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ПРЕДГОВОР 

Сведоци смо дигитализације и технолошког развоја друштва. Рачунари су постали 

неизоставан сегмент свачијег живота, и баш та симбиоза оглашава марш ка новим 

променама и унапређењима. Управо се из такве интеракције родила идеја за настанак ове 

апликације.  

Једна сасвим реална потреба човечанства јесте уштеда времена. У томе нам умногоме 

могу помоћи рачунари. Овај програм омогућава избегавање гужве, смањење дужине 

редова у биоскопским салама, као и време чекања за куповину карата и поруџбину хране.                                                                                                                   

Код за ову апликацију писан је у Јавином развојном окружењу NetBeans 8.2. Будући 

да је неопходна активна комуникација са базом података, коришћен је и DB Browser, 

алатка за прављење, одржавање и дизајнирање база компатибилних са SQLite 

стандардима. 
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Увод 

Иако је пpостор за нове креативне идеје бесконачан, у овој апликацији биће обрађене 

главне и најважније компоненте једног биоскопског система за резервацију карата и 

хране. Овај програм је могуће користити на више начина, као администратор или као 

корисник. 

*Администраторски интерфејс 

Након што се обаве неопходне провере, администратор може да се улогује и добије 

приступ различитим контролним компонентама. Омогућен је увид у списак резервација, 

филмова, хране, термина пројекција филмова и корисника. Администратор може да 

брише или ажурира постојеће податке, као и да у базу уноси нове филмове или храну 

која је у понуди. Као и администратори, и корисници могу да уређују свој профил. 

*Кориснички интерфејс 

Након регистрације са својим корисничким именом и лозинком, кориснику се 

отварају различите могућности. Кликом на постер филма из одговарајућег жанра, отвара 

се нови прозор са подацима о изабраном филму и терминима пројекција тог филма. 

Могуће је и одгледати његов трејлер. Након што се одлучи за филм, од корисника се 

тражи да изабере одговарајућу пројекцију. Потребно је назначити број карата за децу и 

одрасле, а после тога је могуће и наручити храну. Уколико се одлучи за овај корак, 

потребно је изабрати храну и додати је у корпу. Током овог процеса, увек се може 

проверити тренутно стање на рачуну. Следећи корак је одабир слободних седишта. 

Последња етапа је преузимање PDF документа у којем су сумирани сви подаци за 

креирану резервацију. Од корисника се очекује да тај документ одштампа и понесе са 

собом приликом доласка на пројекцију филма, или да га покаже на свом уређају. Осим 

ствари уско везаних за прављење резервације, корисник може да уреди свој профил и да 

пошаље feedback, дакле утиске о раду биоскопа или функционалности апликације.  
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1. УЧИТАВАЊЕ И СТАРТНИ ПРОЗОР АПЛИКАЦИЈЕ 

На самом почетку покретања овог програма, појављује се прозор који нас обавештава 

о проценту учитаности потребних података. Једног дана, када апликација буде захтевала 

више меморијског простора и имала више података, овај прозор ће доћи до већег 

изражаја. 

 
Слика 1. Прозор за учитавање 

 

 

Након учитавања, појављује се прозор за регистрацију. У том прозору се можете 

регистровати као корисник или као администратор, а ако сте нови, можете направити 

свој налог. 
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Слика 2. Регистрација 

Сада се можемо кретати у три различита смера, што ће бити обрађено у поглављима 

2, 3 и 4. 

2. ПРАВЉЕЊЕ НОВОГ НАЛОГА 

Да бисте направили нови налог, неопходно је да попуните формулар са траженим 

подацима (слика 3). Обавезно је попунити све податке, а након тога се кликом на дугме 

“Create account!” креира нови налог који се памти у табели User у бази података.  

Важно је напоменути да се осетљиви приватни подаци, попут лозинке, мејл адресе и 

одговора на сигурносно питање, не чувају у бази као такви, већ се пре бележења провлаче 

кроз SHA-256 алгоритам, сет криптографских хеш функција. Тиме су ти подаци 

заштићени од потенцијалних хакерских напада, или било каквих других малверзацијских 

поступака, будући да је немогуће “дешифровати” податке обрађене овим алгоритмом. 
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Слика 3. Прављење новог налога 

 

У наставку је код из класе MessageDigest којим се хеширају подаци пре уношења у 

базу. 
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Слика 4. Процес хеширања података – обезбеђује сигурност складиштених података 

Након провера да ли су сви подаци попуњени, нови корисник се бележи у базу 

следећим делом кода: 

Слика 5. Убацивање новог корисника у базу 
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3. AДМИНИСТРАТОРСКИ ИНТЕРФЕЈС 

Да бисте се улоговали као администратор потребно је да знате PIN код и да је ваш 

налог у бази означен као администраторски. Након обављених провера отвара се следећи 

прозор. 

Слика 6. Почетни екран окружења за администраторе 

Одавде се приступа свим осталим функционалностима које се пружају 

администраторима.  

3.1. Преглед и манипулација подацима из базе података 

(дугме “Manage databases”) 

Кликом на ово дугме отвара се нови прозор, који је кључан за контролу свих података 

(слика 7).  
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Слика 7. Учитавање табела за: резервацију, филмове, храну, термине и кориснике и измена 

њихових података 

Дугмад за ажурирање и брисање података функционишу слично за сваку табелу, а ми 

ћемо њихову примену показати на примеру филмова. Да би се ажурирао податак, 

неопходно је унети ID реда у коме се он налази (слика 8а). Затим се исписују сви подаци 

из тог реда, и ми можемо да изменимо онај који желимо (слика 8б). Промена постера 

(или било ког другог податка у виду слике), може се одрадити притиском на дугме 

“Change picture”, након чега треба изабрати слику која се налази на вашем рачунару.  

  Слика 8а. Форма за ажурирање пре                                             Слика 8б. Форма за ажурирање након                                        

       уношења ID-а                                                                                          уношења ID-а 
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Део кода који врши ажурирање ових података приказан је испод. После измене 

података, те нове податке треба да забележимо у нашу листу филмова, коју користимо у 

наставку програма. Такође, те податке треба ажурирати и у бази, што се реализује 

простим UPDATE упитом. 

 

Слика 9. Ажурирање података о филму 

 

 

 

3.2. Додавање нових филмова у базу података 

(дугме “Add a new film”) 

Кликом на ово дугме отвара се формулар који је неопходно попунити да бисмо додали 

нови филм на репертоар (слика 10). Поред општих података о филму, потребно је 

назначити и термине пројекција. Ово дугме је значајно и за задавање нових термина 

пројекција већ постојећих филмова на репертоару. Потребно је само назначити име 

филма и његову дужину. 
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Слика 10. Форма за уношење новог филма у базу података 

За задавање пројекције, неопходно је навести датум приказивања, као и број 

пројекција у току дана. Затим је за сваку пројекцију потребно назначити салу у којој се 

емитује филм, као и време почетка, а време завршетка се аутоматски израчунава. Унети 

термини не смеју да се преклапају временски (ако су у истој сали), како међусобно, тако 

и са раније заказаним пројекцијама. Администратор може лако да провери који термини 

су слободни, и затим може да изабере најпогоднији термин за пројекцију. Дугме “Record” 

снима унете податке у базу.  

 

Слика 11. Задавање термина пројекција филма 

 

Део кода које оно извршава дат је испод (слика 12). 
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Слика 12. Додавање нових термина пројекција у базу 

 

3.3. Додавање нове хране у базу података 

(дугме “Add food”) 

    Прозор за додавање нове хране приказан је на слици 13. Слично као код додавања 

новог филма, и за храну је неопходно уписати све тражене информације. Снимање 

података се врши по истом принципу као и код филмова. 

Слика 13. Додавање хране у базу података 
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4. КОРИСНИЧКИ ИНТЕРФЕЈС 

Да бисте се пријавили на свој налог, неопходно је да унесете своје корисничко име и 

лозинку. Уколико сте заборавили своју лозинку, можете задати нову. 

4.1. Заборављена лозинка 

Често се дешава да заборавимо нашу лозинку. У овом програму није могуће 

повратити стару лозинку, али се зато може задати нова лозинка. Потребно је да упишете 

своју мејл адресу и одговор на сигурносно питање који сте назначили приликом 

регистрације. Након тога можете задати своју нову лозинку. 

Слика 14. Заборављена лозинка 

      Део кода који врши ажурирање нове лозинке је у наставку. 

Слика 15. Ажурирање лозинке 
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4.2. Регистрација и преглед филмовa 

Ово је део кода који показује како се проверава да ли је корисник унео валидне 

податке и да ли може да се пријави на свој профил. 

 Слика 16. Једноставним SELECT упитом узимамо хеширану лозинку за унето корисничко име, 

провлачимо унету лозинку кроз SHA-256 алгоритам и проверавамо да ли су та два стринга једнака 
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Филмови су подељени у 5 жанрова. Корисник може да бира неки од доступних 

филмова из одговарајућег жанра који жели да гледа, и кликом на њега отвара се прозор 

са основним подацима о филму (слика 17). Поред кратког описа филма, корисник може 

и да погледа његов трејлер (слика 18). Уколико му се филм допадне, може да погледа 

распоред термина, а потом и да резервише карте за изабрани термин. 

Слика 17. Почетни кориснички екран: доступни филмови и лични подаци 

Слика 18. Информације о филму 
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Кликом на дугме “Book now!” отвара се нови прозор у којем креће креирање 

резервације. Најпре је потребно изабрати неку од предстојећих пројекција  (слика 19). 

Слика 19. Одабир жељене пројекције 

Након одабира пројекције, отвара се нови прозор, на којем су сумирани подаци о 

изабраној пројекцији, као и са ценама карте за децу и одрасле. Неопходно је назначити 

број карата за обе категорије (слика 20). Кликом на дугме "Next" прелази се на следећи 

корак резервације. 

 

Слика 20. Информације о пројекцији 
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У наредном кораку, корисник одлучује да ли жели да наручи храну. Уколико је 

одговор потврдан, отвара се мени са храном у понуди, а у супротном се одмах прелази 

на следећи корак резервације. 

Слика 21. Могућност избора хране 

4.3. Поручивање хране 

Уколико је корисник одлучио да поручи храну, појавиће се прозор као на слици 22. 

Постоје различите категорије хране које могу да се изаберу. Када се корисник определи 

коју храну жели да узме, потребно је да назначи број колико пута жели да узме то јело и 

да га затим дода у корпу. У сваком тренутку корисник може да има увид у свој рачун 

(слика 23).  

Сликa 22. Изглед менија 
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Слика 23. Пример једног рачуна 

Када заврши са одабиром хране, потребно је да кликне на “Check out” и провери да 

ли је то његов рачун. Уколико је одговор потврдан, прелази се на следећи корак 

прављења резервације, а уколико је дошло до неке грешке, корпа се празни и поново се 

бира жељена храна. 

4.4. Одабир седишта и завршетак резервације 

Након што се обаве све неопходне припреме, последњи корак прављења резервације 

јесте одабир седишта у биоскопској сали. Црвеном бојом су означена заузета седишта, а 

црном слободна. Потребно је изабрати онолико црних седишта колико је назначено 

карата на почетку резервације. Након што се довољан број седишта означи, у горњем 

десном ћошку се појављује дугме за завршетак резервације.  

Слика 24. Изглед седишта у биоскопској сали. Изабрана седишта су означена зеленом бојом. 
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4.5. Преузимање резервације 

Након што су сви неопходни подаци за резервацију попуњени, преостаје још само 

преузимање карте за резервацију. Кликом на дугме “Finish!”, отвара се помоћни прозор 

који обавештава корисника да је карта спремна за преузимање.  

Кликом на “Download” од корисника се тражи да назначи фолдер у којем жели да 

сачува своју карту у PDF формату и потом се тај документ смешта у назначени фолдер. 

Он у себи садржи све информације о креираној резервацији. Пример таквог документа 

дат је на слици 25. 

Слика 25. Пример резервације 
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4.6. Уређивање профила 

Oпцију за преуређивање профила имају и корисници и администратори (слика 26). 

Промењене податке је потребно сачувати. 

Слика 26. Информације о профилу 

4.7. Слање повратних информација 

Будући да је мени као оснивачу ове апликације стало до мишљења корисника, 

омогућено је и слање мејла (слика 27). У њему се може изнети мишљење о раду биоскопа 

и функционалности апликације, као и сугестија за побољшање истих.  
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Слика 27. Изглед мејла 

5. AУТОМАТСКО АЖУРИРАЊЕ ПОДАТАКА 

Уколико не бисмо имали овај помоћни програм, базе података би се у једном тренутку 

препуниле подацима који нису актуелни, и програм не би функционисао како треба. Зато 

је сврха овог програма да се системски, сваких 10 минута (ово се лако може мењати у 

зависности од потреба), покреће и извршава означавање оних података који више нису 

актуелни. Под тиме се подразумевају термини за пројекцију филма који су прошли, као 

и резервације које су биле на тим пројекцијама.  

Да би се ово постигло коришћен је Task Scheduler, који извршава задатке који му се 

задају. Конкретно, потребно је направити нови задатак, и задати колико пута и у ком 

временском интервалу желимо да се овај задатак понавља. Неопходно је назначити 

путању до фолдера у ком је сачуван executable jar file пројекта. Ту треба да се налази 

Windows Batch File (.bat), који ће да се покреће сваких 10 минута. Конкретно, у мом .bat 

фајлу се налази следећа наредба:  

Слика 28. Код из Windows Batch фајла, који се покреће сваких 10 минута 
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   Принцип функционисања програма је једноставан: у тренутку када се покрене програм, 

пролази се кроз податке из базе и упоређују се тренуци завршетка пројекције и тренутног 

времена (Jавино системско време). Уколико се одреди да је пројекција завршена, статус 

пројекције или резервације се поставља на 0 (неактивно). Ако филм нема ниједну 

активну пројекцију, његов статус се такође поставља на нулу. Додавањем нове 

пројекције, његов статус се враћа на један. Део кода који то извршава дат је у наставку. 

 

Слика 29. Избацивање пројекција које су се завршиле 
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Закључак 

Развојем човечанства мењају се и потребе. Глобални циљ тог развоја јесте 

олакшавање живота, убрзавање процеса и прецизније извршавање задатака. Ова 

апликација би могла да представља један делић тог пута ка променама. Одлазак у 

биоскоп треба да преставља задовољство, па и сам процес припреме за то не треба да има 

примесе бриге, нервозе и стреса.  

Принцип функционисања апликације је прилично једноставан. Као корисник, можете 

да направите своју резервацију и без чекања у реду уђете да погледате свој филм, а као 

администратор, имате одређене повластице и приступ оним подацима које немају 

корисници. Даљим усавршавањем ове апликације, могле би да се покрију и многе друге 

ствари. Неки од тих предлога су: подсетник за филм, обавештење за нови репертоар, нови 

жанрови филмова, садржајнији мени, повластице за сталне кориснике... 
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