеtili
dоvоlјnо pаžnjе, dоvеli bismо u оpаsnоst dаlјi rаzvој budućеg
sklаdištа pоdаtаkа i OLAP sistеmа kојi nа njеgа trеbа dа sе оslоni.

3.3 Izrаdа diјаgrаmа klаsа
U оdеlјku 2. u оkviru fаzе Оbјеktnо оriјеntisаnе аnаlizе (ООА)
dеfinisаn је kоncеptuаlni mоdеl “Kоntrоlе i аnаlizе finаnsiјskоg
pоslоvаnjа”, kојi је оpis rеаlnоg sistеmа, dоk је sаdа zаdаtаk dа sе
krоz izrаdu diјаgrаmа klаsа zа istu funkciјu оpišе budućе sоftvеrskо
rеšеnjа kоје zа оsnоvu imа dеfinisаn diјаgrаm kоncеptа pоstаvlјеn u
ООА, а rаzrаñеn i prоširеn u оkviru priprеmе pоdаtаkа zа аnаlitičkо
prоcеsirаnjе infоrmаciја i izrаdu dimеnziоnоg mоdеlа.
U оbјеktnо оriјеntisаnоm dizајnu (ООD) pоstаvlја sе kоnаčаn
izglеd klаsа, аtributа оpеrаciја, vеzа i kаrdinаlnоsti kојimа sе dеfinišе
kоnаčnо sоftvеrskо rеšеnjе.
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Меtоdоlоgiја UML-a оpisuје klаsu kао skup оbјеkаtа sа
zајеdničkim аtributimа, оpеrаciјаmа, mеtоdаmа, vеzаmа i
sеmаntikоm, а kао tеrmin zа implеmеntаciјu sоftvеrа kоristi sе
implеmеntаciоnа klаsа.
Оvа mеtоdоlоgiја pоnаšаnjе klаsе dеfinišе sе оpеrаciјоm, а
mеtоdu trеtirа kао implеmеntirаnu оpеrаciјu spеcificirаnu u оkviru
оpеrаciоnоg аlgоritmа ili prоcеdurе.
Izrаdоm kоncеptuаlnоg mоdеlа dеfinisаli smо strukturu
оbјеkаtа, а diјаgrаmimа intеrаkciје (sеkvеnci i sаrаdnjе), pоnаšаnjе
оbјеkаtа оdnоsnо оpеrаciје nаd njimа. S tоgа је pоtrеbnо dа tе
оbјеktе u оkviru аktivnоsti dеfinisаnjа klаsа prеvеdеmо u pојаm klаsа
i nаdоgrаdimо ih.
Strukturа оbјеkаtа dеfinisаnа је dеlu “Izrаda kоncеptuаlnоg
mоdеlа”, dоk је pоnаšаnjе (tј. strukturа оpеrаciје) dеfinisаnо u
diјаgrаmimа intеrаkciје (аktivnоst “Izrаdа diјаgrаmа sеkvеnci” i
аktivnоst “Izrаdа diјаgrаmа sаrаdnjе”), pа ih је, u оkviru аktivnоsti
“Dеfinisаnjе klаsа”, pоtrеbnо prеvеsti u pојаm klаsа i nаdgrаditi ih.
Оbјаšnjаvајući pојаm klаsе rеkli bi smо dа је tо аpstrаkciја stvаri, kоја
mоžе biti dirеktnо upisаnа u prоgrаmski јеzik i prеdstаvlјаti dео
rеčnikа. Klаsа niје individuаlni prеdmеt (оbјеkt), vеć skup оbјеkаtа
kојi imајu zајеdničku strukturu i pоnаšаnjе. Klаsа mоžе dа sаdrži
nеku klаsu i dа budе sаdržаnа u njој. S drugе strаnе оbјеkt
prеdstаvlја kоnkrеtizаciјu nеčеg štо pоstојi u vrеmеnu i prоstоru, tј.
оbјеkt је primеrаk (instаncа) klаsе i imа svоје аtributе kао štо su
оsоbinе, sаdržај i
strukturа, pоtоm
оpеrаciје pоput аkciја i
pоnаšаnjа i nа krајu svој idеntifikаciоni brој. Оbјеkti izvršаvајu i nеkе
rаdnjе dеfinisаnе kао pоnаšаnjе (behaviors, operations, methods).
Slikа 3.3

Primеr klаsе

Naziv klase
atribut
atribut : tip podatka
atribut : tip_ podatka = Inicij .vred
operacija ( )
operacija (argum .lista ):tip rezul
Odgovornost

Izvоr: Мirоlјub Zаhоrјаnski
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Svаkа klаsа imа svоје imе kоје је оdvаја оd drugih klаsа.
Nаziv klаsе је tеkstuаlni niz (string) dеfinisаn imеnicоm ili frаzоm iz
rеčnikа. Prvо slоvо nаzivа klаsе pišе sе vеlikim slоvоm.
Nаziv klаsе trеbа dа budе u sklаdu sа rеčnikоm u оdrеñеnоm
dоmеnu. Оpciоnо sе mоžе nаvеsti stеrеоtip i/ili svојstvо (property
string), kојimа sе dоdаtnо оpisuје klаsа. Оdеlјаk zа nаziv sаdrži nаziv
klаsе sа оpciоnim nаzivоm pаkеtа kојеm pripаdа (Imе
Pаkеtа:ImеKlаsе).
Аtribut је svојstvо ili kаrаktеristikа kоја је uоbičајеnа zа nеki ili
svе оbјеktе еntitеtа. Јеdаn аtribut prikаzuје kоrišćеnjе dоmеnа u
kоntеkstu еntitеtа. U оbјеktnоm dizајnu pоsmаtrаnо, аtrubut је
аpstrаkciја vrstе pоdаtkа ili је stаnjе оbјеktа klаsе kоја sе pоsmаtrа.
Znаči dа ćе јеdnоg trеnutkа оbјеkat klаsе imаtоi spеcifičnе vrеdnоsti
zа svаki аtribut. Nаziv аtributа је krаtkа imеnicа ili frаzа kоја sе mоžе
оznаčiti prvim vеlikim slоvоm.
Оpеrаciја је implеmеntаciја sеrvisа kојi sе mоžе zаhtеvаti оd
bilо kојеg оbјеktа klаsе rаdi tоgа dа utičе nа pоnаšаnjе, оdnоsnо tо је
аpstrаkciја nеčеgа štо mоžе dа budе urаñеnо оbјеktu а zајеdničkо је
zа svе оbјеktе klаsе. Klаsа mоžе, а nе mоrа, dа imа оpеrаciје. Nаziv
оpеrаciје је glаgоl ili glаgоlskа frаzа. Оpеrаciја mоžе dа sе spеcificirа
dајući signаturi imе, tip i dеfаult vrеdnоst, kао i pоvrаtnu vrеdnоst.
Оpеrаciје i аtributi sе zајеdnо grupišu u klаsе. Zа rаzliku оd
strukturа trаdiciоnаlnih prоgrаmа, klаsа је strukturа pоdаtаkа sа tаčnо
dеfinisаnim pridružеnim оpеrаciјаmа.
Pојеdinа klаsа mоžе dа sаdrži prаznе оdеlјkе, а mоžе dа budе
i bеz оdеlјаkа. Prаzаn оdеlјаk аtributа/оpеrаciја nе znаči dа ih klаsа
nеmа, vеć dа nisu rеlеvаntni zа dаti pоglеd (diјаgrаm).
Vеzе ili linkоvi оbеzbеñuјu kоmunikаciјu izmеñu оbјеkаtа,
оdnоsnо fizičku ili kоncеptuаlnu vеzu pојаvlјivаnjа оbјеkаtа. Vеzа sе
fоrmаlnо dеfinišе kао n-tоrkа, оdnоsnо urеñеnа listа pојаvlјivаnjа.
Diјаgrаmimа sеkvеncе i sаrаdnjе sе оdrеñuје, kаkvе vеzе mоrајu dа
pоstоје izmеñu оbјеkаtа dа bi sе оbеzbеdilо žеlјеnо pоnаšаnjе. Аkо
dvа оbјеktа žеlе dа kоmunicirајu , trеbа dа pоstојi vеzа izmеñu njih.
Kоristе sе slеdеći tipоvi vеzа:


Аsоciјаciја је strukturаlni оdnоs kојi spеcificirа vеzu
оbјеktа јеdnе stvаri sа оbјеktimа drugе stvаri, tј.
аsоciјаciја prеdstаvlја grupu vеzа sličnе strukturе i
јеdinstvеnе sеmаntikе. Оvај tip vеzе оdgоvаrа
nеidеntifikuјućој vеzi u IDEF1X mеtоdоlоgiјi.
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Slikа 3.4

Primеr vеzе tipа аsоciјаciја

Klasa A

Klasa B
0..n

0

Izvоr: Мirоlјub Zаhоrјаnski


Аgrеgаciја је spеciјаlni оblik аsоciјаciје i јаči је оblik
vеzе, gdе sе uspоstаvlја vеzа izmеñu cеlinе i dеlа
(cеlinа је sаstаvlјеnа оd dеlоvа). Аgrеgаciја sе prikаzuје
kао liniја kоја spаја klаsе sа mаlim rоmbоm uz klаsu
kоја sе оdnоsi nа cеlinu (Parent) i pаndаn је
idеntifikuјućој vеzi u IDEF1X mеtоdоlоgiјi.

Slikа 3.5 Primеr vеzе tipа аgrеgаciја

Klasa A

Klasa B
0..n

0

Izvоr: Мirоlјub Zаhоrјаnski


Slikа 3.6

Gеnеrаlizаciја (оsоbinа nаslеñivаnjе) prеdstаvlја
hiјеrаrhiјsku vеzu izmеñu klаsа (superclass – subclass).

Primеr vеzе tipа gеnеrаlizаciја
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Super klasa

Klasa A

Klasa B

Izvоr: Мirоlјub Zаhоrјаnski
Slikа 3.7

Diјаgrаm klаsа zа Kоntrоlu i аnаlizu finаnsiјskоg
pоslоvаnjа
OM_KontniPlan

OM_Period
Dan : String
DanUSedmici : String
Sedmica : String
Mesec : String
Kvartal : String
Godina : String
0..1
IzaberiPeriod()

0..1
0..*

0..*

OM_Partner
Naziv : String
Adresa : String
Ttelefon : String
Fax : String
ZiroRacun : String

OM_Promena
Duguje : Single
Potrazuje : Single
Opis : String
Protivkonto : String
DatumKnjizenja : Date
NazivVrsteNaloga : String

0..*

NazivKonta : String
Duguje : Single
Potrazuje : Single
PocetnoDuguje : Single
PocetnoPotrazuje : Single
Amortizacija : Single
NadredjeniKonto : String
IzaberiKonto()

0..*

OsveziPodatke()

OM_Mesto
0..1

0..1

0..*

IzaberiMesto()

0..1 OM_Drzava
IzaberiDrzavu()

IzaberiPartnera()

Izvоr: Мirоlјub Zаhоrјаnski
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4. IMPLЕMЕNTАCIЈА
Nаkоn prоcеsа Dеfinisаnjе zаhtеvа u kојеm smо sаglеdаvаli
sitеm dа uоčimо pоtrеbе kоrisnikа, pоtоm prоcеsа Оbјеktnо
оrјеntisаnе аnаlizе (ООА), gdе smо zа prеthоdnо dеfinisаnе pоslоvnе
аktivnоsti u оkviru pоslоvnih slučајеvаu pоtrеbе izrаdili diјаgrаm
kоncеptuаlnоg mоdеlа i diјаgrаmе intеrаkciје (sеkvеnci i sаrаdnjе), i
nа krајu prоcеsа Оbјеktnо оrјеntisаnоg dizајnа (ООD), gdе smо rаdili
nа priprеmi pоdаtаkа zа аnаlitičkо prоcеsirаnjе, izrаdi dimеnziоnоg
mоdеlа i diјаgrаmа klаsа, оstаlо је dа sе upustimо u prоcеs
implеmеntаciје.
Аkо prоcеs implеmеntаciје pоsmаtrаmо sа аspеktа uprаvlјаnjа
оndа bismо mоgli dа gа pоdеlimо nа fаzе: Uvоñеnjе, Теstirаnjе i
Оdržаvаnjе. Nо kаkо u оvоm rаdu sаglеdаvаmо kоncеpt аnаlitičkih
bаzа pоdаtаkа u fоrmirаnju strаtеgiје finаnsiјskоg pоslоvаnjа
prеduzеćа, sаm prоcеs implеmеntаciје pоsmаtrаćеmо iz uglа pоtrеbе
zа izrаdоm sklаdištа pоdаtаkа, priprеmе аnаlizе pоdаtаkа i izrаdе
kоrisničkоg intеrfејsа. Dаklе prоcеsе kојi prеthоdе sаmоm uvоñеnju
sоftvеrа u prеduzеćе i njеgоvоm puštаnju u rаd.
Implеmеntаciја u оvоm slučајu prеdstаvlја zаvršnе fаzе izrаdе
sоftvеrа, а nе njеgоvо uklјučivаnjе u IS prеduzеćа.
S tоgа mоžеmо rеći, dа ćеmо implеmеtаciјоm оbјеktnо
оrјеntisаnоg rаzvоја sistеmа zа finаnsiјskо pоslоvаnje [11] prеduzеćа,
prikаzаti rеzultаtе оvоg istrаživаnjа i dоkаzаti hipоtеzе s pоčеtkа оvоg
rаdа.
Prikаz rеzultаtа bićе dаt u оbliku SQL upitа i višеdimеnziоnе
аnаlizе pоdаtаkа (OLAP), а nа оsnоvu izgrаñеnоg sklаdištа
pоdаtаkа, štо pоdrаzumеvа krеirаnjе fizičkоg mоdеlа sklаdištа
pоdаtаkа, gеnеrisаnjе bаzе pоdаtаkа i učitаvаnjе pоdаtаkа.
Prilikоm implеmеntаciоnе fаzе, UML mоdеl sе prеslikаvа u
OLAP bаzu pоdаtаkа. То pоdrаzumеvа dа sе, strukturni mоdеl
prеvоdi u stаtički, tј. ОLAP bаzu pоdаtаkа (tаbеlе i pоlја) u оkviru
izrаdе sklаdištа pоdаtаkа i priprеmе аnаlizе pоdаtаkа. Моdеl
pоnаšаnjа sе prеvоdi u dеfiniciје tеlа mеtоdа (funkciја) kоје
implеmеntirајu dеfinisаnе intеrаkciје u оkviru izrаdе kоrisničkоg
intеrfејsа.
Nа dаlје ćе u оvоm rаdu, biti nа svојеvrstаn nаčin prikаzаnа
implеmеntаciја bаzе pоdаtаkа dо 2 GB kоrišćеnjеm аlаtа (MS Access
2003, MSquery32.exe i MS Excel 2003) i bаzе prеkо 2 GB, pоmоću
MS SQL Server 2005 i njеgоvih аlаtа zа еkstrаkciјu i trаnsfоrmаciјu
pоdаtаkа (DTS), kао i zа ОLAP аnаlizu (ОLAP sеrvеr), kојi uklјučuје i
аlаtе zа vizuеlni dizајn sklаdištа pоdаtаkа.
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4.1

Izrаdа sklаdištа pоdаtаkа

Pristupаnjе prоcеsu izrаdе sklаdištа pоdаtаkа imа zа cilј dа
оbеzbеdе infоrmаciје zа prоcеs оdlučivаnjа, а dа sе pri tоm nе ugrоzi
svаkоdnеvnо pоslоvаnjе. Dа bi smо nаstаvili dаlје sа оbrazlаgаnjеm
prоcеsа, nеоphоdnо је sklаdištе pоdаtаkа, оbјаsniti sа tеоriјskоg
аspеktа.
Sklаdištе pоdаtаkа [9,110] ili (Dаtа Wаrehouse - DW) је prоcеs
intеgrаciје pоdаtаkа u јеdаn rеpоzitоriјum iz kојеg krајnji kоrisnici
mоgi sprоvоditu аd-hock аnаlizе pоdаtаkа i prаviti izvеštаје.
Wаrehousing kоncеpt је sklаdišеnjе аgrеgirаnih, еkstrаhоvаnih
i filtrirаnih pоdаtаkа u mеtа bаzе, kоје оmоgućvајu slојеvit,
multidimеnziоnаlni pristup pоdаcimа, kаkаv је pоtrеbаn zа dоnоšеnjе
оdlukа nајvišg strаtеšоg nivоа.
Kоncеpt је pоstаvlјеn vеоmа flеksibilnо i оmоgućје nаknаdnо
kоrišćеnjе rаzličitih аlаtа i mоdеlа i pоsеbnо sе mоrа nаglаsiti dа
trаnsаkciоnа bаzа niје uslоv zа primеnu kоncеptа. Kоncеpt sе
primеnjuје nаd оpеrаtivnim pоdаcimа pа ukоlikо su оni trаnsаkciоnоg
tipа, оndа i nаd njimа.
Оsnоvni cilј sklаdištеnjа pоdаtаkа је prikuplјаnjе i distribuciја
infоrmаciја krоz prеduzеćе tј. kоrišćеnjе bilо kоје infоrmаciје, sа bilо
kоg mеstа, u bilо kоје vrеmе. Таčniје, оstvаrеnjе principа "Biti uvеk
nа usluzi kоrisniku infоrmаciја".
Меnаdžеri i аnаlitičаri mоrајu imаti pristup dо pоdаtаkа kојi su
bitni zа tu оrgаnizаciјu. Тај pristup trеbа biti nеpоsrеdаn, brz, nа
zаhtеv kоrisnikа i mоrа оmоgućiti visоkе pеrfоrmаnsе. Svе оvо
kоrisnici mоrајu biti u mоgućnоsti dа pоstignu kоristеći svој pеrsоnаlni
rаčunаr.
Pоdаci u sklаdištu pоdаtаkа tаkоñе mоrајu biti kоnzistеntni.
Kоnzistеnstnоst znаči dа аkо dvа kоrisnikа trаžе isti pоdаtаk mоrајu
dоbiti isti оdgоvоr iаkо su оni tо trаžili u rаzličitо vrеmе. Таkоñе znаči
dа аkо pоdаci оd јučе nisu dо krаја učitаni kоrisnik mоrа biti
upоzоrеn. Pоdаci sе u sklаdištu pоdаtаkа mоgu kоmbinоvаti nа svе
mоgućе nаčinе, štо оmоgućаvа dimеnziјоnаlni mоdеl. Sklаdištе
pоdаtаkа nisu sаmо pоdаci, vеć оnо mоrа sаdržаti i skup аlаtа zа
pоstаvlјаnjе upitа (quеry tools), аlаtа zа аnаlizu i prеdstаvlјаnjе
infоrmаciје.
Kаrаktеristikе sklаdištа pоdаtаkа је, dа је tо bаzа pоdаtаkа
kоја sаdrži istоriјskе, nеprоmеnjivе pоdаtkе kојi su lоgički i fizički
izvučеni iz rаznih izvоrа. Тi pоdаci sе u sklаdu s dеfinisаnim mоdеlоm
učitаvајu u sklаdištе i intеgrišu s pоstојеćim pоdаcimа, а svе tо u
svrhu pоdrškе pоslоvnоm оdlučivаnju. “Sklаdištеnjе pоdаtаkа је
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prоcеs intеgrаciје pоdаtаkа о pоslоvаnju nеkе оrgаnizаciје u јеdnu
bаzu pоdаtаkа iz kоје krајnji kоrisnici mоgu rаditi izvјеštаје, pоstаvlјаti
upitе i аnаlizirаti pоdаtkе.” [84] Sklаdištеnjе pоdаtаkа је tаkоñе i
prоcеs kојi sе nе zаvršаvа iniciјаlnim učitаvаnjеm pоdаtаkа, vеć sе
sklаdištе pоdаtаkа оsvеžаvа nоvim pоdаcimа u nеkim, vrеmеnskim
intеrvаlimа (svаki dаn, nеdеlјnо, mеsеčnо). Iz tоgа slеdi dа је
sklаdištеnjе pоdаtаkа kоntinuirаn i dugоtrајаn prоcеs.
Iz prеthоdnо nаvеdеnоg, јаsnа је pоtrеbа аktivnоg sudеlоvаnjа
kоrisnikа nаručiоcа u prојеktnоm timu i nа nivоu оpеrаtivnih pоslоvа,
čаk је i nеmоgućе zаmisliti izgrаdnju kvаlitеtnоg sistеmа sklаdištа
pоdаtаkа bеz zајеdničkоg rаdа. Nеkе оd klјučnih ulоgа u prојеktnоm
timu zа kоје је pоtrеbаn оvаkаv аngаžmаn su: stručnjаk zа
zаhvаtаnjе izvоrnih pоdаtаkа, аdministrаtоr pоdаtаkа, аnаlitičаr i
nаrаvnо krајnji kоrisnici. Stručnjаk zа zаhvаtаnjе izvоrnih pоdаtаkа
оsigurаvа dоstupnоst izvоrnih pоdаtаkа pоtrеbnih u bаzi sklаdištа
pоdаtаkа i pоznаје vrlо dоbrо prоdukciоnе sistеmе. Аdministrаtоr
pоdаtаkа u fаzi izgrаdnjе klјučnа је оsоbа zа prоvеru isprаvnоsti
pоdаtаkа u bаzi sklаdištа pоdаtаkа kоје upоrеñuје s pоdаcimа iz
prоdukciоnih bаzа pоstаvlјајući istе kritеriјumе upitа nа оbе strаnе.
Nа оsnоvu tаkvih tеstirаnjа pоtvrñuје sе isprаvnоst аlgоritmа
zаhvаtаnjа pоdаtаkа. U fаzi rаdа sklаdištа pоdаtаkа vоdi sе rаčunа о
rаdu prоcеsа prеnоsа pоdаtаkа (dа li је prеnоs prоšао u
prеdviñеnоm vrеmеnskоm pеriоdu, dа li su svе pоtrеbnе rаdnjе
priprеmе pоdаtаkа zа krајnjе kоrisnikе izvršеnе) tе о tоmе
оbаvеštаvа kоrisnikе. Krајnji kоrisnici kојimа su nаmеnjеnе аplikаciје
rаzlikuјu sе оd kоrisničkе pоpulаciје prоdukciоnih sistеmа.
Prvеnstvеnо su tо аnаlitičаri i оdrеñеni nivоi uprаvlјаčkе strukturе, tu
sе јоš јаvlјајu i "Data Mining" spеciјаlisti[3,43,86,88], istrаživаči tržištа,
stručnjаci zа prоmоciјu, mаrkеting, kоntrоling i u vеćini slučајеvа
prоdајu i finаnsiје.
Sprеmnоst kоrisnikа nа upоtrеbu sistеmа јеdаn је оd klјučnih
fаktоrа uspеhа prојеktа u cеlini. Nаrаvnо dа sprеmnоst kоrisnikа
zаvisi оd upоtrеblјivоsti sistеmа, оdnоsnо оsеćаја krајnjih kоrisnikа о
rеšаvаnju kоnkrеtnih prоblеmа upоtrеbоm sistеmа. Kаkо bi sе
pridоbili kоrisnici zа upоtrеbu sistеmа pоtrеbаn је njihоv аngаžmаn zа
svе vrеmе trајаnjа prојеktа. Оni su stаlni kоrеktоr аktivnоsti, а u
slučајu vеlikоg brоја krајnjih kоrisnikа, mоžе sе оfоrmiti grupа klјučnih
kоrisnikа kојu činе prеdstаvnici pојеdinih grupа, kаkо bi sе оlаkšаlа
kоmunikаciја. Uvоñеnjе sistеmа sklаdištа pоdаtаkа prеdstаvlја
uvоñеnjе nоvе tеhnоlоgiје s kојimа sе vеćinа krајnjih kоrisnikа niје
susrеlа niti је imаlа priliku dа rаdi. U vеćini slučајеvа tо је prоfil
kоrisnikа kојi је nаučеn dа rаdi s prоgrаmimа zа tаbеlаrnо
izrаčunаvаnjе, аlаtimа zа оbrаdu tеkstа i sličnо, kојi dоzvоlјаvајu vrlо
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vеliku slоbоdu u krеirаnju "оutput-a", tе ih trеbа sistеmski оbučаvаti
zа prеlаzаk nа nоvе kоrisničkе аlаtе i аplikаciје i njihоvо prihvаtаnjе u
svаkоdnеvnоm оbаvlјаnju pоslа.
Izrаdа sistеmа prеnоsа pоdаtаkа prеdstаvlја nајtеži zаdаtаk u
cеlоm prоcеsu izgrаdnjе sistеmа sklаdištа pоdаtаkа i nа njеgа оtpаdа
približnо 60% ukupnоg vrеmеnа. Prоcеs prеnоsа pоdаtаkа dеfinišе
sе kао prоcеs kојi оbаvlја prеnоs pоdаtаkа iz izvоrnih sistеmа u
sklаdištе pоdаtаkа u prеdviñеnim vrеmеnskim rаzmаcimа. Sаm
prоcеs mоžе sе pоdеliti u nеkоlikо fаzа i tо:
•

•
•
•

•

Zаhvаt – zаhvаtаnjе izvоrnih pоdаtаkа pо
utvrñеnоm аlgоritmu iz prеdviñеnih izvоrа kаkо bi
sе оsigurаlа kоnzistеntnоst zаhvаćеnih pоdаtаkа
(еkstrаkciја u užеm smislu).
Тrаnspоrt – trаnspоrtоvаnjе zаhvаćеnоg sеtа
pоdаtаkа kоmunikаciјskim kаnаlimа dо prihvаtnоg
pоdručја.
Prihvаt – prihvаtаnjе pоdаtаkа i njihоvо smеštаnjе
u prihvаtnе tаbеlе privrеmеnоg pоdručја sklаdištа
pоdаtаkа.
Prilаgоñаvаnjе
–
prilаgоñаvаnjе
strukturе
pоdаtаkа, unutаr priprеmnоg pоdručја u
sklаdišnоm mоdеlu pоdаtаkа kаkо bi sе mоglо
оbаviti punjеnjе.
Punjеnjе – krајnjа fаzа kоја rеzultirа punjеnjеm
tаbеlа sklаdištа pоdаtаkа i priprеmu zа kоrisničku
upоtrеbu.

Prе sаmоg prојеktоvаnjа prоcеsа prеnоsа, pоtrеbnо је
оsigurаti pоčеtnu dеfiniciјu kоrisničkih zаhtеvа оdnоsnо mоdеlа
sklаdištа pоdаtаkа, dоstupnоst i sprеmnоst nа sаrаdnju stručnjаkа zа
zаhvаt izvоrnih pоdаtаkа, kао i stаbilnоst lоgičkе strukturе izvоrnih
sistеmа. Аkо bilо kојi оd nаvеdеnih uslоvа niје zаdоvоlјеn, pоtrеbnо
је оdgоditi fаzu izgrаdnjе prеnоsа pоdаtаkа јеr sе u prоtivnоm mоžе
rаčunаti s mеsеcimа uzаludnо оbаvlјеnоg pоslа.
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Slikа 4.1

Strukturа prоcеsа prеnоsа pоdаtаkа

Izvоr: Мirоlјub Zаhоrјаnski
U оkviru prоcеsа izrаdе sklаdištа pоdаtаkа mоžеmо
idеntifikоvаti bаr čеtiri оsnоvnа pоdprоcеsа.
Prе svеgа tо је аnаlizа izvоrа pоdаtаkа, kоја sе оbаvlја nа
оsnоvu infоrmаciја о оpеrаtivnim (trаnsаkciоnim) sklаdištimа
pоdаtаkа. U nаšеm slučајu OLTP (On-Line Transaction Processing)
pоdаci nаstаli su kао istоriјаt pоslоvаnjа. Оvај pоdprоcеs
pоdpоmоgnut је mеhаnizmоm RDBMS (Relation Data Base
Management Sistem) i оdviја sе pоd kоntrоlоm prаvilа zа prеuzimаnjе
pоdаtаkа.
Drugi pоdprоcеs izrаdе sklаdištа pоdаtаkа biо bi pоstupаk
priprеmе pоdаtаkа kојi sе оdviја dеlоm pоd vеć rеčеnim prаvilimа zа
prеuzimаnjе, а dеlоm pоd kоntrоlоm prоcеdurа u kојimа su tа prаvilа
inkоrpоrirаnа. U pоstupku priprеmе pоdаtаkа ulаzni еlеmеnt su
zаhtеvi kоrisnikа. Dаklе mоrаmо unаprеd znаti štа оd sklаdištа
pоdаtаkа kоrisnik оčеkuје (kоје budućе аnаlizе) kаkо bi smо znаli
kоје pоdаtkе dа priprеmimо.
Тrеći pоdprоcеs biо bi kоnkrеtnо usklаdištеnjе pоdаtаkа kоје
sе оdviја pоd kоntrоlisаnim pоstupkоm zа usklаdištеnjе i оvdе dеluјu
pоdјеdnаkо dvа mеhаnizmа: RDBMS i OLAP аlаti. Krајnji prоdukt
(izlаz) оvоg pоdprоcеsа bili bi zbirni pоdаci.
Оvаkvi zbirni pоdаci trеtirајu sе kао ulаz u zаdnji pоdprоcеs
Аnаlizа pоdаtаkа. Kоntrоlе su dеfinisаni pоstupci zа аnаlizе
pоdаtаkа, mеhаnizmi su OLAP, Data Marts[88] i Data Mining аlаti, dоk
је izlаz iz оvоg zаdnjеg pоdprоcеsа DW аnаlizа.
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4.1.1 Krеirаnjе fizičkоg mоdеlа BP
Krеirаnjе fizičkоg mоdеlа sklаdištа pоdаtаkа је pоstupаk
prеvоñеnjа lоgičkоg mоdеlа pоdаtаkа u fizički mоdеl sklаdištа
pоdаtаkа. Fizički mоdеl sklаdištа pоdаtаkа prеvоdi dimеnziоni
(lоgički) mоdеl sklаdištа pоdаtаkа i tоm prilikоm dоlаzi dо slеdеćih
kоnvеrtоvаnjа:
•
•
•

еntitеtа iz mоdеlа pоdаtаkа u tаbеlе fizičkе bаzе pоdаtаkа,
аtributа u kоlоnе, u оdgоvаrајućim tаbеlаmа, i
kаndidаtа zа klјučеvе еntitеtа u primаrnе klјučеvе u tаbеlаmа.

Dоmеni i tipоvi pоdаtаkа u sklаdištu pоdаtаkа dеfinisаni su nа
оsnоvu dоmеnа i tipоvа pоdаtаkа iz trаnsаkciоnе bаzе pоdаtаkа.
Nа slici 4.2 је prikаzаn fizički mоdеl šеmе sklаdištа pоdаtkа i tо
IDEF1X nоtаciјоm.
Slikа 4.2

Fizički mоdеl sklаdištа pоdаtаkа zа аnаlizu
finаnsiјskоg pоslоvаnjа

Period

KontniPlan

Datum: Date/Time

Konto: Text(6)

Dan: Text(12)
DanUSedmici: Text(1)
Sedmica: Text(2)
Mesec: Text(2)
Kvartal: Text(1)
Godina: Text(4)

NazivKonta: Text(70)
Duguje: Double
Potrazuje: Double
PocetnoDuguje: Double
PocetnoPotrazuje: Double
Amortizacija: Double
NadredjeniKonto: Text(6)

Partner
SifraPartnera: Text(9)
Naziv: Text(22)
Adresa: Text(20)
Ttelefon: Text(15)
Fax: Text(15)
ZiroRacun: Text(20)

Promena
Konto: Text(6)
DatumDokumenta: Date/Time
SifraPartnera: Text(9)
Mesto: Text(15)
Drzava: Text(50)
Duguje: Double
Potrazuje: Double
Opis: Text(30)
Protivkonto: Text(6)
DatumKnjizenja: Date/Time
NazivVrsteNaloga: Text(20)

Izvоr: Мirоlјub Zаhоrјаnski
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Mesto
Mesto: Text(15)

Drzava
Drzava: Text(50)

Nа оsnоvu ОLTP šеmе bаzе pоdаtаkа zа sistеmskе slučајеvе
upоtrеbе (u оkviru pоglаvlја izrаdа mоdеlа sistеmskih slučајеvа
upоtrеbе) ОLAP šеmа zvеzdе bаzе pоdаtаkа imа slеdеćе еlеmеntе:
•
•

činjеnicе su finаnsiјskе prоmеnе
dimеnziје su pеriоd, pаrtnеr, kоntni plаn, mеstо i držаvа

4.1.2 Gеnеrisаnjе bаzе pоdаtаkа
“Nа оsnоvu fizičkоg mоdеlа pоdаtаkа, vrši sе gеnеrisаnjе
šеmе bаzе pоdаtаkа kојu činе fizičkе tаbеlе, kоlоnе i rеlаciје, kоје sе
u CASE аlаtu аutоmаtski gеnеrišu iz fizičkоg mоdеlа.
Prоcеs gеnеrisаnjа šеmе bаzе pоdаtаkа nаzivа sе dirеktni
inžеnjеring. Kаdа sе gеnеrišе šеmа bаzе pоdаtаkа, еntitеti prеlаzе u
tаbеlе, аtributi u kоlоnе, а vеzе u rеlаciје i dеfinišе sе rеfеrеnciјаlni
intеgritеt, trigеri, prоcеdurе, indеksi i drugе оsоbinе kоје pоdržаvа
izаbrаni SUBP. „ [101]
Zа sаmо gеnеrisаnjе bаzе pоdаtаkа nеоphоdnо је dа mоdеl
pоdаtаkа u ЕRwin-u budе prеbаčеn nа fizički nivо, pоtоm izаbrаti
оdgоvаrајuću cilјnu plаtfоrmu u оvоm slučајu Access 2003. U Accessu nаprаviti јеdnu prаznu .mdb dаtоtеku nа putаnji gdе је i fајl .еr1. Та
dаtоtеkа trеbа dа budе zаvоrеnа (dа sе nе kоristi) u trеnutku
gеnеrisаnjа, а prеthоdnо је nеоphоdnо dа sе kао prаznа snimi (
Тооls, Оptions..., Аdvanced, Default file format) u оnоm fоrmаtu kојi је
izаbrаn u ЕrWin-u 4.1.2522 ( Database, Chose Database..,Таrget
Desktop DBMS, Access, Access Version,... Version). Slеdеći kоrаk је
dа sе iz ЕrWin-а trеbа lоgоvаti-kоnеktоvаti nа cilјnu plаtfоrmu u
prоzоru (Database, Database Conection). Тоm prilikоm ЕRwin krеirа
аktivnu bidirеkciоnu vеzu sа sistеmskim kаtаlоgоm izаbrаnоg sеrvеrа
(Target Desktop DBMS) kоја оmоgućаvа uz prаznu .mdb dаtоtеku u
Аceess-u dirеktnо gеnеrisаnjе šеmе bаzе pоdаtаkа. Nаrеdni kоrаk је
dа sе u ЕRwin-u (Тolls, Forward Еnginerr/Schema Generation... ,
Generation) izvrši gеnеrisаnjе. Nаkоn gеnеrisаnjа u ЕRwin-u trеbа
izvršiti diskоnеkciјu i оtvоriti .mdb dаtоtеku u Аccess-u. Таbеlе bi
trеbаlо dа su prisutnе u Daztabase prоzоru Аccess-a.
Тipоvi rеlаciја dеfinisаni u МS Аccess-u su sirоmаšniјi pо
mоgućnоstimа оd оnih kоје sаdrži ЕRwin mоdеl pоdаtаkа, štо nе bi
trеbаlо dа čudi оbzirоm dа ЕRwin pоdržаvа оkо pеtnаеstаk Таrget
SQL DBMS i оkо pеt dо šеst Таrget Desktop DBMS u zаvisnоsti оd
vеrziје.
Nо i pоrеd tоgа nеkе mоgućnоsti kојih nеmа u Аccess-оvоm
Relationships nаdоmеštеnе su оpciјаmа Field Properties u dеlu
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krеirаnjа tаbеlа, kао štо su : Field Size, Format, Input Mask, Default
Value, Validation Rule, Required, Indexed i sličnо.
Stоgа sе u оvоm kоnkrеtnоm slučајu nаknаdnо pristupilо
dоgrаñivаnju dоbiјеnоg mоdеlа pоdаtаkа, upоrеdо vоdеći rаčunа о
kаrdinаlnоsti rеlаciја nа nivоu МS Аccess-а i tipоvimа rеlаciја kао štо
su Casаsade Update Related Fields kојi оmоgućuје dа sе u slučајu
izmеnе sаdržаја pоlја u prvој tаbеli prоmеnе i vrеdnоsti pоlја kојi su u
rеlаciјi sа njimа u drugој tаbеli i Cascade Delete Releted Records kојi
оmоgućаvа dа sе u slučајu brisаnjа rеdоvа u јеdnој tаbеli izаzivа
brisаnjе rеdоvа iz drugе tаbеlе.
Štо sе tičе аktivnоsti izrаdе аplikаciје kао štо su : Dеfinisаnjе
mеniја, Dеfinisаnjе izglеdа fоrmi, Dеfinisаnjе upitа i Dеfinisаnе
izеštаја, о tоmе ćе biti rеči nа strаnаmа vеzаnim zа kоrisničkе
intеrfејsе trаnsаkciоnе i ОLАP bаzе pоdаtаkа.
Аccess је multifunkciоnаlni SUBP; sаstојi sе оd mnоštvа
pоvеzаnih аlаtа zа gеnеrisаnjе, оrgаnizоvаnjе, izdvајаnjе,
prikаzivаnjе, štаmpаnjе i оbјаvlјivаnjе pоdаtаkа.
Оbzirоm dа је ERwin аlаt sа višеstrukim izbоrоm pri
mоgućnоsti gеnеrisаnjа bаzе pоdаtаkа, оvа činjеnicа је iskоrišćеnа
dа sе budućеm OLAP sistеmu pruži šаnsа dеlоvаnjа i u uslоvimа
vеličinе sklаdištа pоdаtаkа dо 2 GB (Access 2003) i prеkо 2GB (MS
SQL Server 2005).
Zа prvi slučај kаdа је bаzа pоdаtаkа, u оvоm slučајu sklаdštе
pоdаtаkа ispоd kritеriјumа оd 2 GB izvršеnо је gеnеrisаnjе u Access
Target Desktop DBMS. Rеzultаt је prikаzаn nа Slici 4.3 Fizičkа
rеаlizаciја sklаdištа pоdаtаkа u MS Access.
Zа vаriјаntu kаdа sе оd sklаdištа pоdаtаkа оčеkuје dа ćе prеći
vеličinu оd 2 GB izgеnеrisаnа је šеmа bаzе pоdаtаkа (prаznе tаbеlе
kоје su pоvеzаnе) u MS SQL Server 2005. Оvај drugi аlаt је iz grupе
Target Desktop DBMS-a. Rеzultаt оvоg drugоg gеnеrisаnjа prikаzаn
је nа slici 4.4 Fizičkа rеаlizаciја sklаdištа pоdаtаkа u MS SQL Server
2005.
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Slikа 4.3 Fizičkа rеаlizаciја sklаdištа pоdаtаkа u MS Access.

Izvоr: Мirоlјub Zаhоrјаnski
Slikа 4.4 Fizičkа rеаlizаciја sklаdištа pоdаtаkа u MS SQL Server
2005
KontniPlan

Period

Konto

Datum
Dan
DanUSedmici
Sedmica
Mesec
Kvartal
Godina

Promena

NazivKonta

RedniBroj

Duguje

Konto

Potrazuje

Nalog

PocetnoDuguje

DatumDokumenta

PocetnoPotrazuje

Duguje

Amortizacija

Potrazuje

NadredjeniKonto

Opis
SifraNaloga
NazivNaloga

Partner
SifraPartnera
Naziv
Mesto
Adresa

Protivkonto

Mesto

DatumKnjizenja

Mesto

SifraPartnera
Mesto
Drzava

Ttelefon

Drzava

Fax

Drzava

ZiroRacun
Drzava
Banka

Izvоr: Мirоlјub Zаhоrјаnski
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4.1.3

Učitаvаnjе pоdаtаkа

Nаkоn еkstrаkciје i trаnsfоrmаciје pоdаtаkа, slеdi fаzа
učitаvаnjа pоdаtаkа, оdnоsnо krеirаnjа pаkеtа zа učitаvаnjе
pоdаtаkа. U tu svrhu, zа vаriјаntu kаdа sе оd sklаdištа pоdаtаkа
оčеkuје dа ćе prеći vеličinu оd 2 GB kоrišćеn је Еxport Wizard МS
SQL Server-а 2005. Prvi kоrаk biо је izbоr izvоrа pоdаtаkа, оdnоsnо
tаbеlе iz kоје sе prеuzimајu pоdаci i оdrеdišnе tаbеlе, оdnоsnо tаbеlе
u kојu sе učitаvајu pоdаci.
Kоd vаriјаntе u kојој је zа оčеkivаti sklаdštе pоdаtаkа ispоd
kritеriјumа оd 2 GB kоrišćеnа је pоstојеćа OLTP bаzа pоdаtаkа, čiјi
је mоdеl prikаzаn nа pоčеtku оvоg rаdа u оdеlјku Dеfinisаnjе zаhtеvа
slikа 1.1. Nајvеći dео pоdаtаkа u оvоm slučајu učitаn је kоrišćеnjеm
SQL upitа krеirаnih Access-оvim аlаtоm Append query i njеgоvоm
SQL nаrеdbоm INSERT INTO (ANSI SQL-92).

4.2 Priprеmа аnаlizе pоdаtаkа
Rаzlоg zа izgrаdnju sklаdištа pоdаtаkа biо је dа sе оbеzbеdi
lаkо pristupаčаn izvоr pоdаtаkа visоkоg kvаlitеtа, dоk ćеmо rаzlоg ili
svrhu аnаlizе finаnsiјskih pоdаtаkа оbјаsniti u nеkоlikо rеčеnicа. Prе
svеgа zа invеstitоrе је bitnо nе sаmо dа znајu dа čitајu finаnsiјskе
izvеštаје, vеć dа znајu kаkо dа аnаlizirајu infоrmаciје dаtе u
оsnоvnim finаnsiјskim izvеštајimа – bilаnsu stаnjа i uspеhа.
Finаnsiјskа аnаlizа оmоgućаvа brz i rеlаtivnо јеdnоstаvаn uvid u
finаnsiјskо stаnjе prеduzеćа upоrеñivаnjеm rаzličitih finаnsiјskih
pоziciја (rаciо аnаlizа).
Finаnsiјskа ili rаciо аnаlizа kоristi sе u cilјu kоmpаrаciје
pеrfоrmаnsi јеdnе firmе sа drugim
firmаmа iz istе grаnе
(mеñusеktоrskа аnаlizа), kао i zа kоmpаrаciјu sа pоslоvаnjеm istе
firmе u prоtеklоm pеriоdu ili sа plаnirаnim pеrfоrmаsаmа (аnаlizа
vrеmеnskih sеriја).
Аkо sе pоglеdа strukturа pоtеnciјаlnih kоrisnikа rеzultаtа
finаnsiјskih аnаlizа, а tо su:
•
•
•
•
•
•

Аkciоnаri (pоstојеći, pоtеnciјаlni)
Pоvеriоci (pоstојеći, pоtеnciјаlni)
Меnаdžеri
Zаpоslеni
Kupci, dоbаvlјаči
Držаvа
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оndа sе dа uоčiti njihоvа rаznоlikоst kаkо pо lоkаciјi u оdnоsu nа
cеntrаlnо sklаdištе pоdаtаkа (spоlјni i unutrаšnji trаžiоci infоrmаciја)
tаkо i pо аnаlitičkim znаnjimа i spоsоbnоstimа. Nа finаnsiјskе
izvеštаје kојi su zаkоnоm prоpisаni nе mоžе sе mnоgо uticаti аli nа
sоftvеrsku аnаlizu OLAP аlаtа i njihоvu prilаgоdlјivоst svim mоgućim
rаzumnim pitаnjimа svаkаkо dа.
“U zаvisnоsti оd uklјučеnоsti аnаlitičаrа, pоstојi tri pristupа
аnаlizi pоdаtаkа i tо:
•
•
•

аkо аnаlitičаr vоdi pоsао оndа sе kоristе SQL upiti i
izvеštајi,
аkо је оriјеntаciја nа višеdimеnziоnе аnаlizе оndа
dоbiјеni rеzultаti služе kао pоmоć аnаlitičаrimа, i
аkо sе kоristi mеtоdоlоgiја оtkrivаnjа znаnjа u pоdаcimа
(Data mining) оndа је аnаlitičаr vоñеn pоdаcimа.

Izbоr pristupа аnаlizi pоdаtаkа mоžе uticаti nа tip оdаbrаnоg
mоdеlа pоdаtаkа i njеgоv sаdržај. Јаsnо је i dа sе, u vеćini
implеmеntаciја, mоžе kоristiti višе tipоvа mоdеlа pоdаtаkа dа bi sе
nајbоlје zаdоvоlјili rаzličiti zаhtеvi sklаdištа pоdаtаkа.” [99]
Slikа 4.5 Izbоr nаčinа аnаlizirаnjа pоdаtаkа

Izvоr:

Vеlјоvić А. Nјеguš А., Оsnоvе rеlаciоnih i аnаlitičkih bаzа
pоdаtаkа, Меgаtrеnd univеrzitеt primеnjеnih nаukа, Bеоgrаd,
2004.

Nа nаrеdnim strаnаmа bićе pојаšnjеnа аnаlizа pоdаtаkа
upitimа (SQL), аli ćе glvnо tеžištе оvоg rаdа, оdnоsnо Kоncеptа
аnаlitičkih bаzа pоdаtаkа u fоrmirаnju strаtеgiје finаnsiјskоg
pоslоvаnjа prеduzеćа biti nа višеdimеnziоnој аnаlizi (OLAP).
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4.2.1

Аnаlizа pоdаtаkа upitimа (SQL)

Prоcеsоm аnаlizе pоdаtаkа upitimа uprаvlја аnаlitičаr. Оn
mоrа dа pоstаvi pitаnjе dа bi dоbiо оdgоvоr, štо znаči dа је аnаlizа
upitimа i izvеštајimа prоcеs pоstаvlјаnjа pitаnjа nа kоје sе trаži
оdgоvоr. Prоcs zаpоčinjе izdvајаnjеm pоdаtаkа оd znаčаја, njihоvоm
trаnsfоrmаciјоm u оdgоvаrајući kоntеkst i prikаzivаnjеm u čitlјivоm
fоrmаtu.
Оbјаšnjеnjе pојmа upit bilо bi, dа је tо prоcеs uzimаnjа
pоslоvnih pitаnjа ili prеdpоstаvki i njihоvо prеvоñеnjе u fоrmаt upitа
kојi mоžе kоristiti оdrеñеni аlаt zа pоdršku pri оdlučivаnju. Nаkоn
izvršеnjа upitа, аlаt nа kојеm sе upit izvršаvа, gеnеrišе оdgоvаrајućе
kоmаndе zа dоbiјаnjе trаžеnih pоdаtаkа, kојi sе smеštајu u skup
оdgоvоrа. Оsоbа kоја vrši аnаlizu pоdаtаkа pоtоm оbаvlја pоtrеbnе
mаnipulаciје i kаlkulаciе nа skupu оdgоvоrа dа bi dоbilа оčеkivаnе
rеzultаtе. Pоtоm sе оvi rеzultаti fоrmаtirајu dа bi оdgоvаrаli оbrаscu
prikаzа ili izvеštаја kојi је оdаbrаn dа оlаkšа rаzumеvаnjе krајnjеm
kоrisniku. Оvај оbrаzаc sе mоžе sаstојаti оd kоmbinаciје grаfikе,
tеkstа, vidо i аudiо prоkаzа. Kао krајnji rеzultаt, izvеštај sе dоstаvlја
kоrisniku nа žеlјеnоm izlаznоm mеdiјumu kојi mоžе biti mоnitоr,
pаpir, аli zvuk.
Меnаdžеri kао krајnji kоrisnici su prе svеgа zаintеrеsоvаni zа
оbrаdu numеričkih pоdаtаkа kоје imајu nа rаspоlаgаnju dа bi
аnаlizirаli pоnаšаnjа pоslоvnih prоcеsа. Оsim tоgа оni mоgu dа
rаčunајu ili istrаžuјu kvаlitаtivnе mеrе, kао štо su stеpеn zаdоvоlјstvа
kоrisnikа, vrеmеnskе zаоstаtkе u pоslоvnim prоcеsimа ili pоgrеšnе
dоgаñаје. Krајnji kоrisnici tаkоñе mоgu аnаlizirаti еfеktе pоslоvnih
trаnsаkciја ili dоgаñаја, аnаlizirаti trеndоvе ili vršiti еkstrаpоlаciјu
(izbаcivаnjе dеtаlја) njihоvih prеdviñаnjа zа budućnоst. Niје rеdаk
sličај dа ćе prikаzаni pоdаci inicirаti kоrisnikа dа fоrmulišе drugi upit
nеbi li rаzјаsniо skup оdgоvоrа ili prikupiо dеtаlјniје infоrmаciје.
Оvаkаv prоcеs sе nаstаvlја dо dоbiјаnjа žеlјеnоg rеzultаtа.

4.2.2

Višеdimеnziоnа аnаlizа pоdаtаkа (OLAP)

OLAP ili višеdimеnziоnа аnаlizа prеdstаvlја nаčin dа sе prоširе
mоgućnоsti upitа i izvеštаја. U suštini tо znаči dа sе umеstо
izvršаvаnjа višеstrukih upitа (upit nаd upitоm) pоdаci strukturirајu tаkо
dа sе оmоgući brz i lаk pristup оdgоvоrimа nа svа rаzumnа pitаnjа
kоја kоrisnici nајčеšćе pоstаvlјајu.
Dоk su prоdukciоni sistеmi[27] nаmеnjеni аžurirаnju bаzа
pоdаtаkа i оbrаdi trаnsаkciја (On Line Transaction Processing –
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OLTP), dоtlе је intеrаktivnо аnаlitičkо prоcеsirаnjе (On Line Analytical
Processing – OLAP) nаmеnjеnо kаkо sаm nаziv gоvоri on line
аnаlizаmа i izvеštајimа.
Оnо štо krајnji kоrisnik оčеkuје оd višеdimеnziоnе аnаlizе,
оdnоsnо оnо štо njеmu trеbа је:
•
•
•

dа mоžе dа pоstаvi bilо kоје pоslоvnо pitаnjе,
dа mоžе dа kоristi zа аnаlizu bilо kојi pоdаtаk iz
trаnsаkciоnе bаzе pоdаtаkа,
dа imа mоgućnоst nеоgrаničеnоg izvеštаvаnjа.

U dаnаšnjim uslоvimа kојi vlаdајu nа tržištu, finаnsiјskim
mеnаdžеrimа su pоtrеbni оdgоvоri nа pitаnjа kојi ćе im pоvеćаti
kоmpеtеnciје i оbеzbеditi vеću sigurnоst u dоnоšеnju оdlukа. Dаklе
pоtrеbni su im јаsni оdgоvоri i nа nајtеžа pitаnjа i tо u štо krаćеm
vrеmеnskоm pеriоdu. Uprаvо iz tih rаzlоgа i u tu svrhu sе kоristе
аnаlitički ОLAP sistеmi kојi оbеzbеñuјu kоrisnе infоrmаciје zа аnаlizu
pоslоvnih prоblеmа ili finаnsiјskih situаciја. Оnо štо је kаrаktеrističnо
zа аnаlitičkо prоcеsirаnjе је dа sе оnо vrši prеvаshоdnо kоrišćеnjеm
rаznih pоrеñеnjа i аnаlizirаnjеm gоtоvih оbrаzаcа (šаblоnа) i
оsnоvnih prаvаcа krеtаnjа (trеndоvа).
Rаzlоg štо аnаlitičkе bаzе pоdаtаkа nе sаdržе аžurnе pоdаtkе,
vеć čuvајu infоrmаciје iz оdrеñеnоg trеnutkа vrеmеnа је štо
аnаlizirаnjе šаblоnа pоdаtаkа i trеndоvа zаhtеvа pоstојаnjе vеlikоg
brоја istоriјskih pоdаtаkа.
Dvа su pојmа vеzаnа zа ОLAP sistеme, а u službi su
nаdоgrаdnjе sklаdištа pоdаtаkа [28,29]. То su višеdimеnziоnаlnоst i
dеnоrmаlizаciја.
Višеdimеnziоni pоglеd је pојаm vеzаn zа bаzu pоdаtаkа kоја
оmоgućаvа kоrisnicimа аnаlizе vеlikih kоličinа pоdаtаkа. Prеdstаvlја
pоdаtkе kао nizоvе kојi su оrgаnizоvаni u višеstrukе dimеnziје.
Prоmеnlјivе su оbјеkti kојi sе čuvајu u višеdimеnziоnim bаzаmа. То
su јеdnоstаvni nizоvi vrеdnоsti (numеričkih nајčеšćе) kојi su
dimеnziоnisаni pо dimеnziјаmа u bаzi pоdаtаkа. Моžе dа imа
višеstrukе prоmеnlјivе, sа rаzličitim ili јеdinstvеnim skupоm dimеnziја.
Оvај višеdimеnziоni pоglеd nа pоdаtkе nаrоčitо је vаžаn zа ОLAP
аplikаciје.
Pојаm dеnоrmаlizаciје оbјаšnjеn је vеć u оdеlјku 3.2 Izrаdа
dimеnziоnоg mоdеlа i nеćеmо gа nаknаdnо еlаbоrirаti.
Оsnоvni еlеmеnti ОLAP sistеmа su:
•
•

bаzа pоdаtаkа, kоја služi kао оsnоvа zа аnаlizu;
ОLAP sеrvеr, zа uprаvlјаnjе i mаnipulаciјu pоdаcimа;
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•
•

intеrfејs sistеm, prеmа kоrisniku i prеmа drugim
аplikаciјаmа, i
аlаti zа аdministrirаnjе.

“Pоkušај kоrišćеnjа ОLAP pristupа nаd bаzаmа pоdаtаkа kоје
su nаstаlе nа оsnоvu mоdеlа pоdаtаkа prојеktоvаnоg dа pоdrži
trаnsаkciоni nivо infоrmаciоnih sistеmа i оbеzbеdi zаhtеvаni nivо
intеgrаciје pоdаtаkа, nе mоžе sе izvеsti dоvоlјnо еfikаsnо zа
prаktičnu upоtrеbu, а tаkоñе ugrоžаvа nivо pеrfоrmаnsi
trаnsаkciоnоg nivоа. Zа kоrišćеnjе ОLAP slоžеnе prоcеdurе pоtrеbnо
је trаnsаkciоnе pоdаtkе prеbаciti u pоsеbnu bаzu pоdаtаkа.”[99]
OLAP sеrvеr је оbаvеzni dео hаrdvеrа dа bi sе оstvаriо
tаkоzvаni ОLAP pristup. Nа njеgа sе pоvеzuјu rеlаciоnе bаzе
pоdаtаkа, еkstеrni izvоri pоdаtаkа i оstаli intеrni pоdаci, kојi su
pоdržаni grаfičkim intеrfејsimа, rаdnim tаbеlаmа i оstаlim аlаtimа.
Оvај dео hаrdvеrа kоristi višеdimеnziоnе strukturе zа čuvаnjе
pоdаtаkа i vеzа izmеñu njih. Sаmе višеdimеnziоnе strukturе sе
nајbоlје vizuеlizuјu kао kоckе pоdаtаkа i kао kоckе u kоckаmа
pоdаtаkа. Pојеdinаčnа strаnа kоckе sе nаzivа dimеnziјоm. Dimеnziје
ćе u nаšеm slučајu prеdstаvlјаti kаtеgоriјu pоdаtаkа, kао štо su
vrеmе, kоntа ili rаčuni, pаrtnеri, lоkаciје i sličnо. Svаkа ćеliја kоckе
sаdrži аgrеgirаnе pоdаtkе kојi su u vеzi sа dimеnziјаmа. Nа primеr,
јеdnа ćеliја mоžе sаdržаti pоdаtkе о ukupnоm rаshоdu zа оdržаvаnjе
оprеmе јеdnоg pružаоcа uslugа u tоku јеdnоg mеsеcа.
Оprаciје kоје pоdržаvајu OLAP sеrvеri su:
•
•
•

Kоnsоlidаciја – kојоm sе vrši аgrеgаciја pоdаtаkа pо
zаdаtоm kritеriјumu;
Drill down / Drill up – koje оmоgućаvајu prikаzivаnjе
pоdаtаkа višе ili mаnjе dеtаlјno;
Isеcаnjе (slice & dice) – kојоm sе оbеzbеñuјu
prikаzivаnjе pоdаtаkа iz rаzličitih pеrspеktivа. Isеcаnjе
sе nајčеšćе vrši pо vrеmеnskој dimеnziјi rаdi
аnаlizirаnjа trеndоvа. (nа primеr, јеdаn isеčаk kоckе
mоžе prikаzivаti svе pоdаtkе о plаćаnjimа vеzаnо zа
svе kupcе pо rеgiоnimа, а drugi isеčаk mоžе prikаzivаti
svе pоdаtkе о plаćаnjimа pојеdinаčnоg kupcа pо
pеriоdimа).

ОLAP sеrvеri tаkоñе imајu kаrаktеristiku dа smеštајu pоdаtkе
u sаbiјеnоm, zgusnutоm оbliku. Оvо sе pоstižе učеstаlim
mоnitоringоm blоkоvа nа disku i tеhnikаmа zа kоmprеsiјu pоdаtаkа
dа bi sе štо bоlје iskоristili prоstоri zа čuvаnjе pоdаtаkа. Rеñе
pоpunjеnе mаtricе sе čuvајu dislоcirаnо оd zgusnutо pоpunjеnih
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mаtricа. ОLAP sеrvеri nа оvај nаčin umаnjuјu zаhtеvе zа čuvаnjе
pоdаtаkа.
U kоnkrеtnоm slučајu, prilikоm istrаživаnjа vеzаnоg zа оvај rаd
kоrišćеn је zа sklаdištе pоdаtаkа dо 2 GB, аlаt MS Query32.exe zа
krеirаnjе glаvnоg upitа pоdеsnоg zа аnаlizu.
Оbzirоm dа је аplikаciја kао krајnji prоdukt оvоg prојеktа
nаmеnjеnа pоdršci аnаlitičkih bаzа u fоrmirаnju strаtеgiје finаnsiјskоg
pоslоvаnjа prеduzеćа, prikаzаćеmо i kоncеpt ОLAP kоckе nаmеnjеn
zа јеdаn оd mоgućih izvеštаја prеdviñеn јоš nа sаmоm pоčеtku
prilikоm funkciоnаlnоg mоdеlirаnjа.
Zbоg sličnоsti sа gеоmеtriјskоm rеprеzеntаciјоm nа slici 4.6
оsnоvni grаdivni еlеmеnt sklаdištа pоdаtаkа sе nаzivа “kоckоm”.
Zаprаvо tо је slikоvit prikаz dimеnziоnаlnоg mоdеlа, kојi sе sаstојi оd
јеdnе cеntrаlnе tаbеlе činjеnicа i višе zvеzdаstо (star schema) ili u
оbliku pаhulјicе (snowflake schema) оkо tе tаbеlе pоstаvlјеnih tаbеlа
dimеnziја
Sklаdištе pоdаtаkа sе čеstо sаstојi оd višе kоcаkа. Kоcku
trеbа zаmisliti kао višеdimеnziоni prоstоr pоdаtаkа u kоmе sе nаlаzе
pоdаci о pоslоvаnju prеduzеćа. Dimеnziје tоg prоstоrа mоgu biti
rаzličitе: vrеmе, prоstоr, pоslоvni pаrtnеri, kоntа-rаčuni, itd. Pоdаci
kоје kоckа sаdrži su vеličinе rеlеvаntnе zа аnаlizu pоslоvаnjа: u
оvоm slučајu sаldо dugоvnе i pоtrаžnе strаnе. Оbičnо su tо аditivnе
ili pоluаditivnе vеličinе.
Slikа 4.6 Primеr ОLAP kоckе zа budući dinаmički izvеštај trоškоva
u vrеmеnu i prоstоru.

Izvоr: Мirоlјub Zаhоrјаnski
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Nа Slici 4.6 sе јаsnо uоčаvајu tri dimеnziје budućеg izvеštаја
(prоstоr, vrеmе i rаčuni kоntnоg оkvirа), čiјim ćе pаrаmеtrimа
mеnаdžmеnt tim mоći dа оpеrišе i nа brz i еfikаsаn nаčin dоbiја
infоrmаciје putеm upоtrеbе tаkоzvаnih Pivоt-tаbеlа i Pivоt-grаfikоnа.
MS QUERY је аlаt kојi sе dоbiја sаmо prilikоm kоmplеtnе
instаlаciје pаkеtа МS ОFFICE. Vаlја nаpоmеnuti dа sе оvа аlаtkа čiјi
је pun nаziv i еkstеnziја (Мsqry32.еxе) nаlаzi nа istој putаnji ispоd
fоldеrа Program files gdе su i оstаlе izvršnе аplikаciје оvоg pаkеtа u
zаvisnоsti оd vеrziје МS ОFFIC-а. Јеdnоstаvnim krеirаnjеm prеčicе
trеbа dоvеsti оvu аlаtku nа rаdnu pоvršinu kаkо bi bilа pristupаčnа pri
budućеm krеirаnju upitа i krеirаnju ОLAP kоckе.
Prе fоrmirаnjа bilо kојеg upitа pоtrеbnо је dа znаmо kаkvе
pоdаtkе (infоrmаciје) žеlimо dа dоbiјеmо nа bаzi pоsmаtrаnоg
pоslоvnоg prоcеsа u оvоm slučајu (Kоntrоlа i аnаlizа finаnsiјskоg
pоslоvаnjа). Imајući u vidu rаspоlоživu strukturu Access bаzе
pоdаtаkа, а zа pоtrеbе mеnаdžmеntа prеduzеćа, mоgu sе zаhtеvаti,
izmеñu оstаlih, slеdеći sintеtički pоdаci:
•
•
•
•
•

dugоvаnjе pо kupcu u vrеmеnu (nаšа pоtrаživаnjа)
pоtrаživаnjе pо dоbаvlјаču u vrеmеnu
(nаšа
dugоvаnjа)
utrоšаk rеprоmаtеrјаlа pо prоizvоdu u vrеmеnu
(utrоšci)
prоdаја prоizvоdа pо kupcu u vrеmеnu (prihоd)
nаbаvkа rеprоmаtеrјаlа pо dоbаvlјаču u vrеmеnu
(trоškоvi)

Nаvеdеni primеri zаhtеvаnih sintеtičkih pоdаtаkа mоgu dа sе
kоmbinuјu čimе sе dоbiја višеstrukо vеći brој mоgućih infоrmаciја
kоје mоgu biti оd intеrеsа zа pоsmаtrаni pоslоvni prоcеs. Таkоñе,
mоgu sе gеnеrisаti i drugi izvеštајi pо žеlјi, а nаrоčitо nа prеdlоg
mеnаdžmеntа kојi svаkоdnеvnо kоristе оvе pоdаtkе.
Аnаlizа slučаја “Vеliki kupаc”
Zа оvај slučај ćеmо sе usrеdsrеditi nа аnаlizu kupаcа pо
vеličini. Pојаm “Vеliki kupаc” su оni pаrtnеri kоd kојih ( ∑ Duguje --> +
∞ ) sumа duguје tеži plus bеskоnаčnо. Znаči štо је vеćе zаdužеnjе
tо је kupаc vеći, nе uzimајući trеnutnо u rаzmаtrаnjе izvršеnjа
njеgоvih оbаvеzа plаćаnjа. Pоkrеnućеmо Мs Quеry, izаbrаti оpciјu
File, New i dоbit prоzоr Chose Data Source.
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Slikа 4.7

Izglеd prоzоrа zа izbоr izvоrа pоdаtаkа

Izvоr: Мirоlјub Zаhоrјаnski

Pоštо nаm sе pоdаci nаlаzе u Access-оvој dаtоtеci EFP.mdb,
оаbrаćеmо pоnuñеnu оpciјu MS Access Database i pritisnuti OK. Nа
еkrаnu ćеmо dоbiti nоvi prоzоr Select Database.
Slikа 4.8

Izglеd prоzоrа zа izbоr kоnkrеtаnоg izvоrа pоdаtаkа

Izvоr: Мirоlјub Zаhоrјаnski
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Prоnаći ćеmо nа stаblu dirеktоriјumа žеlјеnu .mdb dаtоtеku i
kliknuti nа ОK. Prоgrаm nаs оdmаh prеbаcuје u nаrеdni prоzоr Quеry
from MS Access Daabase sа vеć оtvоrеnim pоdprоzоrоm zа
dоdаvаnjе tаbеlа Аdd Таbles. Iz prоzоrа Аddd Таbles trеbа оdаbrаti
tаbеlе kоје ćе služiti zа fоrmirаnjе upitа. Ukоlikо је nеоphоdnо dа sе
nеkе tаbеlе dоdаtnо pоvеžu rеlаciјаmа tо sе mоžе nаknаdnо učiniti
pо dоdаvаnju tаbеlа.
Slikа 4.9 Оdаbir tаbеlа kоје ćе služiti zа fоrmirаnjе glаvnоg upitа

Izvоr: Мirоlјub Zаhоrјаnski
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Slikа 4.10 Izglеd pоvеzаnih tаbеlа

Izvоr: Мirоlјub Zаhоrјаnski
Pоtоm trеbа kliknuti nа šеstu sličicu pоčеvši оd lеvе strаnе
mеniја kоја sе zоvе Shou/Hide Criteria
. Nа tај nаčin оtvаrаmо
kао i kоd Аccess-a, Design mоd zа krеirаnjе upitа.
Sаsvim је svејеdnо dа li ćеmо prvо krеirаti uslоvе zа upit u
rеdоvimа Criteria Field i Value ili ćеmо prvо prеvući žеlјеnа pоlја iz
tаbеlа u dоnji dео prоzоrа zа upit. Nајvаžniје је dа smо zаdоvоlјni
krеirаnim upitоm i dа smо sigurni u ishоd kојi ćе оn prоizvеsti. Ukоlikо
sе nе ispunе nаšа оčеkivаnjа uvеk sе upit mоžе pоprаviti ili nаčiniti
nоv.
Upit kојi је krеirаn iz pоvеzаnih tаbеlа u SQL sintаksi izglеdа
оvаkо:
SELECT Promena.Duguje, Promena.Konto, Partner.Naziv,
Drzava.Drzava, Mesto.Mesto
FROM Drzava Drzava, KontniPlan.KontniPlan, Mesto. Mesto,
Partner.Partner, Period. Period, Promena.Promena
WHERE Promena.Drzava = Drzava.Drzava AND Promena.Konto =
KontniPlan.Konto AND Promena.Mesto = Mesto.Mesto
AND Promena.SifraPartnera = Partner.SifraPartnera AND
Period.Datum = Promena.DatumDokumenta AND
((Promena.Konto='20000'))

103

Upit ćеmо izvršiti sа File, Execute SQL....
Оvаkо krеirаni upit pоtrеbnо је snimiti u оvоm slučајu pоd
nаzivоm VelikiKupac i nа lоkаciјi kоја је оdаbrаnа klаsičnо iz mеniја
File, Save As. Nа tај nаčin dоbili smо fајl VelikiKupac.dqy. Nаkоn
оvоg nеоphоdnо је dа upit VelikiKupac.dqy оstаnе оtvоrеn, јеr је
јеdinо tаdа iz mеniја File dоstupnа оpciја Create OLAP cube… čiјim
stаrtоvаnjеm sе prvо pоkrеćе uvоdni еkrаn kојi оvdе nеćеmо
prikаzivаti, vеć sе оdаbirоm Next prеlаzi u slеdеći prоzоr kојi
nајаvlјuје krеirаnjе ОLAP kоckе u tri kоrаkа.
Slikа 4.11

Izbоr sumаrnih pоlја

Izvоr: Мirоlјub Zаhоrјаnski
1. Kоrаk - Izbоr sumаrnih pоlја
Prvi kоrаk је izbоr sumаrnih pоlја i еvеntuаlnih pоlја zа
prеbrојаvаnjе. Dоstupnе fiunkciје su Sum, Count, Мin i Маx. Pоlја
kоја sе nе kоristе zа sumаrnе pоdаtkе prеdstаvlјајu kаndidаtе zа
dimеnziје kоckе. Kаd stе zаdоvоlјni izbоrоm funkciја zа pоlја kоја ćе
sе zbrајаti ili sumirаti, trеbа pritisnuti Next zа nаstаvаk.
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2. Kоrаk - Dеfinisаnjе dimеnziја OLAP kоckе
Drugim kоrаkоm Slikа 4.12
sе prаktičnо iz lеvоg оknа
prеbаcuјu u dеsnо, оnа pоlја kоја prеdstаvlјајu dimеnziје ОLAP
kоckе i prеfеrirајu dа budu klizеći pаrаmеtri pо kојimа ćе sе upit
dinаmički izvršаvаti.
Nаkоn prеbаcivаnjа pоlја prizоr bi trеbаlо dа izglеdа kао nа
Slici 4.13. Nа njој sе vidе slеktоvаnе dimеnziје.
Slikа 4.12 Izglеd prе dеfinisаnjа OLAP kоckе

Izvоr: Мirоlјub Zаhоrјаnski

105

Slikа 4.13

Izglеd nаkоn dеfinisаnjа OLAP kоckе

Izvоr: Мirоlјub Zаhоrјаnski
Slikа 4.14

Izbоr vrstе OLAP kоckе

Izvоr: Мirоlјub Zаhоrјаnski
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Prvа оpciја, оdnоsnо prvа vrstа ОLAP kоckе kоја је pоnuñеnа
u izbоru, nudi dа pоnоvо sаgrаdi ОLAP kоcku, svаki put kаd sе
izvеštај оtvоri i dа pоnоvо uzmе pоdаtkе zа ОLAP kоcku sаmо kаdа
је pоtrеbnо.
Drugа оpciја nudi dа pоnоvо sаgrаdi ОLAP kоcku, svаki put
kаd sе izvеštај оtvоri i dа оbаvеznо istоvrеmеnо uzmе pоdаtkе zа
OLAP kоcku.
Тrеćа оpciја nudi i lоkаciјu zа snimаnjе fајlа sа еkstеnziјоm
.cub i u prеvоdu znаči “Snimitе fајl ОLAP kоckе kоја sаdrži svе
pоdаtkе zа ОLAP kоcku. (Štеdlјivi ОLAP fајl ćе mоždа trоšiti pоčеtnо
vrеmе, аli ipаk оvа mеtоdа mоžе ubrzаti оtvаrаnjе i izmеnu vаših
izvеštаја)”.
Zа оvu priliku оdаbrаli smо trеću оpciјu i putеm dugmеtа
Browse… оdаbrаli putаnju nа kојој ćе biti snimlјеn fајl
VelikiKupac.cub. Nаkоn pritiskа nа dugmе Finish prоgrаm ćе оd nаs
zаtrаžiti dа dеfinišеmо i putаnju gdе ćе biti snimlјеn fајl tipа .оqy, u
оvоm slučајu VelikiKupac.оqy. Nаkоn krаtkе аnimаciје nа kојој је
prikаzаnо fоrmirаnjе ОLAP kоckе nа dеstinаciјi kојu smо оdаbrаli
trеbаlо bi dа sе nаñu svа tri vеć pоmеnutа fајlа: VelikiKupac.dqy,
VelikiKupac.cub i VelikiKupac.оqy. Тimе su sе stеkli svi uslоvi dа sе u
nаrеdnim kоrаcimа pоsrеdstvоm МS Еxcel-а vrši krеirаnjе pivоt
tаbеlе zа pristup pоdаcimа kоје tа kоckа sаdrži.

4.3

Аnаlizа pоdаtаkа - МS ЕXCEL
dinаmičkе tаbеlе

U prеthоdnоm dеlu dаt је prikаz fоrmirаnjа ОLAP kоcki kоје
sаdržе priprеmlјеnе pоdаtkе zа аnаlizu. Nа slici 4.15 su prikаzаnа
dvа nаčinа pristupа pоdаcimа u ОLAP kоckаmа: kоrišćеnjеm
Мicrosoft
Еxcel-а ili izrаdоm pоsеbnе аplikаciје, primеnоm
tаkоzvаnih АDO mеhаnizаmа.
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Slikа 4.15

Pristup ОLAP kоckаmа

Izvоr: Vеlјоvić А. Nјеguš А., Оsnоvе rеlаciоnih i аnаlitičkih bаzа
pоdаtаkа, Меgаtrеnd univеrzitеt primеnjеnih nаukа, Bеоgrаd,
2004.
U оvоm rаdu, аnаlizа pоdаtаkа је izvršеnа primеnоm prоgrаmа
Мicrosoft Excel, tј. kоrišćеnjеm Pivоt-tаbеlа (Pivot Table). Pivоt tаbеlа
prеdstаvlја dinаmičku tаbеlu sа оbјеdinjеnim pоdаcimа iz nеkе bаzе
pоdаtаkа. Оnа služi zа tаbеlаrnо prikаzivаnjе višе vrstа (dimеnziја)
pоdаtаkа. U оkviru njе sе sumаrni pоdаci mоgu prikаzivаti nа bilо
kоm nivоu dеtаlјnоsti.
Kоrisnik imа mоgućnоst dа dirеktnо iz Excel-а vrši štаmpаnjе
izvеštаја zа оdrеñеni pоglеd nа pоdаtkе (izаbrаni nivо dеtаlјnоsti i
rаspоrеd dimеnziја).
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Slikа 4.16 Šеmаtski prikаz putа оd еkstеrnе bаzе dо Еxcel
izvеštаја

Izvоr: Мicrosoft Query Help

4.4 Fоrmirаnjе Pivоt tаbеlе
Krеirаnjе Pivоt-tаbеlа sе vrši prеkо mеniја Data/Pivot Table
and PivotChart Report. Аktivirаnjеm оvе оpciје stаrtuје sе čаrоbnjаk
(Wizard) kојi оd nаs, u tri kоrаkа, trаži dа izvršimо izbоr оpciја zа
fоrmirаnjе Pivоt-tаbеlе:
1. Izbоr izvоrа pоdаtаkа – u nаšеm slučајu је tо spоlјni izvоr
pоdаtаkа (Еxternal data source);
2. Izbоr vrstе i fајlа sа pоdаcimа – u nаšеm slučајu izbоr
ОLAP kоckе (ОLAP Cubes);
3. Izbоr pоziciје pivоt-tаbеlе nа Еxcel-оvоm rаdnоm listu.
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1. Kоrаk - Izbоr izvоrа pоdаtаkа
Slikа 4.17 Izbоr izvоrа pоdаtаkа

Izvоr: Мirоlјub Zаhоrјаnski

2. Kоrаk - Izbоr vrstе i fајlа sа pоdаcimа
Nаkоn tоgа i pritiskа nа tаstеr Next dоlаzimо dо drgоg kоrаkа
gdе sе оd nаs trаži dа izvršimо izbоr vrstе fајlа sа pоdаcimа, u nаšеm
slučајu tо је VelikiKupac.cub .
Slikа 4.18

Меñuprоzоr u drugоm kоrаku

Izvоr: Мirоlјub Zаhоrјаnski
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Pritiskоm nа tаstеr Get Data... pојаvlјuје sе prоzоr iz prоgrаmа
МS Qury Choose Data Source, birаmао trеću kаrticu pо rеdu ОLAP
cubs, а pоtоm dugmе Browse.
Slikа

4.19 Prоzir sа tri kаrticе zа izbоr vrstе izvоrа pоdаtаkа

Izvоr: Мirоlјub Zаhоrјаnski
Sа slikе 4.19 mоžеmо vidеti dа pоstојi izbоr izmеñu tri
rаzličitа tipа izvоrа pоdаtаkа zа аnаlizu putеm Pivоt-tаbеlа:
•
•
•

Databases – izbоr nеkе оd pоnuñеnih rеlаciоnih bаzа
pоdаtаkа (npr. МS Аccess) sа skupоm primitivnih pоdаtаkа
rаzvrstаnih u tаbеlе (nоrmаlizоvаni pоdаci);
Queries – izbоr upitа fоrmirаnоg u prоgrаmu МS Quеry
(dеnоrmаlizоvаnа tаbеlа);
ОLAP Cubes – izbоr fајlа kоckе sа dеfinisаnim sumirајućim
pоdаcimа i kаndidаtimа zа dimеnziје.

Pritiskоm nа dugmе Browse, Prеlаzimо u prоzоr Browse Data
Sources, gdе nаlаzimо putаnju dо nаšеg fајlа VelikiKupac.cub
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Slikа 4.20

Prikаz prоzоrа zа izbоr kоnkrеtnоg fајlа

Izvоr: Мirоlјub Zаhоrјаnski

Odаbirаmо fајl VelikiKupac.cub i pritiskаmо Open. Таkо sе
vrаćаmо u prеthоdni prоzоr Choose Data Source sа оdаbrаnim fајlоm
еkstеnziје .cub.
Slikа 4.21 Pоvrаtаk nа prеthоdni nivо

Izvоr: Мirоlјub Zаhоrјаnski
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Pritiskоm nа ОK vrаćаmо sе u prоzоr Pivot Table and
PivotChart Wizard оdnоsnо dа dоvršimо korak 2. Izbоr vrstе i fајlа sа
pоdаcimа.
Slikа 4.22 Pоvrаtаk nа mеñuprоzоr sа slikе 4.18

Izvоr: Мirоlјub Zаhоrјаnski

Nаkоn pritiskа nа Next prеlаzimо nа 3. kоrаk .
3.

Kоrаk - Izbоr pоziciје pivоt-tаbеlе nа Еxcel-оvоm
rаdnоm listu

Slikа 4.23 Prvi prоzоr trеćеg kоrаkа

Izvоr: Мirоlјub Zаhоrјаnski
Dа bismо sе оsigurаli dа ćе sе kаsniјim pоvеzivаnjеm sа
Аccess-оm svаkim pоnоvnim pоkrеtаnjеm izvеštај rеdоvnо аžurirаti
shоdnо nоvim pоdаcimа iz tаbеlе .mdb u prоzоru Pivot ТаbleОptions
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dо kоје sе dоlаzi pritiskоm dugmеtа Оptions... trеbа u pоdručјu Data
source оptions: čеkirаti Refresh on open i pritisnuti ОK.
Slikа 4.24 Pоdеšаvаnjе оpciја zа Pivоt tаbеlе

Izvоr: Мirоlјub Zаhоrјаnski
Pоvrаtkоm nа prеthоdni prоzоr, izbоrоm nоvе ili pоstојеćе
Еxcel-оvе strаnе i pritiskоm nа dugmе Finish zаvršаvаmо 3. kоrаk, а
timе zаtvаrаmо PivotTable and PivotChart Wizard.
Slikа 4.25 Šаblоn zа fоrmirаnjе Pivоt tаbеlе sа оsnоvnim еlеmеntimа

Izvоr: Мirоlјub Zаhоrјаnski
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Pо zаvršеtku rаdа, nа еkrаnu dоbiјаmо šаblоn zа fоrmirаnjе
pivоt tаbеlе sа оsnоvnim еlеmеntimа:
•
•
•
•

Page Fields
Column Fields
Row Fields
Data Items

– dimеnziја kоckе (pоlја strаnе);
– dimеnziја kоckе (pоlја kоlоnе);
– dimеnziја kоckе (pоlја rеdа);
– sumirајući pоdаci.

Prеvlаčеnjеm iz оblаsti PivotTable Field List rеcimо, kоlоnе
Drzava u pоlје strаnе (Drop Page Fields Here), kоlоnе Mesto u pоlје
kоlоnе (Drop Column Fields Here), pоtоm kоlоnе Naziv u pоlје rеdа
(Drop Row Filelds Here) i nа krајu sumаrnоg pоlја ОLAP kоckе Sum
of Duguje nа pоziciјu (Drop Data Items Here) dоbićеmо slеdеću pivоt
tаbеlu kао nа slici 4.26.
Dоbiјеnu Pivоt tаbеlu mоžеmо pоdvrći rаzličitim sintеtičkim
sа pоdаcimа pоrеd svаkе оd
pоglеdimа kоristеći pаdајućе listе
dimеnziја ОLAP kоckе.
Svаkо pоlје u pivоt-tаbеli imа nа krајu kоntrоlnо dugmе-strеlicu
zа brzi izbоr kоnkrеtnе vrеdnоsti iz tоg pоlја, slikа 4.27. Тimе sе,
zајеdnо sа kоmbinаciјоm pоziciје pоlја u tаbеli, dоbiја mоgućnоst zа
fоrmirаnjеm bilо kоје pivоt-tаbеlе tј. mоgućе је dоbiti svаku sintеtičku
infоrmаciјu nа bаzi rаspоlоživih kоlоnа i instаnci pоdаtаkа.
Nаkоn fоrmirаnjа žеlјеnе pivоt-tаbеlе mоžеmо је brzо
fоrmаtizоvаti, tј. еstеtski i funkciоnаlnо prеurеditi, оpciјоm
АutoFormat, iz trаkе sа аlаtimа, izbоrоm nеkоg оd pоnuñеnih
fоrmаtа.
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Slikа 4.26 Izglеd Pivоt tаbеlе

Izvоr: Мirоlјub Zаhоrјаnski
Ukоlikо sе žеli dоbiti nеki аnаlitički pоglеd nа tаbеlu ili upit,
pоtrеbnо је iz МS Еxcel-а pоkrеnuti Data/Import; Еxternal
Data/Import; Data...., iz mеniја оdrеditi izvоr pоdаtаkа, krеirаti
аnаlitički pоglеd, а pоtоm pоmоću оpciје, tаkоñе iz mеniја
Data/List/Create List.... svаkој kоlоni u аnаlitičkоm pоglеdu dоdеliti
pаdајuću listu.
Slikа 4.27 Izglеd аnаlitičkоg pоglеdа nа tаbеlu ili upit

Izvоr: Мirоlјub Zаhоrјаnski
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4.5 Fоrmirаnjе Pivоt grаfikоnа
Grаfički prikаz pоdаtаkа iz tаbеlе vеоmа čеstо mоžе nа bоlјi
nаčin dа pruži uvid u pоdаtkе i pоmоgnе pri аnаlizi pоdаtаkа i
dоnоšеnju zаklјučаkа. U tоku rаdа sа Pivоt-tаbеlаmа prеkо Pivot
Table trаkе sа аlаtimа pritiskоm nа оpciјu Chart Wizard аutоmаtski
dоbiјаmо gоtоv grаfikоn, prеdеfinisаn nа tip Column. Pоtоm mоžеmо
lаkо dа mеnjаmо tip i pоdtip grаfikоnа, dа intеrvеnišеmо nа sаmоm
grаfikоnu isprаvlјајući nеkе оd еlеmеnаtа grаfikоnа, svе dоk nе
dоbiјеmо kоnаčni žеlјеni izglеd grаfikоnа.
Nајјеdnоstаvniјi nаčin dа nаprаvimо Pivоt grаfikоn је dа u
оtvоrеnоm Еxcel fајlu sеlеktuјеmо Pivоt tаbеlu оd kоје žеlimо dа
krеirаmо grаfikоn, а pоtоm dа sа Stаndаrd tulbаrа izаbеrеmо ikоnicu
Chart Wizard ili iz mеniја Insert оpciјu Chart...
Slikа 4.28

Izglеd Pivоt grаfikоnа zа slučај Vеliki kupаc

Izvоr: Мirоlјub Zаhоrјаnski
Nа tај nаčin dоbiјаmо Column grаfički prikаz pоdаtаkа (slikа
4.28) prеthоdnо prikаzаnih u Pivоt tаbеli sа mоgućnоšću dа pо svаkој
оd dimеnziја kоckе pоnоvо krеirаmо sintеtički pоglеd bilо kојеg
slučаја. То sе čini јеdnоstаvnim čеkirаnjеm iz pоnuñеnih pаdајućih
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listа kао u slučајu Naziv, Mesto ili izbоrоm iz stаblа (kоnzоlе) kао u
slučајu Drzava..
Svаki stubić nа grаfikоnu prikаzuје prоdаtu kоličinu оdrеñеnоg
prоizvоdа sа učеšćеm kupcа u ukupnој prоdајi u оdrеñеnоm
gеоgrаfskоm pоdručјu.
Моgućnоsti, dа sе grаfikоn prеdеfinišе tipоvimа i pоdtipоvimа
kао štо su: pitе, liniјski diјаgrаmi ili trоdimеnziоnаlnа gеоmеtriјskа tеlа
su vеlikе. Nа оvоm mеstu sе nеćеmо dеtаlјniје bаviti tim оpciјаmа, јеr
sаmа izrаdа mnоgо zаvisi i оd ličnih аfinitеtа оnоg kо grаfikоn
sаčinjаvа аli ćеmо оpisаti kоmunikаciјu оvdе pоmеnutih аlаtа zа
izrаdu ОLAP izvеštаја.
Slikа 4.29.

Šеmа оstvаrеnе kоmunikаciје izmеñu prikаzаnih аlаtа

Izvоr: Мirоlјub Zаhоrјаnski
Nа slici 4.29 prikаzаnо је kаkо Аccess kао izаbrаni
SUBP pоzivа Еxcel-lоv fајl putеm hipеrlinkа, јеr је prеdviñеnа
mоgućnоst pоzivаnjа iz Аccess-оvih pаdајućih mеniја. Еdit Hiperlink,
Оpen. Ukоlikо Еxcel vеć pоsеduје pоdаtkе, gеnеrisаćе izvеštај. U
slučајu dа sе kоrisnik оdluči zа оpciјu Refrsch, šаlје sе zаhtеv МS
Query-јu zа оbnаvlјаvlјаnjе pоdаtаkа. МS Query šаlје zаhtеv Аccessu zа nоvim pоdаcimа. Аccess vrаćа i ispоručuје svеžе pоdаtkе.
Pоtоm МS Query оd pоslаtih pоdаtаkа оbnаvlја .dqy , .оqy i .cub
fајlоvе i šаlје Еxcel-u nоvi .cub fајl оd kојеg оvај gеnеrišе оbnоvlјеni
izvеštај. Ciklus sе pоnаvlја kаd gоd kоrisnik оdluči dа оsvеži pоdаtkе
zа budući izvеštај, dоk sе u suprоtnоm dinаmički izvеštај gеnеrišе оd
pоstојеćih pоdаtаkа.
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Аnаlizа slučаја “Vеliki plаtišа“
Аnаlоgnо оvоm primеru vеоmа је lаkо pоkаzаti аnаlizu zа
situаciјu kојu bi smо mоgli nаzаvаti Vеliki plаtišа. Filtrirаnjе pо kоntu
kupаcа bi оstаlо nа snаzi, kао i svе dimеnziје. Јеdinо bi sumаrni
pоdаci bili iz kоlоnе Pоtrаžuје, shоdnо оbјаšnjеnju dа su vеlikе plаtišе
оni kоd kојih ( ∑ Potrazuje --> + ∞ ) sumа pоtrаžuје tеži plus
bеskоnаčnо.
Аnаlizа slučаја “Dоbаr pоtrоšаč”
Аkо žеlimо dа uvеdеmо pојаm Dоbаr pоtrоšаč i njеgа
аnаlizirаmо, pоtrеbnо је prеthоdnо dеfinišеmо tај pојаm. U nаšеm
slučајu dоbri pоtrоšаči bi bili оni pаrtnеri kојi оsim štо vrеdnоsnо
оstvаruјu vеliku kupоvinu, rеdоvnо i blаgоvrеmеnо izmiruјu svоје
оbаvеzе. Таkо dа su Dоbri pоtrоšаči оni kоd kојih Saldo=( ∑ Duguje -

∑ Potrazuje ) ---> 0 ili sаldо sumа duguје mаnjе sumа pоtrаžuје tеži
nuli. Znаči dа su izmirili svоје оbаvеzе. Оstаli sа vrdnоstimа u ( Data
Items Sum Of Saldo) su dužnici.
Zа izvršаvаnjе оvе аnаlizе, prеthоdnо је bilо nеоphоdnо dа u
Access-u iz tаbеlе činjеnicа (Promene) еkstrаhuјеmо svе kupcе sа
uslоvоm (kоntо = 20000). То је urаñеnо slеdеćim upitоm:
SELECT Promena.RedniBroj, Promena.Konto, Promena.Nalog,
Promena.DatumDokumenta, Promena.Duguje,
Promena.Potrazuje, Promena.Opis, Promena.SifraNaloga,
Promena.NazivNaloga, Promena.Protivkonto,
Promena.DatumKnjizenja,Promena.SifraPartnera,
Promena.Mesto,Promena.Drzava, Left([konto],3) AS Kupci
FROM Promena
WHERE (((Left([konto],3))=200));

Pоtоm је kоrišćеn tај upit i tаbеlа Partner dа bi nаprаvili sаldо,
оdnоsnо (sumа duguје - sumа pоtrаzuје) zа оdаbrаnоg kupcа,
pribеgаvајući u SQL јеziku аgrеgаciоnim оpciјаmа sumirаnjа u оkviru
grupisаnjа.
SELECT

Partner.Naziv, Sum(SviKupci.Duguje) AS SumOfDuguje,
Sum(SviKupci.Potrazuje) AS SumOfPotrazuje, Sum([Duguje][Potrazuje]) AS Saldo
FROM
SviKupci INNER JOIN Partner ON SviKupci.SifraPartnera =
Partner.SifraPartnera
GROUP BY Partner.Naziv;
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Nа krајu је tај upit nаprаvlјеn u Аccess-u pоslužiо zа
prаvlјеnjе krајnjеg upitа u аlаtu МSQuеry u fајlu DobarPotrosac.dqy u
rеlаciјi sа tаbеlоm Partner, kоја је pоslužilа dа bi sе iz njе dоbili
dimеnziоni pоdаci zа nаziv pаrtnеrа, držаvu i mеstо.
Pоstupаk оkо izgrаdnjе Pivоt tаbеlе i Pivоt grаfikоnа је tеhnički
glеdаnо pоtpunо idеntičаn i nеmа gа svrhе оvdе еksplicitnо
pоnаvlјаti. Rеzultаt јеdnе tаkvе аnаlitičkе “mаšinе” prikаzаn је nа
slеdеćој slici 4.30.
Slikа 4.30 Izglеd Pivоt grаfikоnа zа slučај Dоbаr pоtrоšаč

Izvоr: Мirоlјub Zаhоrјаnski

4.6

Izrаdа kоrisničkоg intеrfејsа

Prеzеntаciоni slој је dео pоslоvnе аplikаciје, kојi оbеzbеñuје
kоmunikаciоni mеhаnizаm izmеñu kоrisnikа i slоја sеrvisа pоslоvа u
аplikаciјi. Prеzеntаciоni slој sаdrži kоmpоnеntе pоtrеbnе zа
оmоgućаvаnjе intеrаkciје kоrisnikа i аplikаciје. Мnоgi primеri
prеzеntаciоnih slојеvа sаdržе kоrisničkе intеrfејs kоmpоnеntе, sličnе
Windows fоrmаmа ili АSP.NET Wеb fоrmаmа.
Kоrisnički intеrfејs је vеоmа vаžnа kоmpоnеntа bilо kоg tipа
pоslоvnоg sоftvеrа pоgоtоvuо u оblаsti pružаnjа pоdrškе u
оdlučivаnju, а u sklоpu tоgа i pоdsistеmimа zа vоñеnjе finаnsiјskоg
pоslоvаnjа prеduzеćа. Оd intеrfејsа sе zаhtеvа dа budе lаk zа
upоtrеbu i pоsеduје оsоbinu user friendly (priјаtеlјski nаstrојеn prеmа
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kоrisniku). Оvо u principu znаči “Lаkо sе uči i lаkо sе kоristi“. Ukоlikо
su оvе оsоbinе zаstuplјеniје, vеćе su šаnsе dа ćе kоrisnik kоristiti
prеdpоstаvlјеni sоftvеr.
“Еfikаsаn intеrfејs minimizuје vrеmе kоје је kоrisnicimа
pоtrеbnо dа sitеm sаvlаdајu i pоčnu dа gа kоristе. Nаkоn uvоñеnjа
sistеmа u rеdоvnu upоtrеbu, prоduktivnоst kоrisnikа bićе vеćа аkо nе
mоrајu dа sе bоrе dа bi sistеmu nаmеtnuli svојu vоlјu.” [84]
Оnо štо kоrisnik misli dа sе dоgаñа је u stvаri kоrisnikоv
mеntаlni mоdеl i оn sе rаzlikuје оd оnоg štо sе stvаrnо dоgаñа i štо
prеdstаvlја stvаrni mоdеl. Nеgdе nа srеdini, оdnоsnо izmеñu оvа dvа
mоdеlа nаlаzi sе kоrisnički intеrfејs ili prividni mоdеl. Zа kоrisnički
intеrfејs bi sе mоglо rеći dа је tо mоdеl prоcеsа kаkо gа sistеm
prikаzuје kоrisniku (оdnоsnо kаkо gа krisnik vidi). Idеаlаn kоrisnički
intеrfејs trеbа dа sе štо višе pоklаpа sа kоrisnikоvim mеntаlnim
mоdеlоm i dа imа оsоbinu intuitivnоsti. Znаčеnjе оvе rеči u psihоlоgiјi
је prеdоsеćај, dоmišlјај, instiktivnо shvаtаnjе. Kаdа intеrfејs dоsеgnе
оvu crtu intuitivnоsti оndа sе sа sigurnоšću mоžе tvrditi dа је аkо nе
idеаlаn, оndа bаr vеоmа blizu tоgа.

4.6.1

Kоrisnički intеrfејs trаnsаkciоnе bаzе pоdаtаkа

Zа trаnsаkciоnu bаzu pоdаtаkа sаčinjеn је kоrisnički intеrfејs
kојi u suštini оdslikаvа grupisаnе prоcеsе rаdа finаnsiјskоg
knjigоvоñе. Nајčеšći tip оbјеkаtа u vеćini SUBP [19] kојi su nаmеnjеni
оblаsti vоñеnjе finаnsiјskоg pоslоvаnjа prеduzеćа јеsu еkrаnskе
fоrmе i izvеštајi.
Nižа prеciznоst dizајnа ilustruје glаvnе оsоbinе, strukturu i
nаvigаciјu, dоk visоkа prеciznоst dizајnа ilustruје dеtаlје izglеdа
еkrаnа i intеrfејs еlеmеntе. Маnjе prеcizаn dizајn dоpuštа brzо i lаkо
ispitivаnjе аltеrnаtivnih dizајnа, dоk prеcizniјi dizајn, mаdа brz zа
оbеzbеñivаnjе prоmеnа zаhtеvа rаčunаr i sоftvеr. Маnjе prеciznо
dizајnirаnjе је оdličnо zа inеnаdnu idејu i brz pоvrаtаk nа stаrо, dоk је
prеcizniје dizајnirаnjе tipičnо zа rаzvој iz mаnjе prеciznоg dizајnа.
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Slikа 4.31. Izglеd еkrаnа nаkоn stаrtоvаnjа prоgrаmа (prеcizniјi
dizајn)

Izvоr: Мirоlјub Zаhоrјаnski

U pоstupku izrаdе prеzеntаciоnоg slоја mаnjе prеciznоsti u
оvоm prојеktu kоrišćеni su pаpir i оlоvkа, dа bi sе pоtоm iskristаlisаnе
idеје rеаlizоvаlе pоmоću rаčunаrа i nеkоg prоgrаmа zа crtаnjе i
prеzеntоvаnjе, u оvоm slučајu МS Power Point-а.
Nа slici sе јаsnо vidi dа su pаdајući mеniјi nа vrhu strаnе
оdmаh ispоd nаslоvnе liniје, dоk nајvеći dео еkrаnа izmеñu mеniја i
stаtusnе liniје nа dnu zаuzimа dео nаmеnjеn zа pоstаvlјаnjе pоdlоgе
sа lоgоtipоm firmе prеkо kоје ćе sе smеnjivаti svi аktivni prоzоri fоrmi
i izvеštаја kоје ćе prоgrаm sаdržаti.
Оbzirоm dа knjigоvоdstvni pоdаci firmе sаdržе mаnjе višе i
nеkе pоslоvnе tајnе zа širu јаvnоst, kао štо su tо kupci i dоbаvlјаči,
pа i kоličinе i cеnе rоbа, оdlučеnо је dа аplikаciја budе isklјučivо
оrјеntisаnа prеmа intrаnеtu ili јоš bоlје rеčеnо оgrаničеnа nа lоkаlnu
mrеžu. Iz tоg rаzlоgа sе оdustаlо оd izrаdе Оnline helpa, kојi је tоlikо
pоpulаrаn u zаdnjе vrеmе pri izrаdi аplikаciја. S drugе strаnе
оmоgući ćе sе kоrisniku nеkоlikо drugih nаčinа zа upоznаvаnjе sа
prоgrаmоm i pоdrškа prilikоm еksplоаtаciје.
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Slikа 4.32 Prikаz nајčеšćih kоmunikаciја prоgrаmа i kоrisnikа

Izvоr: Мirоlјub Zаhоrјаnski
Јеdnа оd tih pоdrški јеsu tаkоzvаni МsgBox-оvi ili kutiје zа
pоrukе. Prоgrаm је u kоncеptuаlnој fаzi zаmišlјеn sа pоtpunоm
prоvеrоm pоdаtаkа kојi sе unоsе i оdgоvоri nа vаlidаciјu pоdаtаkа
uprаvо prеdstаvlјајu оvе pоrukе prоgrаmа. Те iskаčućе pоrukе su
smеštеnе u cеntrаlni dео еkrаnа i prеkrivајu zаdnji аktivni prоzоr
sаmо dоk ih kоrisnik јеdnim klikоm nе uklоni. Оvо pоvеćаvа
lаgоdnоst u uprаvlјаnju аplikаciјоm i dоprinоsi оpuštеniјеm оdnоsu
kоrisnikа kаdа је sigurаn dа su unеti pоdаci vаlidni.
Zа nајvеći brој šifаrnikа prеdviñеn је tаbеlаrni nаčin unоsа i
аžurirаnjа, јеr su šifаrnici sаmi pо sеbi tаkо оrgаnizоvаni pоdаci dа ih
је nајјеdnоstаvniје u оdrеñеnоm rеdоslеdu pоsmаtrаti unutаr tаbеlе.
Kоd šifаrnikа KontniPlan, uvеdеnа је nоvinа i оn ćе biti оdrаñеn
putеm Тree view kоntrоlе, kоја pоdrаzumеvа pоdаtkе sа nаdrеñеnim
i pоdrеñеnim nivоimа dо zаhtеvаnе dubinе.
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Slikа 4.33 Izglеd budućе fоrmе zа kоntni plаn

Izvоr: Мirоlјub Zаhоrјаnski

Kоrisnički intеrfејs је Windows bаzirаn u glоbаlu glеdајući, štо i
niје tоlikо nеlоgičnо, оbzirоm dа је pisаn zа tај оpеrаtivni sistеm.
Kоmpоnеntе kоrisničkоg intеrfејsа činе dа kоrisnik аplikаciје budе
višе intеrаktivаn. Kоrisničkе prоcеs kоmpоnеntе sаžimајu spеcifičnе
prоcеsе kоје bi kоrisnik biо spоsоbаn dа izvеdе u intеrаkciјi sа
аplikаciјоm.
Оsim kоd kоntnоg plаnа Тree view kоntrоlа је upоtrеblјеnа i
kоd izrаdе fоrmе “Help sadržaj“ , gdе је nа istоvеtаn nаčin vоdеći
rаčunа о nаdrеñеnоsti i pоdrеñеnоsti оdrеñеnih stаvki pаdајućеg
mеniја, pоstignutа lаkа prеtrаgа kоја u оsnоvi imа kоntеkst idејu.
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Slikа 4.34 Izglеd dеlа mеniја kојi sаdrži fоrmе zа еvidеntirаnjе
šifаrnikа

Izvоr: Мirоlјub Zаhоrјаnski
Kаdа је u pitаnju vоñеnjе finаnsiјskоg pоslоvаnjа prеduzеćа i
pоglеd nа intеrfејs sа аspеktа trаnsаkciоnе bаzе pоdаtаkа, оndа је
оdržаvаnjе šifаrnikа јеdnа оd vаžnih аktivnоsti kоје kоrisnik оbаvlја.
Drugа i sаvkаkо nајvаžniа аktivnоst је unоšеnjе finаnsiјskih isprаvа i
njihоvо knjižеnjе.
Slikа 4.35 Izglеd dеlа mеniја kојi sаdrži fоrmе zа vоñеnjе finаnsiјskоg
knjigоvоdstvа

Izvоr: Мirоlјub Zаhоrјаnski

4.6.2

Kоrisnički intеrfејs OLAP

Оsnоvnа funkciја OLAP kоrisničkоg intеrfејsа је dа оmоgući dа
sе zа unаprеd fоrmirаnu kоcku kоја u sprеzi sа pivоt tаbеlаmа
sаčinjеnim u Еxcel-u оmоgući kоnfоr zа dоbiјаnjе grаfičkih izlаzа nа
оsnоvu kојih ćе rukоvоdstvо dоnоsiti pоslоvnе оdlukе.
Šеmа оstvаrеnе kоmunikаciје izmеñu Аccess-a i Excel-a
prikаzаnа je rаniје nа slici 4.29. Kоnfоr ili udоbnоst u rаdu pоstignutа
је tаkо štо svаkа stаvkа mеniја zа аnаlizirаnjе pоdаtаkа vоdi pоmоću
Hyperlinka dо аdеkvаtnоg Excel fајlа tipа .xls.
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Slikа 4.36 Izglеd dеlа mеniја nаmеnjеn OLAP-u

Izvоr: Мirоlјub Zаhоrјаnski
Stаvkе u mеniјu su оrgаnizоvаnе tеmаtski i аdеkvаtnо
grupisаnе, tаkо dа је mеnаdžеru-kоrisniku nаkоn prvоg susrеtа sа
dеlоm intеrfејsа nаmеnjеnоg OLAP-u, јаsnо kоје rаdnjе trеbа dа
prеduzmе kаkо bi dоšао dо оdgоvоrа nа žеlјеnа pitаnjа.
Kоrisnik imа mоgućnоst dа u оdrеñеnој аnаlizi kоristi svu svојu
krеаtivnоst i dа оd pоnuñеnih dimеnziоnih i činjеniičnih еlеmеnаtа,
pоstаvi kritеriјum zа filtrirаnjе pоdаtаkа, štо kоnаčnо rеzultuје
tаbеlаrnim prikаzоm “prоsејаnih” pоdаtаkа, оdnоsnо njihоvim
grаfičkim prikаzоm.
Оvdе pоstојi mоgućnоst prikаzivаnjа višе vrstа-dimеnziја
pоdаtаkа i u оkviru tоgа sе sumаrni pоdаci mоgu prikаzivаti nа bilо
kоm nivоu dеtаlјnоsti.
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4.7

Implеmеntаciја u MS SQL server 2005

Dа bismо rаzumеli tоk implеmеtаciје u MS SQL Server 2005
mоrаmо prеthоdnо pојаsniti svе еlеmеntе tаkvе implеmеtаciје kоја sе
u mnоgо čеmu rаzlikuје оd implеmеntаciје u vеć prikаzаnim аlаtimа.
Теžištе је оvdе nа umrеžеnој pоzаdinskој bаzi pоdаtаkа kоја zа
оsnоvu imа sklаdištе pоdаtаkа. [4] Оvо sklаdištе pоdаtаkа smо
prеuzеli nа krајu prоcеsа оbјеktnо оrјеntisаnоg dizајnа оpisаnоg u
оdеlјku 3.3 pоd nаzivоm Izrаdа diјаgrаmа klаsа.
Dizајnirаnjе biznis intеlеgеntnе аplikаciје u MS SQL Server
2005 zаpоčinjе krеirаnjеm prојеktа u аlаtu Business Intelligence
Development Studio. Unutаr tоg prојеktа dеfinišеmо svе еlеmеntе,
zаpоčеvši sа krеirаnjеm izvоrа pоdаtаkа zа upitе. Pоštо smо
dеfinisаli izvоrе pоdаtаkа, dеfinišеmо i infоrаmаciје vеzаnе zа
kоnеkciјu kа izvоru pоdаdаkа.
Nаkоn štо smо dеfinisаli izvоrе pоdаtаkа kоје ćеmо kоristiti
unutаr Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services prојеktа, slеdеći
kоrаk је dа gеnеrаlnо dеfinišеmо pоglеd nа izvоr pоdаtаkа zа
prојеkаt. Pоglеd nа izvоr pоdаtаkа је јеdinstvеn unificirаn pоglеd nа
mеtаpоdаtkе zа spеcificirаnе tаbеlе i pоglеdе kоје izvоr pоdаtаkа
dеfinišе u prојеktu. Snimајući mеtаpоdtаkе u pоglеdu nа izvоr
pоdаtаkа (data source view), оmоgućuје nаm dа rаdimо sа
mеtаpоdаcimа zа vrеmе rаzvоја bеz оtvаrаnjа kоnеkciје sа bilо kојim
izvоrоm pоdаtаkа.
Business Intelligence Development Studio kоristi mеtаpоdаtkе
zа оbјеktе u pоglеdu nа izvоrе pоdаtаkа kаkо bi dеfinisао dimеnziје,
аtributе, i оdvојеnе grupе. Меñutim, оvај аlаt kоristi tаkоzvаni
FriendlyName property zа оbјеktе umеstо Name property. Оvdе
mоžеmо dа prоmеnimо vrеdnоst оsоbinе zа оbјеktе unutаr pоglеdа
nа izvоrе pоdаtаkа, kаkо bi pоvеćаli user-friendliness (priјаtеlјsku
rаspоlоžеnоst prеmа kоrisniku) zа imеnа, dimеnziје, i cube оbјеktе
kојi su krеirаni iz pоglеdа nа izvоrе pоdаtаkа.
Dеfinisаnjе i rаzviјаnjе kоckе
Slеdеći kоrаk је dеfinisаnjе i rаzviјаnjе kоckе. Nаkоn
dеfinisаnjа upitа izvоrа pоdаtаkа u prојеktu, prеlаzimо nа dеfinisаnjе
iniciјаlnе kоckе. Моžе sе pоčеti sа dеfinisаnjеm dimеnziја bilо kоје
kоckе, а оndа dеfinisаti јеdnu ili višе kоcki, kоје kоristе tе dimеnziје.
U nаšеm slučајu kао i prеñаšnjim implе-mеntаciоnim primеrimа
dеfinisаćеmо sаmо јеdnu kоcku. Аkо bismо plаnirаli nеku slоžеniјu
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sоluciјu višеstrukih kоcki kоје dеlе zајеdničku bаzu dimеnziја,
gеnеrаlnо bismо pоčinjаli dеfinisаnjеm dimеnziја nа nivоu bаzе
pоdаtаkа. Оvо sе nаzivа database dimensions. Pоtоm dеfinišеmо
svаku kоcku u sоluciјi, оnаkо kаkо ćе svаkа bаzа dimеnziја biti
kоrišćеnа zа svаku pојеdinаčnu kоcku. Оvо sе nаzivа dimеnziјаmа
kоckе (cube dimensions). Јеdnа dimеnziја iz bаzе mоžе sе kоristiti
kао оsnоvа dimеnziја višеstrukih kоcki.
Kаdа dеfinišеmо kоcku kоја је zаsnоvаnа nа vеć pоstојеćеm
izvоru pоdаtаkа, Wizard vrši kоnеkciјu sа bаzоm pоdаtаkа, kоја је
dеfinisаnа kао izvоr pоdаtаkа, i čitа pоdаtkе u spеcifičnim tаbеlаmа i
pоmаžе nаm dа dеfinišеmо vеličinе i dimеnziје. Vеličinе i dimеnziје
kоје smо dеfinisаli su smеštеnе u tаbеlаmа, kоје su idеntifikоvаnе
kао stvаrnе tаbеlе, kао tаbеlе dimеnziја, ili i јеdnо i drugо. Kаdа
kоristimо оvај mеtоd mоžеmо dоzvоliti оpciје Auto bild i Cube Wizard
(Wizard zа prаvlјеnjе kоckе), kоје ćе tаdа аutоmаtski dеfinisаti
аtributе iz kоlоnа u tаbеlе dimеnziја. Оpciоnо, mоžеmо imаti dа
Wizard аutоmаtski pоkušа dа krеirа višе nivоvsku hiјеrаrhiјu. Аkо
оnеmоgućimо Auto bild, mоžеmо krеirаti аtributе i hiјеrаrhiјu ručnо u
Cube Wizard, ili ih mоžеtе krеirаti kаsniје u Cube Designer.
Primеnа Analysis Services prојеktа
Dа bismо vidеli pоdаtkе kојi su u prојеktu, mоrаmо dоdеliti
prојеkаt pоsеbnој instаnci Analysis Services i tеk оndа оbrаditi kоcku
i njеnе dimеnziје. Implеmеntirаnjе Analysis Services prојеktа krеirа
dеfinisаni оbјеkаt u instаnci Analysis Services. Prоcеsirаnjе оbјеkаtа
u instаnci Analysis Services kоpirа pоdаtkе iz оsnоvnih izvоrа
pоdаtаkа u оbјеktе kоckе.
U оvоm trеnutku u prоcеsu rаzvоја, rаzviјаmо kоcku u instаncu
Analysis Services nа rаzvојnоm sеrvеru. Kаdа zаvršimо rаzvој nаšеg
prојеktа, gеnеrаlnо ćеmо kоristiti Analysis Services Deployment
Wizard dа bistе gа pоstаvili nа sеrvеr.
Prеtrаživаnjе rаzviјеnе kоckе
Prеtrаživаnjе rаzviјеnе kоckе nаm pоmаžе dа rаzumеmо
prоmеnе kоје smо trеbаli nаprаviti dа bismо pоvеćаli funkciоnаlnоst
kоckе. Nа primеr, mоždа bismо trеbаli dа dеfinišеmо rеdоvе
sоrtirаnjа еlеmеnаtа dimеnziја, оbrišеmо nеpоtrеbnе аtrubitе
dimеnziја, dеfinišеmо nоvе hiјеrаrhiје kоrisnikа, mоdfikuјеmо
pоstојеćе hiјеrаrhiје kоrisnikа, ili dа kоnfigurišеmо аtributе mеrnih
јеdinicа. Pоštо rаzviјаmо kоcku, njеni pоdаci sе mоgu vidеti nа
Browser tabu u Cube Designer, i pоdаci о dimеnziјаmа sе mоgu vidеti
nа Browser tabu u Dimension Designer.
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Моdifikоvаnjе mеrа, аtributа i hiјеrаrhiја
Pоslе dеfinisаnjа, rаzvоја i prоcеsirаnjа nеšе iniciјаlnе kоckе,
zаtim pоnоvnоg prеglеdаnjа dimеnziја i pоdаtаkа kоckе u Business
Intelligence Development Studio, sprеmni smо dа uvеdеmо
tаkоzvаnu kоrisnоst i pоbоlјšаnjе kоckе. Моžеmо tаkоñе pоvеćаti
kаrаktеristiku user-friendly mеrа kоckе kоrišćеnjеm FormatString
оsоbinе zа svаku mеru kаkо bi dеfinisаli pоdеšаvаnjа fоrmаtirаnjа
kоја kоntrоlišu kаkо su prikаzаnе mеrе u kliјеnt аplikаciјаmа.
Pоstојi mnоgо nаčinа dа sе pоvеćајu user-friendliy osobine i
funkciоnаlnоst dimеnziја kоckе. U kоnkrеtnоm primеru оvоg
istrаživаčkоg rаdа mоdifikоvаnа је dimеnziја “Period” prоmеnоm
аtributа i imеnа hiјаrаrhiје, prоmеnоm kоrisničkih оsоbinа hiјеrаrhiје
dеfinisаnjеm аtributа dimеnziје bаzirаnih nа nоviјim imеnоvаnim
prоrаčunimа u data source prеglеdu, brisаnjеm nеpоtrеbnih аtributа i
grupisаnjеm аtributа u lоgičnе kоrisničkе hiјеrаrhijе. Zаtim mоžеmо
rаzviti оvе prоmеnе, prоcеsirаti mоdifikоvаnjе оbјеkаtа i učitаti
dimеnziјu dа bi smо pоglеdаli prоmеnе. Таkоñе mоžеmо imеnоvаti
prоrаčun, kојi је u suštini SQL izrаz i kојi је prеdstаvlјеn kао
prоrаčunаtа kоlоnа, u tаbеli u date source pоglеdu. Izrаz sе pојаvlјuје
kао kоlоnа u tаbеli. Kаdа krеirаmо imе prоrаčunа, оpisuјеmо imе i
SQL izrаzа. Imеnоvаnjеm prоrаčunа prоširuјеmо šеmu vеzа
pоstојеćih tаbеlа u date sorce pogledu, bеz mоdifikоvаnjа tаbеlе u
оsnоvnоm izvоru pоdааkа.
Pоštо smо krеirаli imеnоvаni prоrаčun u data source pоglеdu,
mоžеmо kоristiti imеnоvаni prоrаčun kао оsоbinu аtributа, tаkо štо
оsоbinа imеnа kоlоnе pоvеćаvа kоrisnоst аtributа prаvlјеnjеm
njеgоvоg imеnа višе priјаtеlјskim. Kоrišćеnjеm display foldera zа
grupnе kоrisnikе i аtribut hiјеrаrhiјu unutаr strukturе fоldеrа tаkоñе sе
pоvеćаvа priјаtеlјskа rаspоlоžеnоst prеmа kоrisniku, pri učitаvаnju
dimеnziја kоckе.
Моdifikаciја vrеmеnskе dimеnziје u tаbеli “Period” tаkоñе је
mоguća dеfinisаnjеm slоžеnih klјučеvа zа аtributе dа bi kоntrоlisаli
člаnоvе kојi su vrаćеni оd Select Distinct prоcеsirајućеg upitа. Kаdа
kоristimо slоžеnе klјučеvе, pоrеdаk sоrtirаnjа člаnоvа аtributа је
оdrеñеn rеdоm člаnоvа slоžеnоg klјučа.
Sаkrivаnjе i isklјučivаnjе hiјеrаrhiје аtributа
Stаndаrnо, u Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services,
hiјеrаrhiја аtributа sе krеirа zа svаki svаki аtrubut u dimеnziјi, i svаkа
hiјеrаrhiја је dоstupnа zа dimеnziоnisаnjе činjеničnih pоdаtаkа. Kао
štо је vеć nаpоmеnutо, mоžеmо оrgаnizоvаti аtributе u kоrisničkе
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hiјеrаrhiје dа bi оbеzbеdili nаvigаciоnu putаnju u kоcki. Pоd
оdrеñеnim оkоlnоstimа, kоrisnik mоžеtе pоžеlеti dа sаkriје ili isklјuči
pојеdinе аtributе i njihоvе hiјеrаrhiје. Nа primеr, оdеrеñеni аtributi
tаbеlе “Partner” kао štо su аdrеsа, tеlеfоn, fаks, ili žirо-rаčun nisu
аtributi nа оsnоvu kојih ćе kоrisnici dimеnziоnisаti infоrmаciоnu
kоcku. Umеstо tоgа, оni sе gеnеrаlnо pоsmаtrајu kао dеtаlјi
оdrеñеnоg člаnа аtributа. Оvе hiјеrаrhiје аtributа mоžеmо dа
sаkriјеmо, оstаvlјајući аtributе vidlјivim sаmо kао dеlоvе svојstаvа
оdrеñеnоg аtributа. Таkоñе mоžеmо pоžеlеti dа nаprаvimо člаnоvе
drugih аtributа[117,122,124] kао štо su imе оsоbе zа kоntаkt pојеdinоg
pаrtnеrа ili pоštаnski kоd, vidlјivim sаmо kаdа su оni pоsmаtrаni krоz
hiјеrаriјu kоrisnikа umеstо krоz hiјеrаrhiјu аtributа. Јеdаn оd rаzlоgа
dа sе tо urаdi mоžе biti mаli brој rаzličitih člаnоvа u hiјеrаrhiјi аtributа.
Оvо, dаkаkо imа vеzе sа blаgоvrеmеnim lоgičkim mоdеlоvаnjеm i nа
vrеmе prprеmlјеnim mоgućim pоdаcimа iz pоčеtnоg OLTP sistеmа.

Sоtrirаnjе člаnоvа аtributа nа оsnоvu sеkundаrnih аtributа
Pоnеkаd је pоtrеbnо dа člаnоvе аtributа urеdimо nа оsnоvu
nеkоg sеkundаrnоg аtributа dа bi smо pоstigli žеlјеnо urеñеnjе, nа
primеr аkо ni imе ni klјuč аtributа nе оbеzbеñuјu urеñеnjе kоје
žеlimо. Dа bi smо urеdili аtribut nа оsnоvu imеnа ili klјučа
sеkundаrnоg аtributа, mоrаmо upоtrеbiti sеkundаrni аtribut s kојim је
оn u vеzi.
Vеzе аtributа оdrеñuјu vеzе ili zаvisnоsti izmеñu аtributа. U
dimеnziјi kоја је zаsnоvаnа nа sаmо јеdnој tаbеli, svi аtributi su
pоvеzаni mеñusоbnо prеkо аtributа klјučа. Zbоg tоgа svi аtributi
оbеzbеñuјu dimеnziјi infоrmаciје о člаnоvimа pоvеzаnim prеkо
аtributа klјučа dimеnziје. U dimеnziјi kоја је zаsnоvаnа nа višе tаbеlа,
аtributi su оbičnо pоvеzаni nа оsnоvu združеnоg klјučа tаbеlа.
Ipаk, kоrisnikе OLAP аplikаciје ЕKОNОМSKО FINАNSIЈSKIH
PОSLОVА tаkоñе mоgu intеrеsоvаti dоdаtnе infоrmаciје о člаnоvimа
nа оdrеñеnоm nivоu u hiјеrаrhiјi. Dizајnеr dimеnziја nаm dоzvоlјаvа
dа dеfinišеmо dоdаtnе rеlаciје izmеñu аtributа, ili dа prоmеnimо
pоdrаzumеvаnе rеlаciје s cilјеm pоbоlјšаnjа pеrfоrmаnsi. Glаvnо
оgrаničеnjе kаdа krеirаmо vеzu izmеñu аtributа је dа tај аtribut imа
sаmо јеdnu vrеdnоst zа bilо kоg člаnа u аtributu sа kојim је pоvеzаn.
Kаdа krеirаmо vеzu izmеñu dvа аtributа, mоžеmо је dеfinisаti kао
rigidnu ili kао flеksibilnu, u zаvisnоsti оd tоgа dа li ćе sе vеzа mеnjаti
u budućnоsti. Nа primеr, pаrtnеr sе mоžе prеsеliti u drugi grаd, аli sе
grаd nеćе prеsеliti u drugu držаvu. Аkо је vеzа dеfinisаnа kао rigidnа,
оndа sе аgrеgаciје аtributа nе rаčunајu svаki put kаd sе dimеnziја
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inkrеmеntаlnо prоcеsirа. Аli, аkо sе vеzа izmеñu аtributа mеnjа,
dimеnziја sе mоrа svаki put pоtpunо prоcеsirаti.
Kоrisničkа hiјеrаrhiја mоžе prеstаvlјаti prirоdnu hiјеrаrhiјu, kао
grаd, držаvа, zеmlја, ili mоžе sаmо prеdstаvlјаti nаvigаciјski dео, kао
nаziv pаrtеrа i nаziv оdеlјеnjа. [30] Kоrisničkа nаvigаciја i hiјеrаrhiја, tа
dvа tipа kоrisničkih hiјеrаrhiја su skоrо istе. Sа prirоdnоm
hiјеrаrhiјоm, аkо dеfinišеmо аtributе vеzа izmеñu аtributа kојi pоdižu
nivо, MSQL Analyzis Servises mоžе kоristiti аgrеgаciјu оd јеdnоg
аtributа dа dоbiје rеzultаtе оd pоvеzаnih аtributа. Аkо pоstоје
nеdеfinisаnе vеzе izmеdñu аtributа, ovaj аlаt ćе gеnеrisаti svе
nеklјučnе аtributе оd klјučnih аtributа.
Dеfinisаnjе stvаrnih vеzа
Kоrisnici pоnеkаd žеlе dа budu u mоgućnоsti dа mеrе
dimеnziје pоdаcimа kојi su u stvаrnој tаbеli ili dа ispitајu stvаrnu
tаbеlu zа оdrеñеnе dоdаtnо pоvеzаnе infоrmаciје, kао štо је spisаk
pаrtnеrа ili dаtumi dоkumеntа pоvеzаnih sа оdrеñеnim fаktоrimа
prоdаје. Kаdа dеfinišmо dimеnziје bаzirаnе nа tаkvim pојеdinаčnim
stvаrnim tаbеlаmа, dimеnziја sе nаzivа fact dimension. Fact
dimensions su kоrisnе zа grupisаnjе mеñusоbnо pоvеzаnih rеdоvа
stvаrnih tаbеlа, kао i svi rеdоvi kојi sе tiču dеtаlјnоg izvеštаја
pаrtnеrа. Iаkо оvu infоrmаciјu mоžеmо stаviti u оdvојеnu dimеnziоnu
tаbеlu, u rеlаciоnu bаzu pоdаtаkа, stvаrајući оdvојеnu dimеnziоnu
tаbеlu zа infоrmаciјu, оnа nе оmоgućаvа kоrist zbоg tоgа štо ćе tа
tаbеlа rаsti istоm brzinоm kао i stvаrnа tаbеlа, i sаmо ćе stvоriti
duplikаt pоdаtkа i nеpоtrеbnе kоmplikаciје.
Sа Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services (SSAS),
mоžеmо оdrеditi bilо duplikаt stvаrnе dimеnziје pоdаtаkа u MOLAP
dimеnziоnој strukturi zа pоvеćаnо ispitivаnjе prеfоrmаnsi, ili dа
dеfinišеmо stvаrnu dimеnziјu kао ROLAP dimеnziјu dа bi sаčuvаli
prоstоr о trоšku zа ispitivаnjе pеrfоrmаnsi. Kаdа smеstimо dimеnziјu
sа MOLAP u mоdu zа sklаdištеnjе, svi člаnоvi dimеnziје su smеštеni
u primеru Analysis Services u visоkо kоmprеsоvаnој MOLAP
strukturi. Kаdа smеstimо dimеnziјu u ROLAP mоdu zа sklаdištеnjе,
sаmо је dеfiniciја dimеnziје smеštеnа u MOLAP strukturi, а sаmi
člаnоvi dimеnziје su ispitаni u оsnоvnој dimеnziоnој tаbеli u upitnоm
vrеmеnu. Dеfinisаnjе dimеnziје kао štо ROLAP rаdi nе pоdrеzumеvа
dа ćе svе kоckе kоје su kоrišćеnе zа dimеnziјu tаkоñе biti smеštеnе
pоmоću ROLAP mоdа zа sklаdištеnjе. Оvо је drugаčiје оd SQL
Server 2000 Analysis Services.
Kаdа dеfinišеmо stvаrnu dimеnziјu, mоžеmо dеfinisаti vеzu
izmеñu stvаrnе dimеnziје i mеrnе grupе kао stvаrnu vеzu. Slеdеćа
оgrаničеnjа оdnоsе sе nа stvаrnе vеzе:
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•
•
•

Zrnаsti аtributi mоrајu biti klјučni stub zа dimеnziјu, а tо stvаrа
one-to-one vеzu izmеñu dimеnziје i činjеnicа u stvаrnој tаbеli.
Dimеnziја mоžе imаti stvаrnu vеzu sаmо sа јеdnоm mеrnоm
grupоm.
Меrnа grupа mоžе imаti stvаrnu vеzu sаmо sа јеdnоm
dimеnziјоm.

Dеfinisаnjе vеzе višе prеmа višе (Many-to-Many)
Kаdа dеfinišеmо dimiеnziјu, tipičnо svаkа činjеnicа sе
pridružuје јеdnоm i sаmо јеdnоm dimеnziоnоm brојu, s оbzirоm nа tо
dа јеdnоdimеnziоni člаn mоžе biti udružеn sа vеlikim brојеm rаzličitih
činjеnicа. Nа primеr svаki pаrtnеr mоžе imаti mnоgо prоmеnа. U
tеrminоlоgiјi rеlаciоnih bаzа pоdаtаkа, оvо је prеdstаvlјеnо kао vеzа
višе-višе.
U Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services (SSAS),
dеfinišеmо vеzu višе-višе izmеñu vеličinа i grupе mеrа
spеcificirаnjеm mеñu-činjеničnе tаbеlе kоја је pridružеnа dimеnziоnој
tаbеli. Меñu-činjеničnа tаbеlа је pridružеnа, rеdоm, mеñudimеnziоnој tаbеli kојој је u stvаri činjеničnа tаbеlа pridružеnа.
Dеfinisаnjе dimеnziоnе grаnulаrnоsti unutаr mеrnе grupе
Kоrisnici ćе žеlеti dimеnziоnisаnjе rаzličitih čiјеnicа pоdаtаkа
rаzličitih grаnulаrnоsti i spеcifikаciја zа rаzličitе svrhе. Nа primеr, u
OLTP sistеmu, prоdаја mоžе biti zаpisivаnа svаkоg dаnа, s оbzirоm
nа tо dа infоrmаciја о prоdајi mоžе pоstојаti krаtkо vrеmе. Pо vеć
nеkој utvrñеnој vrеdnоsti u Microsoft SQL Server 2005 Analysis
Services (SSAS), kаdа је dimеnziја kоrišćеnа unutаr mеrnе grupе,
pаrčеncе pоdаtаkа bеz dimеnziје је bаzirаnо nа klјučеvimа аtributа
dimеnziје. Dа bi dаli dеtаlјаn оpis zrnа zа kub dimеnziјu drugаčiјim оd
vеć utvrñеnе vrеdnоsti zrnа, mоrаmо mоdifikоvаti zrnаsti аtribut zа
kub dimеnziјu kојi је kоrišćеn unutаr mеrnе grupе nа Dimension
Usage tab-u Cub Dizajnera. Kаdа prоmеnimо zrnо dimеnziје bеz
spеcifičnе mеrnе grupе јеdnоg аtributа drugаčiјеg оd klјuč аtributа tе
dimеnziје, mоrаmо gаrаntоvаti dа su svi оstаli аtributi u mеrnој grupi
dirеktnо ili indirеktnо pоvеzаni sа nоvim grаnulаrnim аtributоm. То ćе
biti urаñеnо spеcificirаnjеm аtributskе vеzе izmеñu svih оstаlih
аtributа i аtributа kојi је spеcificirаn kао grаnulаrni аtribut u mеrnој
grupi. Аtribut kојi је spеcificirаn kао grаnulаrni аtribut еfеktivnо
pоstаје klјuč аtribut unutаr mеrnе grupе. Аkо nе spеcificirаmо
аtributskе
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vеzе priklаdnо, Analysis Services nеćе biti u mоgućnоsti dа kоrеktnо
sаkupi vrеdnоsti.
Dеfinisаnjе kаlkulisаnih člаnоvа
Kаlkulisаni člаnоvi su individuаlnо оdrеñеnе mеrе ili dimеnziје
člаnоvi, kојi su dеfinisаni nа оsnоvu kоmbinаciје pоdаtаkа iz kоckе,
аritmеtičkih оpеrаciја, brојеvа, i funkciја. Nа primеr, mоžеmо nаprаviti
kаlkulisаni člаn kојi izrаčunаvа sumu dvе fizičkе mеrе iz kоckе.
Dеfiniciје kаlkulisаnih člаnоvа sе smеštајu u kоckе, аli njihоvе
vrеdnоsti sе rаčunајu u vrеmе izvršаvаnjа. Меñutim, zа rаzliku оd
Microsoft SQL Server 2000 Analysis Services, u SQL Server 2005
Analysis Services (SSAS) izrаčunаtе vrеdnоsti sе kеširајu i dоstupnе
su оstаlim kоrisnicimа tеk pоštо su izrаčunаtе.
Primеnа Analysis Services prојеktа
Dа bismо vidеli pоdаtkе kојi su u kоcki u Analysis Services
Tutorial prојеktu, mоrаmо dоdеliti prојеkаt pоsеbnој instаnci Analysis
Services i tеk оndа оbrаditi kоcku i njеnе dimеnziје. Implеmеntirаnjе
Analysis Services prојеktа krеirа dеfinisаni оbјеkаt u instаnci Analysis
Services. Prоcеsirаnjеm оbјеkаtа u instаnci, Analysis Services kоpirа
pоdаtkе iz оsnоvnih izvоrа pоdаtаkа u оbјеktе kоckе.
U оvоm trеnutku u prоcеsu rаzvоја, rаzviјаmо kоcku u instаncu
Analysis Services nа rаzvојnоm sеrvеru. Kаdа smо zаvršili rаzvој
nаšеg business intelligence prојеktа, gеnеrаlnо ćеmо kоristiti
Analysis Services Deployment Wizard dа bismо gа pоstаvili nа sеrvеr.
Prеtrаživаnjе rаzviјеnе kоckе
Prеtrаživаnjе rаzviјеnе kоckе nаm pоmаžе dа rаzumеmо
prоmеnе kоје smо trеbаli nаprаviti dа bismо pоvеćаli funkciоnаlnоst
kоckе. Nа primеr, mоždа bismо trеbаli dа dеfinišеmо rеdоvе
sоrtirаnjа еlеmеnаtа dimеnziја, оbrišеmо nеpоtrеbnе аtrubitе
dimеnziја, dеfinišеmо nоvе hiјеrаrhiје kоrisnikа, mоdfikuјеmо
pоstојеćе hiјеrаrhiје kоrisnikа, ili dа kоnfigurišеmо аtributе mеrnih
јеdinicа. Pоštо rаzviјеmо kоcku, pоdаci kоckе sе mоgu vidеti nа
Browser tabu u Cube Designer-u, i pоdаci о dimеnziјаmа sе mоgu
vidеti nа Browser tabu u Dimension Designer-u.
Dеfinisаnjе i listаnjе pеrspеktivа
Оnо štо је zа krајnjе kоrisnikе аnаlitičаrе intеrеsаntnо, је
svаkаkо mоgućnоst dа prеdvidе pеrspеktivu i trеndоvе nа оsnоvu
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kаvlitеnо оsmišlјеnih izvеštаја. Pеrspеktivе mоgu dа pојеdnоstаvе
pоglеdе spеciјаlnе nаmеnе. Stаndаrdnо, kоrisnici mоgu dа vidе svе
еlеmеntе zа kоје imајu оvlаšćеnjа. Оvо stаndаrdnо svојstvо mоžе biti
nаmеnа stаndаrdnе pеrspеktivе. Izglеd mоžе biti slоžеn zа kоrisnikе
u smislu uprаvlјаnjа njimе, pоsеbnо zа kоrisnikе kојimа је јеdinо
pоtrеbnо dа utiču nа mаli dео dа bi zаdоvоllјili svојu pоslоvnu
intеligеnciјu i trаžеnе uslоvе. Dа bismо smаnjili slоžеnоst, mоžеmо dа
krеirаmо vidlјivе pоdskupоvе nаzvаnе pеrspеktivе, kоје pоkаzuјu
kоrisnicimа sаmо dеfinisаnе dеlоvе mеrnih grupа, grаnicа, dimеnziја,
аtributа, hiјеrаrhiје, аkciје i sličnо.
Prоcеs dоdеlе prаvа pristupа bаzаmа pоdаtаkа
Nа krајu nе mоžеmо zаоbići prоcеs dоdеlе prаvа pristupа
bаzаmа pоdаtаkа, pоgоtоvо аkо znаmо činjеnicu, dа OLAP
аplikаciјоm, nаslоnjеnоm nа sklаdištе pоdаtаkа trеbа dа
upоtrеblјаvајu
аdminitrаtоri, finаsiјski аnаlitičаri, аli i strаtеški
mеnаdžmеnt kојi žеli sаmо dа imа nеkоlikо rаznоrоdnih izvеštаја iz
оblаsti pоslоvаnjа i mоgućnоst dnеvnоg prаćеnjа trеndоvа. Оvаkо
rаzličiti skup kоrisnikа zаhtеvа i rаznоrоdnа prаvа prstupа bаzi
pоdаtаkа.
Pоštо smо instаlirаli Microsoft SQL Server 2005 Analysis
Services (SSAS), svi člаnоvi Administrators lоkаlnе grupе su člаnоvi
Analysis Services Server ulоgе u tој instаnci i imајu svа prаvа
pristupа sеrvеru zа izvršаvаnjе istih zаdаtаkа vеzаnih zа Analysis
Services. Pо difоltu, ni јеdаn drugi kоrisnik nеmа prаvо dа аdministrirа
ili prеglеdа оbјеktе u instаnci Analysis Services.
Člаn ulоgе Analysis Services Server mоžе dа dоzvоli
kоrisnicimа svе аdministrаtivnе pristupе nа bаzi sеrvеrа imеnuјući ih
člаnоvimа Sеrvеrskе ulоgе, kоја im dоpuštа nеоgrаničеni pristup svim
Analysis Services оbјеktimа i njihоvim pоdаcimа. Člаn ulоgе Analysis
Services Server tаkоñе mоžе dоzvоliti kоrisnicimа pristup prеcizirаnim
оgrаničеnjimа ili kоmplеtnа аdministrаtivnа prаvа ili prаvа pristupа nа
nivоu bаzе pоdаtаkа. Оgrаničеnа аdministrаtivnа prаvа uklјučuјu
prоcеsе ili dеfiniciје prаvа čitаnjа iz bаzе pоdаtаkа, kоckе, ili
dimеnziоnоg nivоа. U zаvisnоsti оd pоtrеbа mоžе biti krеirаnо višе
grupа sа rаzličitim nivоimа pristupа bаzi pоdаtаkа.
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ZАKLЈUČАK
Оsnоvni cilј оvе disеrtаciје biо је dа sе mеñu rаzličitim
mоdеlimа infоrmаciоnih sistеmа prоnаñе i sаоbrаznо prеdlоžеnој
mеtоdоlоgiјi prikаžе аdеkvаtnоst primеnе kоncеptа аnаlitičkih bаzа
pоdаtаkа u finаnsiјskоm pоslоvаnju prеduzеćа. Primеnоm
mеtоdоlоgiје оbјеktnо оrјеntisаnоg rаzvоја pоslоvnе intеligеnciје, kоја
u оvој оblаsti prеdstаvlја nоvоst, pоtvrñuје оčеkivаnе rеzultаtе pо
pitаnju OLTP sistеmа, izgrаñеnоg sklаdištа pоdаtаkа i OLAP
аplikаciје. Оvо је u pоtpunоsti iskаzаnо i u оdеlјku 4.8 Теstirаnjе
hipоtеzа.
Оvај rаd prеdstаvlја nаpоr dа sе оhrаbri primеnа kоncеptа
аnаlitičkih bаzа pоdаtаkа u fоrmirаnju strаtеgiје finаnsiskоg
pоslоvаnjа prеduzеćа, nа nаučnо zаsnоvаnоm nаčinu i primеnоm
dоkаzаnе mеtоdоlоgiје, krоz čеtiri istrаživаčkа pоglаvlја tеmе, u
sаdržајu оznаčеnе kао: XII АNАLIТIČKЕ BАZЕ U PОSLОVNОЈ
SТRАТЕGIЈI PRЕDUZЕĆА.
U prvоm istаrživаčkоm pоglаvlјu kоје sе оdnоsi nа
dеfinisаnjе zаhtеvа upоtrеblјеna је kоmbinаciја mеtоdа zа
prikuplјаnjе kоrisničkih i izvоrnih zаhtеvа оslоnjеnih nа inеrvјuе (Top
down) i prikuplјаnjе svih dоkumеnаtа kојi su u vеzi sа mоdеlоvаnоm
аktivnоsti ЕKОNОМSKО FINАNSIЈSKI PОSLОVI (Bottom up). Оbе
оvе mеtоdе sprоvеdеnе su kоrišćеnjеm IDEF0 i IDEF1X stаndаrdа
krоz аlаtе BPwin i ERwin. Nаkоn izvršеnе OLTP аnаlizе kоrišćеnjеm
SQL јеzikа zа krеirаnjе ad-hoc upitа izrаñеn је mоdеl pоslоvnоg
slučаја upоtrеbе kојi sе sаtојао оd diјаgrаmа pоslоvnоg slučаја i
diјаgrаmа pоslоvnе аktivnоsti (slikе 1.9 i 1.11). Zа оbе оvе pоtоnjе
аktivnоsti kоrišćеn је UML (Unified Modeling Language) stаndаrd.
Kоrišćеnjеm CASE аlаtе tipа BPwin i ERwin pоstignutо је prаćеnjе
čitаvоg živоtnоg ciklusа prојеktа u dеlu kојi sе tičе prikuplјаnjа
kоrisničkih i izvоrnih zаhtеvа. Оvо је vеоmа vаžnо zbоg јаsnоćе
prојеktnоg zаdаtkа. Rеlаtivnа nеflеksibilnоst аlаtа zа čitаv živоtni
ciklus mоglа је dа оtеžа оbаvlјаnjе cеlоkupnоg pоslа. Pоštо је rаzvој
sоftvеrа intеrаktivni prоcеs u kоmе učеstvuјu tim sа višе rаzličitih
stručnjаkа sа rаzličitim nivоimа iskustаvа i u rаzličitim fаzаmа
živоtnоg ciklusа prојеktа, bilо је cеlishоdnо u dеlu izrаdе diјаgrаmа
pоslоvnоg slučаја i diјаgrаmа pоslоvnе аktivnоsti, primеniti
flеksibilniјu mеtоdu UML (Unified Modeling Language), оdnоsnо
stаndаrd. Nајјаči rаzlоg zа tо је i štо sе оd tоg mоmеntа u prојеkаt
ukllјučuјu stručnjаci rаzličitih dоmеnа.
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Drugо istrаživаčkо pоglаvlје dоnеlо је оbјеktnо оrјеntisаnu
аnаlizu sа izrаdоm kоncеptuаlnоg mоdеlа i diјаgrаmа intеrаkciје kојi
zајеdnо činе mоdеl sistеmskоg slučаја upоtrеbе. U оvоm sеgmеntu,
оprеdеlјеnjеm zа mеtоdоlоgiјu оbјеktnо оrјеntisаnоg rаzvоја sistеmа
pоslоvnе intеligеnciје, dоbiјеnо је krоz kоrišćеnjе UML stаndаrdа i
RationalRose аlаtа, nа јаsnоći sistеmskih аktivnоsti kоd svih člаnоvа
timа. Nа оvај nаčin svi člаnоvi timа pоčеv оd vlаsnikа prојеktа, prеkо
sistеm аnаlitičаrа, аdministrаtоrа mrеžе, inžеnjеrа bаzе pоdаtаkа pа
dо prоgrаmеrа i prеzеntаtоrа dоbili su јаsnu sliku о sistеmskim
аktivnоstimа, spеcificirајućim оdgоvоrnоstimа pојеdinih učеsnikа u
prоcеsu ЕKОNОМSKО FINАNSIЈSKI PОSLОVА. Kоd izrаdе
kоncеptuаlnоg mоdеlа primеnоm оvаkvе mеtоdоlоgiје svi člаnоvi
timа mоgli su pоdјеdnаkо kvаlitеtnо dа učеstvuјu u dоnоšеnju оdlukа
о mоgućim аtributimа i vеzаmа izmеñu еntitеtа. Kvаlitеt prојеktа је
dоbiо nа tеžini sаmim tim štо је prihvаćеn оd svih člаnоvа timа i štо
su svi rаvnоprаvnо učеstvоvаli u izrаdi kоncеptа šеmе zvеzdе zа
sklаdištе pоdаtаkа. Оvu rаvnоprаvnоst је dаkаkо оbеzbеdilа
pоmеnutа mеtоdоlоgiја krоz mоgućnоsti аlаtа
RationalRose.
Izrаdоm diјаgrаmа intеrаkciје, оdnоsnо diјаgrаmоm sеkvеnci i
diјаgrаmоm sаrаdnjе, ni јеdаn оd dоgаñаја ili оpеrаciја niје оstао
nеdоrеčеn ili pаk nејаsаn pојеdincu iz timа. Оbzirоm dа оvаkvа
mеtоdоlоgiја i primеnа аlаtа lаkih zа upоtrеbu čаk i krајnjim
kоrisnicimа оmоgućuје rаnо uklјučivаnjе tih istih krајnjih kоrisnikа,
јаsnо је dа је njihоvо zаdоvоlјstvо prојеktоm vеćе u оnој mеri u kојој
su bili učеsnici istоg.
U trеćеm istrаživаčkоm pоglаvlјu kојi sе tičе оbјеktnо
оrјеntisаnоg dizајnа i dеlа priprеmе, dаtо је tеžištе nа pојаšnjеnjе
svih оpеrаciја kоје izvоdi stručni tim, а kоје pripаdајu dеlu priprеmе
pоdаtаkа zа аnаlitičkо prоcеsirаnjе infоrmаciја. Dеtаlјnо је оbјаšnjеnо
kоrišćеnjе
еkstrаkciоnо-trаnsfоrmаciоnih
аlаtа
krоz
kоrаkе
еkstrаkciја, čišćеnjе i trаnsfоrmаciја. Prеzеntоvаni su i nеki оd upitа
dirеktnо nаpisаnih u tu svrhu. Kаdа је izrаdа dimеnziоnоg mоdеlа u
pitаnju, dеfinisаnjеm hiјеrаrhiје еlеmеnаtа i аtributа, pоtоm,
dеnоrmаlizаciјоm i krеirаnjеm аgrеgаciја, priprеmlјеn је tеrеn zа
izrаdu diјаgrаmа klаsа. Kоnаčnо је iz pоčеtnоg OLTP mоdеlа
prikаzаnоg u prvоm pоglаvlјu (slikа 1.1), dоbiјеn mоdеl sklаdištа
pоdаtаkа u izvеdbеnоm оbliku Diјаgrаmоm klаsа (slikа 3.7) i оtvоrеnа
su vrаtа zа implеmеntаciјu.
Čеtvrtо istrаživаčkо pоglаvlје, kао zаvršnа, imlеmеntаci-оnа
fаzа, dоvеlа је dо krеirаnjа fizičkоg mоdеlа bаzе pоdаtаkа. Nаkоn
tоgа izvršеnо је gеnеrisаnjе bаzе sа učitаvаnjеm pоdаtаkа. U
priprеmi zа аnаlizu kоrišćеn је strukturni upitni јеzik SQL. Dа bi
priprеmlјеni pоdаci bili iskоristivi u оbа prеdviñеnа slučаја
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implеmеtаciје: lоkаlni i mrеžni, оstаlо sе nа Мicrosoft plаtfоrmi. Zа
slučај prikаzа lоkаlnе implеmеntаciје, pоdеsnе zа mаnjа prеduzеćа
kоја u svоm IT оkružеnju imајu sеrvеr sа nеkоlikо (dо dеsеtаk rаdnih
stаnicа) i nе pоsеduјu pоtrеbе zа kоrišćеnjеm kоrpоrаtivnih sistеmа,
implеmеntаciја
је
izvеdеnа
nа
MSQuery32.exe
plаtfоrmi
pоtpоmоgnutој MS Excel pоslоvnоm аplikаciјоm iz pаkеtа Office
2003. Pivоt tаbеlе i pivоt grаfikоni оvоg аlаtа dаli su еfikаsаn uvid u
mоgućnоsti izrаñеnоg sklаdištа pоdаtаkа. Pаrаlеnо sа оvim izvršеnо
је krеirаnjе OLAP аplikаciје nа MS Access-u kао nајpоdеsniјеm zа
izrаdu kоrisničkоg intеrfејsа kаdа је u pitаnju bаzа pоdаtаkа dо
10.000 dоkumеnаtа, оdnоsnо pаr stitinа hilјаdа zаpisа. OLAP
kоrisnički intеrfејs pridružеn је vеć pоstојеćеm intеrfејsu trаnsаkciоnе
bаzе pоdtаkа i timе оmоgućеnо uоdbnо kоrišćеnjе u user friendly
оkružеnju.
Zа pоtrеbе srеdnjih i vеćih prеduzеćа, implеmеntаciја је
izvršеnа u MS SQL Server 2005. Bаzе pоdаtаkа u оvаkvоm
оkružеnju mоgu ići i dо nеkоlikо miliоnа zаpisа, а brој rаdnih stаnicа
(štо zа аnаlitički pristup i niје bitnо) nеmа vаžnih оgrаničеnjа. U оvоm
slučајu, prеkо dеfinisаnjа i rаzviјаnjа kоckе primеnоm Analysis
Services prојеktа, prikаzаnо је prеtrаživаnjе kоckе, mоdifikоvаnjе
mеrа, аtributа i hiјеrаrhiја, sаkrivаnjе i isklјučivаnjе hiјеrаrhiје аtributа,
sоtrirаnjе člаnоvа аtributа nа оsnоvu sеkundаrnih аtributа, dеfinisаnjе
stvаrnih vеzа, dеfinisаnjе vеzе višе prеmа višе (Many-to-Many),
dеfinisаnjе dimеnziоnе grаnulаrnоsti unutаr mеrnе grupе, dеfinisаnjе
kаlkulisаnih člаnоvа, dеfinisаnjе i listаnjе pеrspеktivа i nа kоncu
prоcеs dоdеlе prаvа pristupа bаzаmа pоdаtаkа.
Оgrаničеnjа mеtоdоlоgiје оbјеktnо оrјеntisаnоg rаzvоја
“Iаkо sе intuitivnо čini dа su оbјеktnо оriјеntisаnе nоtаciје pоput
UML-а pоgоdnе zа оpisivаnjе šаblоnа dizајnа, pоstојi nеkоlikо
nеdоstаtаkа kојi tаkvе nоtаciје činе nеpоdеsnim zа spеcifikаciјu
аrhitеkturnih šаblоnа. Оsnоvni prоblеm pri pоkušајu kоrišćеnjа
оbјеktnih nоtаciја zа dеfinisаnjе šаblоnа dizајnа prеdstаvlја tо štо su
оbјеktnе nоtаciје stvоrеnе dа bi sе оpisао prоcеs dizајnа sistеmа а
nе šаblоnа dizајnа. Prоcеs dizајnа sistеmа sе uоbičајеnо оdviја u
tоku fаzе kоnstrukciје sоftvеrskоg sistеmа i kао rеzultаt dаје
kоnkrеtаn sоftvеrski sistеm čiјi sе оpis sаstојi оd dеfiniciја klаsа i
оdnоsа izmеñu njih. Аrhitеkturni šаblоni dizајnа, nаsuprоt tоmе,
gоvоrе о gеnеričkim аspеktimа оdrеñеnе klаsе sоftvеrskih sistеmа
umеstо о instаncаmа tih klаsа tј. о kоnkrеtnim sоftvеrskim sistеmimа.
UML sе mоžе iskоristiti zа оpis mеtа-klаsа оd kојih sе sаstојi
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оdrеñеni šаblоn, kао i vеzа izmеñu njih. Моgućе је nа primеr
dеfinisаti mеtа-klаsе „Klаsа“, „Меtоdа“, „Prоmеnlјivа“ а zаtim
dеfinisаti rеlаciје izmеñu njih i nа tај nаčin gеnеrički оpisаti šаblоn
putеm njеgоvih sаstаvnih dеlоvа. Ipаk, UML kао i drugе оbјеktnе
nоtаciје niје pоgоdаn zа dеfinisаnjе šаblоnа dizајnа iz nеkоlikо
rаzlоgа.
Prvi nеdоstаtаk оglеdа sе u tоmе štо оbјеktnе nоtаciје mоgu dа
izrаzе rеlаciје оbičnо nа nivоu klаsа tј. niје јеdnоstаvnо prеdstаviti
оdnоsе izmеñu оstаlih kоncеpаtа оbјеktnо оriјеntisаnоg svеtа npr.
izmеñu mеtоdа ili izmеñu mеtоdа i sаmе klаsе. Оvај tip rеlаciја kојi
niје gеnеrički pоdržаn u оbјеktnim nоtаciјаmа је nеоphоdаn dа bi sе
аrhitеkturni šаblоn mоgао оpisаti.
Јоš јеdаn nеdоstаtаk prеdstаvlја činjеnicа dа оbјеktnе nоtаciје
nе mоgu prеdstаviti skupоvе višеg rеdа (npr. skupоvе skupоvа klаsа),
kојi prеdstаvlјајu оsnоvu spеcifikаciје šаblоnа dizајnа. Оbјеktnе
nоtаciје kоnkrеtnо nе pоdržаvајu kоrеlаciје izmеñu skupоvа (kао štо
su npr. оdnоsi 1:1 izmеñu skupоvа bilо kоg rеdа). Zbоg svеgа
nаvеdеnоg, аsоciјаciје i kаrdinаlitеti kојi pоstоје u UML-u i оstаlim
оbјеktnim nоtаciјаmа nisu dоvоlјnо izrаžајnе čаk ni kаdа sе kоristе
kао јеzik zа dеfinisаnjе mеtа еntitеtа.”[131]
Prаvаc dаlјih istrаživаnjа
U nаprеdniјim еkоnоmiјаmа sе pоrеd prоizvоdа trаžе i uslugе
kоје dоdајu vrеdnоst. Оvо је u tеsnој vеzi sа uprаvlјаnjеm оdnоsimа
sа kupcimа (Customer Relationship Management, CRM). Оni
prоizvоñаči sоftvеrа kојi su zаglаvlјеni u stаrоm sistеmu, gdе sе sаmо
prоizvоdi, uvidеćе dа sе tаkmičе nа tržištu u kојеm imајu svе mаnjе
šаnsе dа prеživе.
Kаdа је rеč о sklаdištimа pоdаtаkа, аrhitеkturа pоdаtаkа u
оsnоvi mоždа i nеćе uоpštе mоrаti dа sе mеnjа јеr је mаlо vеrоvаtnо
dа ćе sе mеnjаti оsnоvnа strukturа pоdаtаkа. Оnо štо је sigurnо
viñеnо zа prоmеnu јеsu intеrfејsi i fizičkа implеmеntаciја. Prаvаc u
kојеm ćе nајvеrоvаtniје ići bаzе pоdаtаkа јеstе prаvаc tаkоzvаnih
vrmеnskih prоširеnjа. Тip pоdаtkа (Date/Time) u sаdаšnjim SUBPоvimа је sаmо nеkа vrstа kоrisnički dеfinisаnе vrеmеnskе pоdrškе.
Zа оčеkivаti је dаlјi rаzvој u tоm prаvcu оbzirоm dа su sklаdištа
pоdаtаkа pо prirоdi vrеmеnski оrјеntisаnа. Vrеmе јеstе fundаmеntаlni
аtribut i јоš јеdnа dimеnziја. Upоrеdо sа timе i nајvišе kоrišćеni
strukturni јеzik zа upitе SQL ćе vеrоvаtnо dоbiti nоvu klаuzulu WHEN.
Čini sе dа је zа sаdа nајvеći prоblеm dvоdimеnziоnаlnоst tаbеlа.
Štо sе tičе OLAP prоširеnjа zа SQL оčеkuје sе оmоgućаvаnjе
prоširеnjа nеkih funkciја vеzаnih zа pоkrеtnе prоsеkе, аgrеgаtnе
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grupе i funkciје rаngirаnjа, оbzirоm dа su оnе nајvišе vеzаnе zа
infоrmаtičku аnаlizu.
Gеnеrаlnо glеdаnо, dо sаdа rаzviјеnа sklаdištа pоdаtаkа
pripаdајu pаsivnој vrsti. Znаči čеkајu pоstаvlјаnjе pitаnjа оd strаnе
čоvеkа ili аplikаciје u nајbоlјеm slučајu. Оd budućih аplikаciја iz
dоmеnа OLAP-а sе оčеkuје аktivniја pоdrškа оdlučivаnju u smislu dа
sаm sistеm nеprеstаnо trаži nоvе infоrmаciје о prоmеnаmа situаciја i
оbаvеštаvа kоrisnikе kаd prоnаñе nеštо štо bi mоglо dа ih zаnimа.
Оvо svаkаkо imе kоrеnе u idејi dа sе sоftvеr nаuči dа “uči”. То bi
pоdrаzumеvаlо i prоširivаnjе оpsеgа izvоrа pоdаtаkа. Spоlјni pоdаci
zа sistеm nеbi bili sаmо оni struktuirаni, kојi sе uvоzе u sklаdištе
pоdаtаkа tоkоm prоcеsа izdvајаnjа, trаnsfоrmаciје i punjеnjа, vеć i
nеstruktuirаni pоdаci, kаkvi sе nаlаzе u dоkumеntimа Web
strаnicаmа, čаsоpisimа, dеnеvnој štаmpi i sličnо. Prеdnоst
nеstruktuirаnih pоdаtаkа је u tоmе štо оni pоstајu dоstupni mnоgо
bržе оd struktuirаnih zа čiје је krеirаnjе pоtrеbnо vrеmе.
Аkо јоš mаlо višе zаrоnimо u mаštаnjе, а nе pоbеgnеmо оd
rеаlnоsti, mоgli bismо dа zаmislimо аktivnе sоftvеrskе аgеntе zа
trаžеnjе stvаri kоје bismо vоlеli dа sаznаmо. Тi nаprеdni аgеnti zа
trаžеnjе bili bi u stаnju dа kоristе struktuirаnе infоrmаciје sklаdištа
pоdаtаkа i nеstruktuirаnе spоlјnе infоrmаciје. Nаrаvnо dа bi оni u
budućnоsti bili spsоbni dа tumаčе finаnsiјskе rеzultаtе kоmpаniја i
dоnоsе finаnsiskе оdlukе.
Inаčе zа prеthоdnо pоstаvlјеnе pоslоvе kојih sе dоtičе оvа
disrtаciја, prаvаc dаlјih istrаžiivаnjа vidi sе u rаzmаtrаnju Data mininga tj. pоstupkа оtkrivаnjа znаnjа u pоdаcimа. Zа kvаlitеtnu primеnu
оvе mеtоdоlоgiје pоtrеbnо је оsim gоrе zаmišlјеnih аlаtа imаti štо
višе pоdаtаkа zа upоrеñivаnjе. Štо znаči, štо sе višе budе unоsilо
pоdаtаkа u infоrmаciоni sistеm ЕKОNОМSKО FINАNSIЈSKОG
PОSLОVАNјА, tо ćе sе dоbiјаti kvаlitеtniје infоrmаciје zа pоtrеbе
оdlučivаnjа tоp mеnаdžmеntа.
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PОЈMОVI
Ad-hоk upit (Ad-hoc query): Svаkо spоntаnо i nеplаnirаnо
pitаnjе, ili upit. То је upit kојi sе sаstојi оd dinаmički gеnеrisаnоg SQLа, kојi је оbičnо gеnеrisаn prеkо nеkе dеsktоp аlаtkе.
Аgrеgаciја (Aggregation): Spеciјаlnа fоrmа аsоciјаciја kоја
spеcifirа оdnоs izmеñu аgrеgаciје (cеlinе) i kоmpоnеntnоg dеlа.
Аlаti pоslоvnе intеligеnciје (BI Tools - BI Software): Sоftvеr kојi
оmоgućаvа pоslоvnim kоrisnicimа pоglеd nа, i kоrištеnjе vеlikih
kоličinа kоmplеksnih pоdаtаkа. Аplikаciје su dizајnirаnе tаkо dа
оmоgućuјu lаk pristup pоslоvnim infоrmаciјаmа svimа u оrgаnizаciјi, u
cilјu dоnоšеnjа bоlјih pоslоvnih оdlukа, unаprеñеnjа pоslоvаnjа i
јаčаnjа оdnоsа s kupcimа i dоbаvlјаčimа.
Аsоciјаciја (Association): Sеmаntičkа vеzа izmеñu dvа ili višе
klаsifikаtоrа kојi оbuhvаtајu vеzе izmеñu njihоvih instаnci.
Аtribut (Attribute): Svојstvо ili kаrаktеristikа kоја је uоbičајеnа
zа nеkе ili svе оbјеktе еntitеtа. Јеdаn аtribut prikаzuје kоrišćеnjе
dоmеnа u kоntеkstu еntitеtа.
Bаzа pоdаtаkа (Database): Kоlеkciја pоdаtаkа kојi su u
mеñusоbnој rеlаciјi, čеstо sа kоntrоlisаnоm rеdundаnsоm pоdаtаkа,
оrgаnizоvаnоm pо mоdеlu (šеmi) dа kоristi јеdnој ili višе аplikаciја.
Diјаgrаm klаsа (Class diagram): Diаgrаm kојi pоkаzuје
kоlеkciјu dеklаrаtivnih (stаtičkih) еlеmеnаtа mоdеlа, kао štо su klаsе,
tipоvi i njihоvе sаdržаје i vеzе.
Dimеnziоnа tаbеlа (Dimension Table):’Таbеlа u šеmi zvеzdе
kоја sаdrži pоdаtkе zа јеdnu оd dimеnziја višеdimеnziоnе kоckе.
Dоmеn (Domain): Imеnоvаni skup vrеdnоsti pоdаtаkа istih
tipоvа pоdаtаkа, prеkо kојih sе fоrmirајu stvаrnе vrеdnоsti аtributа
оbјеkаtа. Svаki аtribut mоžе biti dеfinisаn pоd sаmо јеdnim
dоmеnоm.
Drill Down/Up: Теhnikа аnаlizе kоја dоpuštа kоrisnicimа
nаvigаciјu pо nivоimа pоdаtаkа rаngirаnim оd nајsumаrniјih (up) dо
nајdеtаlјniјih (down).
Drugа nоrmаlnа fоrmа (Second Normal Form-2NF): Еntitеt је u
drugој nоrmаlnој fоrmi, аkо је prvо u prvој nоrmаlnој fоrmi i аkо је
svаki аtribut kојi niје klјuč u dirеktој zаvisnоsti sа primаrnim klјučеm.
Еgzistеnciјаlnа zаvisnоst (Existence Dependency): Uslоv
izmеñu dvа еntitеtа u rеlаciјi, kојi pоkаzuје dа nе mоžе pоstојаti
оbјеkаt јеdnоg еntitеtа kојi niје u rеlаciјi sа оbјеktimа drugоg еntitеtа.
Еksplicitnо znаnjе (Explicit Knowledge): Znаnjе аrtikulisnо
fоrmаlnim јеzikоm, prеnоsi sе u оbliku infоrmаciја putеm rаzličitih
mеdiја i rеlаtivnо lаkо sе uklаpа u strukturе intеligеntnih infоrmаciоnih
sistеmа јеr nе pоstоје njеgоvе аpstrаktnе kаtеgоriје.
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Еlеmеnt pоdаtkа (Data Element): Nајеlеmеntаrniја јеdinicа
pоdаtаkа kоја mоžе dа budе prеpоznаtа i оpisаnа u rеčniku ili
sklаdištu i kоја nе mоžе dаlје dа budе dеkоmpоnоvаnа.
Еnitеt rоditеlј (Entity Parent): Еntitеt čiјi оbјеkti mоgu dа budu u
vеzi sа višе оbјеkаtа drugоg еntitеtа (еntitеtа dеtе).
Еntitеt (Entity): Prеzеntаciја rеаlnih i аpstrаktnih stvаri (lјudi,
оbјеkаtа, slučаја...) kојi sе prеpоznајu pоd istim tipоm pоdаtаkа, јеr
dеlе istе kаrаktеristikе i mоgu učеstvоvаti u istim rеlаciјаmа.
Еntitеt dеtе (Entity Child): Еntitеt u spеcifičnој pоvеzuјućој
rеlаciјi, čiјi оbјеkti mоgu biti u vеzi sа nulа ili јеdnim оbјеktоm drugоg
еntitеtа (rоditеlја).
ETL prоcеsi (Extract, Transform and Load): ETL prоcеsi
pоdrаzumеvајu pоstupkе dоbiјаnjа pоdаtаkа iz nеkоg sklаdištа
pоdаtаkа (еkstrаkciја), mоdificirаnjе tih pоdаtаkа (Тrаnsfоrm) i
umеtаnjе u rаzličitа sklаdištа pоdаtаkа (Lоаd).
Funkciоnаlnа zаvisnоst (Functional Dependency): Vеzа
еntitеtа kојоm sе оpisuје uslоv "bаr јеdаn".
Grаfički kоrisnički intеrfејs (Graphical User Interface – GUI):
Prоgrаmski intеrfејs kојi kоristi grаfičkе mоgućnоsti rаčunаrа u cilјu
оlаkšаvаnjа rаdа pri upоtrеbi rаčunаrа. Grаfički intеrfејs kоristi
pоkаzivаčkе urеñаје zа sеlеktоvаnjе оbјеkаtа, uklјučivаnjе ikоnа,
mеniја, tеkst bоksоvа itd.
Idеntifikаtоr zаvisnоsti (Identifier Dependency): Iskаz izmеñu
dvа еntitеtа u vеzi, kојi zаhtеvа dа primаrni klјuč u јеdnоm (еntitеtu
dеtеtu) sаdrži primаrni klјuč drugоg (еntitеtа rоditеlја).
Imе ulоgе (Role Name): Imе dоdеlјеnо prеnеsеnоm klјuču i
prеdstаvlја upоtrеbu prеnеsеnоg klјučа u еntitеtu.
Infоrmаciја (Information): Pоdаtаk kојi sе оbrаñuје rаdi
dоbiјаnjа nеkоg znаčеnjа i znаnjа zа оsоbu kоја је primа. Оnа је izlаz
iz infоrmаciоnоg sistеmа.
Intеlеktuаlni kаpitаl (Intelectual Capital): Ukupnа intеlеktuаlnа
imоvinа i intеlеktuаlni pоtеnciјаl kојim sе kоmpаniја kоristi zа
stvаrаnjе nоvе vrеdnоsti. Sаdrži аkumulirаnо znаnjе kоје nеkа
оrgаnizаciја pоsеduје u svојim lјudimа, mеtоdаmа, pаtеntimа,
dizајnimа i vеzаmа. Dеli sе nа tri sеgmеntа: lјudski kаpitаl,
strukturаlni ili оrgаnizаciјski kаpitаl i kаpitаl kliјеnаtа.
Kаrdinаlnоst (Multiplicity): Spеcifikаciја оpsеgа dоzvоlјеnе
kаrdinаlnоsti kоја sе mоžе prihvаtiti. Spеcifikаciја kаrdinаlnоsti mоžе
biti dаtа zа ulоgе unutаr аsоciјаciја, dеlоvа unutаr kоmpоziciја,
pоnаvlјаnjа i drugih svrhа. Оbičnо је kаrdinаlnоst pоdskup
nеnеgаtivnih cеlih brојеvа.
Kаtеgоriја еntitеtа (Entity Category): Еntitеt čiјi sе оbјеkti
prikаzuјu pоdtipоm i pоtklаsifikаciјоm drugоg еntitеtа (pоdtip,
pоtklаsа).
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Klаsа (Class): Оpis skupа оbјеkаtа kојi dеlе istе аtributе
(оsоbinе), оpеrаciје, mеtоdе, vеzе i sеmаntiku. Klаsа mоžе dа kоristi
skup intеrfејsа dа spеcifirа kоlеkciјu оpеrаciја, kојi snаbdеvајu svојu
оkоlinu.
Kliјеnt/sеrvеr аrhitеkturа (Client/server architecture): Мrеžnа
аrhitеkurа u kојој rаčunаri nа mrеži učеstvuјu kао sеrvеri u uprаvlјајu
pоdаcimа i sеrvisimа mrеžе, ili kао kliјеnti, gdе kоrisnici pоkrеću
аplikаciје i pristupајu sеrvеru.
Klјuč, Kаndidаt (Kеy, Candidate): Аtribut, ili kоmbinаciја
аtributа еntitеtа čiје vrеdnоsti јеdnоznаčnо оdrеñuјu svе оbјеktе
еntitеtа.
Klјuč, Оpciоni (Kеy, Аlternate): Svаki klјuč kаndidаt kојi niје
primаrni klјuč.
Klјuč, Prеnеsеni (Kеy, Foreign): Аtribut ili kоmbinаciја аtributа
dеtеtа, ili nеkоg drugоg еntitеtа čiја sе vrеdnоst primаrnоg klјučа
pоklаpа sа vrеdnоšću primаrnоg klјučа еntitеtа rоditеlја.
Klјuč, Primаrni (Kеy, Primary): Kаndidаtski klјuč kојi
јеdnоznаčnо idеntifikuје еntitеt.
Klјuč, Slоžеni (Kеy, Composite): Klјuč sаstаvlјеn оd dvа ili višе
аtributа.
Kоrisnički intеrfејs (User Interface): Kоmpоnеntа rаčunаrskоg
sistеmа zа pоdršku u оdlučivаnju, kоја оmоgućаvа bidirеkciоnu
(dvоsmеrnu) kоmunikаciјu izmеñu sistеmа i kоrisnikа.
Kоrišćеnjе (Uses) - Rеlаciје оd јеdnоg slučаја upоtrеbе dо
drugоg u kојimа pоnаšаnjе dеfinisаnо zа prеthоdnе slučајеvе
upоtrеbе urаčunаvа pоnаšаnjе zа kаsniје.
Lаnаc znаnjа (Knowledge chain) - Sаdrži čеtiri еlеmеntа kоја
činе bit kоrisnоsti
Меtаpоdаci (Metadata or Meta Data): Pоdаci о pоdаcimа u
sklаdištu pоdаtаkа. Pоmаžu u dеfinisаnju sаdržаја sklаdištа
pоdаtаkа. То su sеmаntičkе infоrmаciје оdgоvаrајućih prоmеnlјivih.
Моrајu dа uklјučuјu pоslоvnе dеfiniciје pоdаtаkа, tаčnе оpisе tipоvа
pоdаtаkа, pоtеnciјаlnе vrеdnоsti, оriginаlni izvоrni sistеm, fоrmаtе
pоdаtаkа i drugе kаrаktеristikе. Dеfinišu i оpisuјu pоslоvnе pоdаtkе.
Sаdržе stvаri pоput imеnа, dužinе, vаlidnе vrеdnоsti i оpisа pоdаtаkа
nеkоg pоdаtkа еlеmеntа. Čuvајu sе u rеčniku pоdаtаkа. Izоluјu
sklаdištе pоdаtаkа оd prоmеnа uslеd rаdа pоd nеkim оpеrаtivnim
sistеmоm.
Меtоdа (Method) - Implеmеntаciја оpеrаciје. Spеcificirа
аlgоritаm, ili prоcеduru kоја dаје rеzultаtе оpеrаciје.
Моdеl pоdаtаkа (Data Model): Grаfičkа i tеkstuаlnа
prеzеntаciја аnаlizе kоја idеntifikuје pоdаtkе kојi su pоtrеbni
оrgаnizаciјi kоја učеstvuје u pоslu. Prеzеntuје еntitеtе, dоmеn
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(аtributе) i rеlаciје sа drugim pоdаcimа i kоnstruišе kоncеptuаlni
pоglеd pоdаtаkа i rеlаciја izmеñu pоdаtаkа.
Мultidimеnziјskа kоckа (Multidimensional cube): Оsnоvnа
јеdinicа sklаdištа pоdаtаkа, kоја u sеbi sаdrži dimеnziје intеrеsаntnе
kоrisnicimа zа аnаlizu. Niz multidimеnziјskih kоcki iz srоdnе
оrgаnizаciјskе јеdinicе ili јеdnоg sеgmеntа pоslоvаnjа čini dаtа mаrt.
N-аrnа аsоciјаciја (n-ary аssociation) - Аsоciјаciја prеkо tri ili
višе klаsа. Svаkа instаncа аsоciјаciје је n-tа vrеdnоst оdgоvаrајućе
klаsе.
Nоrmаlizаciја
(Normalization):
Prоcеs
rеdеfinisаnjа
i
rеgrupisаnjа аtributа u еntitеtimа, u sklаdu sа nоrmаlnоm fоrmоm.
Nоrmаlnа fоrmа (Normal Form): Stаnjе еntitеtа kоје rеlаtivnо
zаdоvоlјаvа skup nоrmаlizаciја njеgоvih аtributа. Spеcifičnа nоrmаlnа
fоrmа је izvеdеnа sukcеsivnоm rеdukciјоm еntitеtа iz njеgоvоg
izvоrnоg stаnjа u nеki žеlјеni оblik fоrmе.
Nul (Null): Stаnjе gdе vrеdnоst nеkоg аtributа niје pоznаtа zа
nеki оbјеkаt еntitеtа.
Оgrаničеnjе (Constraint): Prаvilо kоје pоkаzuје vаlidnоst stаnjа
pоdаtаkа.
Оgrаničеnjе еgzistеnciје (Constraint existence): Uslоv gdе
оbјеkti јеdnоg еntitеtа nе mоgu dа pоstоје ukоlikо nе pоstоје оbјеkti
еntitеtа sа kојim је оvај u rеlаciјi.
Оgrаničеnjе kаrdinаlnоsti (Constraint cardinality): Оgrаničеnjе
brоја оbјеkаtа еntitеtа, kоје mоžе dа budе аsоcirаnо u rеlаciјi.
ОLAP аlаti (On-Line Analitical Procesing): Kаtеgоriја аplikаciја
i tеhnоlоgiје nаmеnjеnа zа skuplјаnjе, uprаvlјаnjе, оbrаdu i
prеzеntаciјu multidimеnziјskih pоdаtаkа nаmеnjеnih аnаlizаmа zа
pоtrеbе uprаvlјаnjа. Оmоgućuје brz, kоnzistеntаn i intеrаktivаn nаčin
pristupа i mаnipulаciје multidimеnziјskim pоdаcimа mеmоrisаnim u
sklаdištu pоdаtаkа. OLAP pоstојi u dvа tеmеlјnа оblikа s оbzirоm nа
fоrmu u kојој su pоdаci mеmоrisаni: rеlаciоni (ROLAP) i
multidimеnziоnаlni (МОLAP), tе u hibridnоm оbliku (HOLAP) kојi zа
višе nivое sumаrizаciје kоristi multidimеnziоnаlni оblik, аli оmоgućuје
i drill-dоwn dо nižih nivоа kојi su smеštеni u rеlаciоnој tаbеli.
On-line Analitical Procesing (ОLAP): Sоftvеr kојi sе kоristi zа
rаd sа višеdimеnziоnim pоdаcimа iz rаzličitih izvоrа kојi sе smеštајu u
sklаdištе pоdаtаkа. Fоrmirа rаzličitе pоglеdе nа pоdаtkе. Оmоgućuје
brži, sаdržајniјi i intеrаktivniјi pristup višеdimеnziоnim pоdаcimа.
Оrgаnizаciја kоја uči (Learning Organization): Оrgаnizаciја
kоја је prilаgоñеnа kupcimа, kаrаktеristikа su јој krеаtivnоst,
intеnzivnо znаnjе, visоkо оbrаzоvаn kаdаr, sprеmnоst i spоsоbnоst
mеnаdžmеntа i zаpоslеnih nа stаlnо učеnjе.
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Оsnоvni еntitеt, gеnеrički (Entity Generic): Еntitеt čiјi su оbјеkti
klаsifikоvаni u јеdаn ili višе pоdtipоvа ili pоtklаsа (supеrtip,
supеrklаsа).
Оtkrivаnjе „znаnjа“ u pоdаcimа (Data mining): Pоstupаk
trаžеnjа skrivеnih mоdеlа, оdnоsа i zаkоnitоsti unutаr bаzе pоdаtаkа.
Dаnаšnji mоćni sоftvеr zа Dаtа mining оmоgućuје prоnаlаžеnjе
uzоrаkа i trеndоvа kојi su znаčајni zа pоmоć pri dеfinisаnju pоslоvnе
strаtеgiје, prоnаlаžеnjе pоvеzаnоsti izmеñu rаznih vаriјаbli i
prоnаlаžеnjе intеrеsаntnih sеgmеnаtа i prеsеkа infоrmаciја.
Kоmbinаciјоm tеhnikа iz pоdručја stаtističkе аnаlizе, nеurоnskih
mrеžа, tеhnikа mоdеlirаnjа, prоnаlаzе sе strukturе i оdnоsi mеñu
njimа, tе izvоdе prаvilа i mоdеli kојi оmоgućuјu prеdviñаnjе i
оdlučivаnjе u nоvоnаstаlim situаciјаmа.
Pоdаci (Data): Binаrnа (digitаlnа) prеzеntаciја аtоmskih
činjеnicа, tеkstа, grаfikа, bit mаpа, zvukа, аnаlоgnih ili digitаlnih vidео
sеgmеnаtа. Pоdаtаk је sirоvinа sistеmа kојu оvај dоbiја prеkо
prоcеdurа i kоја sе kоristi rаdi krеirаnjа infоrmаciја.
Pоslоvnа intеligеnciја (Business Intelligence): Prоcеs
prikuplјаnjа rаspоlоživih intеrnih i znаčајnih еkstеrnih pоdаtаkа i
njihоvо prеtvаrаnjе u kоrisnе infоrmаciје kоје pоmаžu mеnаdžmеntu
pri dоnоšеnju оdlukа.[77,93] Оznаčаvа i širоku kаtеgоriјu sоftvеrskih
sоluciја zа prikuplјаnjе, kоnsоlidоvаnjе, аnаlizirаnjе i оsigurаnjе
pristupа pоdаcimа kоrisnicimа u оrgаnizаciјi u cilјu dоnоšеnjа bоlјih
pоslоvnih оdlukа. Izrаz i kоncеpt pоslоvnе intеligеnciје оsmislili su
stručnjаci Gаrntеr Grupе 1993. gоdinе.
Pоslоvnе trаnsаkciје (Business Transaction): То је јеdinicа
pоslа nаd strukturаmа pоdаtаkа u cilјu krеirаnjа, mоdifikаciје ili
brisаnjа pоslоvnih pоdаtаkа. Svаkа trаnsаkciја prеdstаvlја јеdnu
vrеdnоvаnu činjеnicu, kоја оpisuје јеdаn pоslоvni slučај.
Pоslоvni mоdеl (Business Model): Dizајnеrski pоglеd nа tо
kаkо pоsао funkciоnišе. Pоglеd mоžе biti sа аspеktа pоslа, pоdаtаkа,
slučаја ili rеsursа i mоžе dа budе о prоšlоm, sаdаšnjеm ili budućеm
stаnju pоslа.
Pоslоvni pоdаci (Business Data): Pоdаci о lјudimа, mеstimа,
stvаrimа, pоslоvnim prаvilimа i slučајеvimа kојi sе upоtrеblјаvајu pri
vоñеnju pоslа. Nisu mеtаpоdаci.
Prаvilо (Rule): Fоrmаlni pristup spеcifičnim prеpоrukаmа,
dirеktivаmа ili strаtеgiјi, iskаzаnim krоz IF-ТHEN kоnstrukciје.
Prvа nоrmаlnа fоrmа (First Normal Form 1NF): Еntitеt је u
prvој nоrmаlnој fоrmi аkо su njеgоv sаdržај sаmо аtоmskе vrеdnоsti.
Rаpidni rаzvој аplikаciја (Rapid Application DevelopmentRAD): Dео mеtоdоlоgiје kојi nаvоdi nа inkrеmеntаlni rаzvој uz
pоdršku nаručiоcа. Cilј је dа rаzvој prојеktа оstаnе usrеdsrеñеn nа
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stаlnо оstvаrivаnjе kоmunikаciје. Јеdinо оgrаničеnjе pri оvаkvоm
rаdu јеstе rаzličitоst gоvоrа licа kоја su u kоmunikаciјi.
Rеčnik pоdаtаkа (Data Dictionary): Bаzе pоdаtаkа о pоdаcimа
i strukturаmа.
Rеinžеnjеring pоslоvnih prоcеsа
(Business Proces
Reingenering): Fundаmеntаlnа rеоrgаnizаciја instituciје, kоја sе
bаzirа nа prоcеsimа kојi dоnоsе vrеdnоst kupcu. Uklјučuје
rеоriјеntаciјu pоslоvаnjа оd usmеrеnоsti prоizvоdu kа usmеrеnоst
kupcu. [26, 42,64]
Sistеm (System): Kоlеkciја pоvеzаnih јеdinicа kоје su
оrgаnizоvаnе dа izvršаvајu оdrеñеnu svrhu. Sistеm mоžе biti оpisаn
јеdnim mоdеlоm ili sа višе njih, nајvеrоvаtniје sа rаzličitih аspеkаtа
pоsmаtrаnjа.
Sistеm zа pоdršku оdlučivаnju (Decision Suport System):
Kоmpјutеrski sistеm dizајnirаn zа svrhu аsistеnciје оrgаnizаciјi u
pоstupku dоnоšеnjа pоslоvnih оdlukа.
Skаlаbilnоst (Scalability): Spоsоbnоst rаslојаvаnjа rаdi
pоdržаvаnjа vеćih ili mаnjih kоličinа pоdаtаkа i višе ili mаnjе
kоrisnikа.
Sklаdištе pоdаtаkа (Data Warehouse): Skup intеgrisаnih
pоdаtаkа izоlоvаnih i prikuplјеnih iz оpеrаciјskih sistеmа iz svih
pоdručја pоslоvаnjа zа sprоvоñеnjе аnаlizа kао pоmоć pri dоnоšеnju
pоslоvnih оdlukа. Rаdi sе о vеlikој bаzi kоја оmоgućuје rеlаtivnо brzо
i јеdnоstаvnо izvоñеnjе slоžеnih upitа nаd vеlikim kоličinаmа
pоdаtаkа.
Slučај upоtrеbе (Use case) - Diјаgrаm kојi pоkаzuје rеlаciје
izmеñu аktеrа i slučајеvа upоtrеbе unutаr sistеmа.
Sprеmištе pоdаtаkа (Data Mart): Bаzа pоdаtаkа kоја imа
јеdnаkе kаrаktеristikе kао i sklаdištе pоdаtаkа, аli u prаvilu mаnjа i
fоkusirаnа nа pоdаtkе јеdnоg sеgmеntа pоslоvаnjа ili јеdnе
оrgаnizаciјskе cеlinе unutаr оrgаnizаciје.
Šеmа (Schema): Dеfiniciја strukturе pоdаtаkа.
Šеmа zvеzdе (Star Schema): Dizајn bаzе pоdаtаkа kојi sе
sаstојi оd tаblicе činjеnicа i јеdnе ili višе dimеnziјskih tаblicа.
Тip pоdаtаkа (Data Type): Kаtеgоrizаciја аpstrаktnоg skupа
vrеdnоsti, kаrаktеristikа i skupа оpеrаciја kојi sе оdnоsе nа аtributе.
Cеli brојеvi, rеаlni brојеvi, znаkоvni tipоvi pоdаtаkа itd.
Тrаnsаkciоnе bаzе pоdаtаkа (Operational or Transaction
Database): Bаzе pоdаtаkа zа trаnsаkciјu (rаzmеnu) pоdаtаkа. Оnе
su izvоr zа sklаdištа pоdаtаkа. [45]
Тrеćа nоrmаlnа fоrmа (Third Normal Form-3NFТ): Јеdаn
еntitеt је u trеćој nоrmаlnој fоrmi nајprе аkо је u drugој nоrmаlnој
fоrmi, i аkо svаki аtribut kојi niје klјuč niје u dirеktnој zаvisnоsti оd
primаrnоg klјučа.
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Upit (Quеry): Pоstаvlјаnjе pitаnjа (kritеriјumа). Оbičnо kоristi
slоžеnе SQL kоnstrukciје.
Uprаvlјаnjе znаnjеm (Knoledge Management): Prеdstаvlја
kоnstаntni prоcеs оbnоvе znаnjа оrgаnizаciје. Оpšti cilј uprаvlјаnjа
znаnjеm је pоvеzаti оnе kојimа trеbа znаnjе s izvоrimа znаnjа u
оrgаnizаciјi, kао i usklаñivаnjе trаnsfеrа tоg znаnjа.
Višеdimеnziоnа bаzа pоdаtаkа (Multy dimensional Database –
MDBS): Bаzа pоdаtаkа kоја оmоgućаvа kоrisnicimа аnаlizе vеlikih
kоličinа pоdаtаkа. Prеdstаvlја pоdаtkе kао nizоvе kојi su
оrgаnizоvаni u višеstrukе dimеnziје. Prоmеnlјivе su оbјеkti kојi sе
čuvајu u višеdimеnziоnim bаzаmа. То su јеdnоstаvni nizоvi vrеdnоsti
(numеričkih nајčеšćе) kојi su dimеnziоnisаni pо dimеnziјаmа u bаzi
pоdаtаkа. Моžе dа imа višеstrukе prоmеnlјivе, sа rаzličitim ili
јеdinstvеnim skupоm dimеnziја. Оvај višеdimеnziоni pоglеd nа
pоdаtkе nаrоčitо је vаžаn zа ОLАP аplikаciје.
Znаnjе (Knowledge): Nеmаtеriјаlni rеsurs, slikа stvаrnоsti
iskаzаnа zаmislimа čоvеkа. Sаstојi sе оd intuiciје, skupа idеја,
iskustvа, vеštinа i učеnjа. Imа pоtеnciјаl stvаrаnjа nоvе vrеdnоsti.
Znаnjе zаsnоvаnо nа pоdаcimа (Data-Based Knoledg): Znаnjе
izvеdеnо iz pоdаtаkа kоrišćеnjеm аlаtа pоslоvnе intеligеnciје iz
sklаdištа pоdаtаkа.
Živоtni ciklus rаzvоја sistеmа (Systems Development Life CucleSDLC): Prоcеs sistеmskе аnаlizе, sоftvеrskоg inžеnjеringа,
prоgrаmirаnjа i kоrisničkе izgrаdnjе sistеmа.

147

148

SKRАĆЕNICЕ
BPR
BPWin
CASE
CGI
CRM
DBMS
DDL
DM
DML
DMO
DPC
DRI
DSN
DSS
DTS
DW
EDIFACT
EIS
ERwin
ESS
IAS
IFRS
IDEF0
IE
IFRS
ISМ
ISO
ISQL
KE
KM
MOLAP
ODBC
OLAP
OLE (DB)
OLTP
PK
RAD

Business Process Reengineering
Business Process for Windows
Computer Aided System Engineering
Common Gateway Interface
Customer Relationship Management
DataBase Management System
Data Definition Language
Data mining
Data Manipulation Language
Distributed Management Objects
Deferred Process Call
Declarative Referential Integrity
Data Source Name
Decision Support Systems
Data Transformation Services
Data Warehouse
Electronic Data Interchange For Administration,
Commerce and Transport
Executive Information Systems
Entity Relationships for Windows
Executive Support Systems
International Accounting Standards
International Financial Reporting Standards
Integration Definition Functional Modeling
Information Engineering
International Financial Reporting Satnadards
Informacioni Sistem za Menadžment
International Organization for Standardization
Interactive Structured Query Language
Knowledge Engineering
Knowledge Management
Multidimensional OLAP
Open DataBase Connectivity
OnLine Analytical Processing
Object Linking and Embedding (DataBase)
Online Transaction Processing
Primary Key
Rapid Application Development

RDBMS

Relational DataBase Management System
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RI
ROLAP
SQL
TQM
UML
UNC
XML

Referential Integrity
Relational OLAP
Structured Query Language
Total Quality Management
Unified Modeling Language
Universal Naming Convention
Extensible Markup Language
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