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1. Увод 

 

 

У новије вријеме дошло је до све већег развоја концепта паметних кућа. Концепт 

паметне куће представља објекат у коме један систем врши контролу над свим електричним 

уређајима како би се повећао комфор, сигурност и енергетска ефикасност објекта. Један од  

таквих система је и OBLO систем. Периферни уређаји су повезани у јединствен систем 

паметне куће преко централне контролне јединице (енг. gateway). Уређаји се према 

функционалности могу подијелити на сензорске и актуаторске. Функционалност 

сензорских уређаја је ограничена на детекцију одређених параметара у окружењу (нпр. 

температуре, покрета, влажност као и сензори контактa врата / прозора). Aктуаторски 

уређаји се могу контролисати, те као резултат могу промијенити стање, тј.  извршавати неку 

акцију (нпр. свјетла, прекидачи са потенциометаром, "паметне" утичнице итд.). Једна од 

карактеристика OBLO система је да даје увид у тренутну потрошњу прикључених уређаја. 

У овом раду описана је реализација једног рјешења веб клијентске апликације за 

праћење просјечне потрошње уређаја који су повезани у OBLO систему. Рјешење је 

реализовано у програмском језику JavaScript, које је преко OSI окружења увезано у OBLO 

систем, а функционалност појединих компоненти је имплементирана у програмском језику 

С++. 

Рад је подјељен на седам поглавља. У другом поглављу су описане теоријске основе 

потребне за разумијевање самог пројекта, међу којима је и кратак опис OBLO система. У 

наредним поглављима је објашњен приступ рјешењу пројекта као и програмско рјешење 

свих логичких цјелина које га чине. На крају су приказани резултати рада саме апликације.



Теоријске основе  

2 

2. Теоријске основе 

 

 

Теоријске основе дају кратак преглед система, спрега и протокола на које се рјешење 

ослања. Наведене су основне карактеристике OBLO система са акцентом на OSI развојно 

окружење. 

2.1 OBLO систем  

 Тренутна архитектура OBLO система је приказана на слици 2.1, на којој су 

представљене главне компоненте система. То су:  

 Централна контролна јединица (енгл. Gateway)  

 Сервис у облаку (енгл. Cloud) 

 Мобилна апликација 

Периферни уређаји су преко различитих протокола повезани са централном 

јединицом која је повезана са мобилним клијентима и сервисом у облаку преко мрежног 

рутера.  
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Слика 2.1 Архитектура OBLO система 

2.1.1 Централна контролна јединица 

Централна контролна јединица представља главну компоненту система тј. „мозак“ 

система. Овај уређај рјешава проблем неуниформности периферних уређаја, у смислу 

комуникационих протокола којима они комуницирају. Служи за аутентикацију, ажурирање 

тренутне конфигурације, складиштење и обраду података прикупљених са уређаја, слање 

обавештења кориснику о стањима уређаја. Такође, уводи напреднију логику у систем, као 

што су опције да се уређаји групишу по зонама по кући, различитим спратовима и собама, 

као и могућности креирања сцена и акција у којима уређаји учествују. Пошто су периферни 

уређаји у систему од различитих произвођача, они користе различите бежичне протоколе 

за комуникацију са централном јединицом: Зигби (енгл. ZigBee), Зивејв (енгл. Z-Wave) и IP. 

Свака контролна јединица има јединствени идентификациони број за који се повезује 

кориснички налог. 

2.1.2 Сервис у облаку 

У зависности од тога да ли се клијент налази у локалној мрежи у којој је мрежни рутер 

или на удаљеној локацији, његова комуникација са централном јединицом се обавља 

директно или преко сервиса у облаку. Облак је константно повезан са централном 

јединицом и доступан је кроз клијентску веб апликацију на  интернету одакле је такође 



Теоријске основе  

4 

могућ преглед и контрола свих централних јединица на конкретном налогу, као и уређаја 

повезаних на њих. Облак може користити администратор за провјеру статуса система, 

управљање базама корисника, ажурирање програмске подршке као и удаљену дијагностику 

и подршку корисницима.  

2.1.3 Клијентске апликације 

Клијентска апликација служи као корисничка спрега система. Повезује се са 

централном јединицом посредством сервиса у облаку или преко локалне мреже. Тада 

корисник може да види нпр. листу доступних уређаја, као и информације о 

функционалностима тих уређаја, може управљати уређајима индивидуално или 

контролисати групу уређаја истог типа (нпр. упали све сијалице).  

2.2 Архитектура програмске подршке централне јединице 

Програмска подршка централне јединице је подјељена на четири апликације: 

 OBLO Home Manager - задужен за откривање, мониторинг и контролу 

паметних уређаја 

 OBLO Message Broker - управља свом комуникацијом преко MQTT протокола, 

укључујући комуникацију међу апликацијама на самом уређају, као и 

комуникацију са мобилним клијентима и сервисом у облаку 

 OBLO System Manager - апстрахује функционалности зависне од платформе 

(компоненте физичке архитектуре, SDK платформе, ажурирање програмске 

подршке и др.) и прати рад осталих апликација у систему 

 OBLO Script Interpreter - пружа окружење за писање паметне логике у 

JavaScript програмском језику, са већ обезбијеђеном комуникацијом са 

осталим компонентама програмске подршке централне јединице 

 

Слика 2.2 Програмска подршка централне јединице 
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Програмска подршка која се извршава на централној јединици такође мора да пружи 

и контролу и апстракцију функционалности стриктно везаних за платформу на којој се 

извршава (управљање диодом, праћење притиска на дугме, присутност мрежног кабла).  

2.2.1 OSI (OBLO Script Interpreter) 

OSI је примарно настао као окружење за тестирање, са планом да убрза развој и пружи 

начин за аутоматско тестирање OBLO система. OSI је мултиплатформска апликација, са 

JavaScript као примарним језиком. JavaScript је изабран због њене распрострањености и 

асинхроности коју пружа. Функционалности у овом систему пружају компоненте зване 

контролери. OSI тренутно посједује 4 контролера: Communication, JavaScript, Discovery и 

WebServer. За JavaScript интерпретер је изабран Duktape, који је Е5/Е5.1 компатибилан са 

дјелимичном подршком за Е6. Његов главни недостатак представља непостојање 

механизма асинхроности. Како је OBLO систем према дизајну асинхрон, додатан слој је 

неопходан како би се употпуниле функционалности интерпретера. Због тога је додат 

механизам асинхроности познат као “event loop”. 

 

Слика 2.3 Изглед „event loop“ механизма [6] 
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Спрега ка функционалностима које пружа OSI јесу пакети. Они су углавном у 

директној спрези са “event loop” механизмом, јер већина функционалности захтјева 

комуникацију са другим дијеловима система или дужу обраду. Неки од пакета су: Timer, 

Logger, OBLO, WebServer, Shared preferences. 
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3. Концепт рјешења 

3.1 Опис проблема 

Потребно је имплементирати апликацију за праћење потрошње електричне енергије у 

OBLO систему у окружењу OSI апликације. OSI је потребно прилагодити тако да је могуће 

његово извршавање на OBLO централној јединици, а затим имплементирати апликацију 

која ће бринути о потрошњи електричне енергије корисника. Такође,  потребно je пратити 

потрошњу уређаја који обавјештавају OBLO систем о тим промјенама, као и обезбиједити 

израчунавање потрошње на основу корисничког уноса за уређаје који то не подржавају. 

Додатно, требало би пружити информацију о укупној потрошеној енергији за претходне 

дане, седмице или мјесец, као и цијену потрошене енергије. 

3.2 Архитектура система 

Главни алгоритам по ком би апликација требала да ради је приказан на слици 3.1: 

 

Слика 3.1 Алгоритам апликације 
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Дакле потребно је прво добавити потрошњу уређаја, сачувати ју у одређену табелу 

базе података, заједно са осталим неопходним подацима, затим прерачунати просјечне 

потрошње као и укупну потрошњу, те на крају исписати измјене на корисничкој спрези. 

Архитектуру система чине два модулa, серверски модул и графичка корисничка 

спрега. Оба су реализована у OSI окружењу.  

 

 

Слика 3.2 Архитектура апликације 

Сервер треба да врши све прорачуне и уписе у базу података, док корисничка спрега 

треба да исписује и исцртава потребне податке. 

Сав прорачун се врши само једном, при самом покретању апликације. Корисничка 

спрега све податке чита из пристиглог JSON-а, те тако при одабиру различитих уређаја или 

дана не долази до поновног рачунања свих просјека потрошње електричне енергије. 
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3.3 OSI проширење 

OSI је проширен модулом за контролу утрошене енергије. Да би се овај модул 

успјешно реализовао било је потребно OSI проширити пакетом за базе података, као и 

проширити постојећи Timer пакет.  

Пакет за базу података реализован је тако да подржи основне SQLite упите као што су 

нпр. креирање табела, читање података из табела под разним условима или брисање из 

табела. 

Timer пакет је проширен са функционалношћу која одређује број милисекунди до 

краја дана као и бројачем који позива одређене callback функције сваких 86400 секунди, тј. 

један дан. Омогућено је и добављање информације о тренутном дану у мјесецу, као и у 

седмици.  

3.4 Одабир просјека 

Просјек представља неку централну, репрезентативну вриједност, тј. вриједност која 

може да замјени сваки постојећи елемент скупа, а да на крају добијемо исти резултат. Може 

се рачунати на више начина и један од првих изазова је био одабир одговарајућег алгоритма 

за прерачунавање просјечне потрошње. 

Одабир типа прорачуна просјека зависи највише од елемената скупа чији просјек 

тражимо (да ли су вриједности нумеричке, да ли постоје велика одступања појединих 

елемената, да ли су неки елементи битнији од других итд.). Табела 3.1 даје увид у неке од 

алгоритама који су узети у обзир приликом емпиријског тестирања алгоритама на OBLO 

систему. 

Назив Формула 

Аритметичка средина 
1

𝑛
∑𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

=
1

𝑛
(𝑥1 +⋯+ 𝑥𝑛) 

Медијан Средина сортиране листе 

Мод Најчешћи елемент скупа 

Геометријкса средина (∏𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

)

1
𝑛

= √𝑥1 ∙ 𝑥2⋯𝑥𝑛
𝑛

 

Хармонијска средина 

𝑛

1
𝑥1
+
1
𝑥2
+⋯+

1
𝑥𝑛

 

Тежински просјек 
∑ 𝑤𝑖 ∙ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1

∑ 𝑤𝑖
𝑛
𝑖=1

=
𝑤1 ∙ 𝑥1 +⋯+𝑤𝑛 ∙ 𝑥𝑛

𝑤1 +⋯+𝑤𝑛
 

Табела 3.1 Неки од начина рачунања просјека 
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3.4.1 Аритметичка средина 

Аритметичка средина је најчешћи тип просјека. Рачуна се на следећи начин: 

 
�̅� =

1

𝑛
∑𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

=
1

𝑛
(𝑥1 +⋯+ 𝑥𝑛) (1) 

 

Слика 3.3 Приказ аритметичке средине 

Користи се када нема великих одступања међу елементима. 

3.4.2 Медијан 

Медијан узима вриједност из средине сортиране листе. Уколико постоје двије исте 

вриједности, узима се њихова аритметичка средина. Овиме се елиминишу вриједности које 

одскачу од скупа те тако оне не могу да утичу на просјек. 

 

Слика 3.4 Приказ медијана 
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3.4.3 Мод 

Уколико неке ствари не можемо представити бројевима, можемо користити мод, тј. 

репрезентативни податак је онај који је најзаступљенији.  

 

Слика 3.5 Приказ мод алгоритма 

3.4.4 Геометријска средина 

Геометријска средина проналази просјечни елемент када све елементе скупа 

помножимо и узмемо n-ти коријен гдје је n број елемената којим рачунамо. Користи се при 

прорачуну инвестиција, прираста, површине, запремине и сл. 

 

�̅� = (∏𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

)

1
𝑛

= √𝑥1 ∙ 𝑥2⋯𝑥𝑛
𝑛

 (2) 

 

Слика 3.6 Приказ геометријске средине 

3.4.5 Хармонијска средина 

Хармонијска средина се користи када је потребно да прорачунамо просјек елемената 

као што су јединице, нпр. брзине и сл. 

 �̅� =
𝑛

1
𝑥1
+
1
𝑥2
+⋯+

1
𝑥𝑛

 
(3) 
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3.5 Тежински просјек 

Тежински просјек је сличан аритметичкој средини осим што сваки елемент скупа 

умјесто да подједнако доприноси коначном просјеку, неки елементи доприносе више, а 

неки мање. Сваки елемент скупа има своју одговарајућу тежину. Уколико су све тежине 

једнаке, онда добијамо аритметичку средину. Тежина уствари представља колико је неки 

елемент битан у скупу. Уколико није битан тада има тежину нула, уколико је дупло битнији 

добија тежину два. Формула по којој се рачуна је следећа: 

 
�̅� =

∑ 𝑤𝑖 ∙ 𝑥𝑖
𝑛
𝑖=1

∑ 𝑤𝑖
𝑛
𝑖=1

=
𝑤1 ∙ 𝑥1 +⋯+𝑤𝑛 ∙ 𝑥𝑛

𝑤1 +⋯+𝑤𝑛
 (4) 

Дакле суму производа елемента и његове тежине дијелимо са сумом тежина.  

Усвојени алгоритам прорачуна просјека потрошње елекртичне енергије једног 

уређаја је управо тежински просјек јер најбоље даје репрезентативну вриједност, док је за 

просјек свих уређаја усвојен алгоритам аритметичке средине.  

3.5.1 Одређивање тежине 

За тежину се усваја вријеме трајања одређене потрошње чиме ће потрошња која је 

најдуже трајала, највише утицати на коначан просјек. 

 

Слика 3.7 Приказ тежина за одређени временски период 

Тежина се одређује по формули: 

 

𝑤𝑒𝑖𝑔ℎ𝑡 =

𝑠𝑒𝑐
86400 ∙ 1440 + 𝑚𝑖𝑛

1440 ∗ 24 + ℎ𝑜𝑢𝑟𝑠
24

 
(5) 

Временски период од 24 сата је нормализован на вриједности између 0 и 1. Тиме се 

олакшава прорачун када нпр. желимо да одузмемо два временска периода, што је потребно 

при одређивању дужине трајања неке потрошње уређаја. Овом логиком би тежина за нпр. 
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55 минута била 0.0382, док би за пет минута била 0.0035. Детаљнији опис процеса додјеле 

тежине појединим вриједностима потрошње ће бити представљен у четвртом поглављу. 

3.6 База података 

Архитектура базе података је осмишљена на начин да се сам прорачун просјека што 

више олакша. Тежило се што једноставнијем дизајну као и што мањем утрошку меморије. 

Подаци су организовани у осам табела. Седам табела за сваки дан у седмици и једна 

табела у коју се чувају просјеци од сваког уређаја за сваки дан у мјесецу. Усвојено је седам 

табела за дане ради лакшег проналажења података за сваки дан, те лакшег брисања истих 

података. Друго рјешење архитектуре би била организација података по уређајима. Тиме би 

имали много више табела, а и само брисање података би било отежано. Морали бисмо проћи 

кроз све уређаје, наћи њихове податке за одређене дане, па тек онда брисати.  

Табела за дан у седмици садржи поља приказана на слици 3.8, док табела дана садржи 

поља приказана на слици 3.9. 

 

 

Слика 3.8 Приказ табеле једног дана 

 ID - примарни кључ уноса у табели 

 DecimalTime - нормализовано вријеме 

 Time – вријеме када се десио догађај  у формату hh:mm:ss 

 DeviceID - јединствени идентификатор уређаја 

 kW - потрошња уређаја у киловатима 

 Weight - тежина податка 

 

 

Слика 3.9 Приказ табеле свих дана 

 Type – класа којој уређај припада 

 Day - дан у мјесецу 

 Average - просјек потрошње уређаја за тај дан 
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4. Програмско рјешење 

Апликација је писана у JavaScript програмском језику. Цјелокупно рјешење OBLO 

система паметних кућа је реализовано у C++ програмском језику. Спрега ова два језика је 

OSI окружење.  

Као што је већ речено у претходном поглављу, апликација је реализована кроз два 

модула, серверског модула и модула корисничке спреге. 

4.1 Серверски модул 

 Апликација се покреће када OSI успостави везу са остатком система. Уколико већ не 

постоји, прави се база података за чување података о просјечној потрошњи са осам табела. 

При покретању апликације стартује се и један бројач који одбројава до краја дана. На тај 

начин апликација зна када је дошло до промјене дана и у коју табелу треба да упише 

податке. Такође, апликација се региструје на догађаје када се централна јединица искључи 

са мреже и када се на паметном уређају промјени стање. Када дође до промјене потрошње 

енергије неког од паметних уређаја, серверски модул то региструје преко  OHM-а и уписује 

у базу. У табелу за тренутни дан уписује се тренутна потрошња, нормализовано вријеме, 

вријеме када је дошло до промјене стања, идентификатор паметног уређаја и тежина за тај 

податак.  

При промјени дана се рачуна просјек потрошње сваког уређаја за претходни дан и 

уписује су у табелу дана. Подаци из табеле за нови дан се бришу, да би се могли уписати 

нови подаци. Када дође до промјене мјесеца, бришу се и сви подаци из табеле дана. У табелу 

дана се уписује идентификатор уређаја, класа којој припада, дан, као и просјечна потрошња 

уређаја за тај дан. Као што је већ напоменуто раније, просјек свих уређаја се узима 

аритметичком средином, јер сви уређаји имају исту тежину, тј. подједнако су важни у 

одређивању просјека.  
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Слика 4.1 Изглед табеле дана и табеле за понедељак 

  Када прими захтјев од корисничке спреге, сервер шаље израчунате податке у JSON 

формату преко WebServer пакета. Корисничка спрега парсира примљени JSON објекат који 

у себи садржи све податке подјељене по данима, седмицама и мјесецима за сваки уређај.  

 

Слика 4.2 Примјер једног JSON-а 
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4.2 Корисничка спрега 

Графичка корисничка спрега представља главну спрегу ка кориснику апликације. 

Реализована је у HTML и CSS програмским језицима. Сва корисничка спрега је сервирана 

од стране WebServer-а, који је доступан као JavaScript пакет. 

 

Слика 4.3 Изглед графичке корисничке спреге 

Графици су подјељени на дневном, седмичном и мјесечном нивоу, гдје се могу 

приказивати подаци за сваки уређај посебно, за више уређаја или просјек свих уређаја 

заједно. Одабиром уређаја и кликом на жељени дан/седмицу/мјесец исцртавају се графици 

просјечне потрошње тих уређаја за тај дан/седмицу/мјесец. Ако потрошња уређаја није 

мјерена за тај период, апликација исписује NM (енгл. Not Measured). Уколико је уређај био 

угашен приказује нулу док у супротном приказује просјек потрошње уређаја. 

За исцртавање графика коришћена је Chart.js библиотека [3]. То је библиотека 

отвореног кода за приказивање података, са могућношћу одабира разних типова графика. 

За уређаје који не пријављују информацију о потрошњи (нпр. потрошња паметне 

сијалице), корисник може уписивањем у поље поред имена уређаја да подеси његову 

потрошњу.  
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Слика 4.4 Приказ уноса цијене једног киловат часа 

Такође апликација приказује укупну потрошњу свих уређаја гдје корисник може да 

унесе цијену киловат часа те добити цијену укупно утрошене енергије. 
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5.  Тестирање и резултати 

 

Исправан  рад клијентске апликације за рачунање просјечне потрошње потврђен је у 

оквиру OBLO  система кућне аутоматизације.  

Тестирање је извршено на стварним паметним уређајима како би резултати рада 

апликације били што релевантнији. Коришћена је DOC400 контролна јединица са OSI 

окружењем и апликацијом, а од паметних уређаја коришћена су два ObloSmartDimmer-а, 

два ObloSmartOutleta-а и два ObloSmartPlug-а. Реализоване су лимитиране тест скрипте, без 

корисничке спреге, које врше измјене стања на уређајима који су укључени у тестни случај. 

Тестне скрипте мијењају стања насумично или у одређеним интервалима од 20 или 40 

минута. 

5.1 Функционално тестирање 

На почетку је тестирање апликације било са OSI окружењем на рачунару гдје је  једна 

инстанца OSI-ја покренута са апликацијом док је друга инстанца покренута са тестном 

скриптом. Тестна скрипта укључује и искључује уређаје у предефинисаним интервалима 

кроз одређени временски период. Од апликације се очекивало да очита сваку промјену 

стања паметних уређаја, да податке упише у одговарајуће табеле те да тачно израчуна 

потребне просјеке. Такође је тестирано и искључивање и укључивање уређаја са мреже, 

случајеви када се промјена стања потрошње уређаја деси у различитим сатима или данима 

те искључивање контролне јединице са напајања. Као референт за тачност резултата 

коришћен је Microsoft Excel.  Када се показало да апликација и кроз неколико дана рада даје 

очекиване резултате, OSI  је са апликацијом и тестним скриптама спуштен и на саму 

контролну јединицу. 
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Слика 5.1 Приказ тестирања 

Најтежи дио за реализацију апликације је било тачно израчунати тежину података, као 

и упис правих вриједности потрошње у специфичним случајевима.  

Када се неки уређај укључи, прво се уписује нула као потрошња, са тежином до тог 

тренутка, те његова тренутна потрошња са тежином до краја сата. 

 

 

Слика 5.2 Приказ уписа података у базу при укључивању уређаја 

Када се промјени стање потрошње, уписује се нова вриједност, а претходна тежина се 

ажурира до новог тренутка, док се нова тежина поставља на тежину до краја сата.  

 

 

Слика 5.3 Приакз ажурирања тежине 
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Када се уређај угаси, уписује се нула као потрошња, опет са претходним ажурирањем 

тежина.  

 

 

Слика 5.4 Приказ уписа података у базу при искључивању уређаја 

Уколико се уређај не угаси у истом сату кад је и упаљен, за све сате између се уписује 

последња потрошња коју је уређај имао до тада. 

 

 

Слика 5.5 Приказ уписа у базу уколико се уређај не упали и угаси у истом сату 

 Ако се уређај упали, у међувремену дође до промјене дана, и угаси се у новом дану, 

апликација ће проћи кроз све претходне табеле дана гдје ће наћи последњу вриједност 

потрошње за тај уређај и уписати ту вриједност, а затим уписује нулу која означава гашење 

уређаја. 

Једини тест који апликација није прошла је био искључивање контролне јединице са 

напајања, када се контролна јединица више није успјела повезати на мрежу због грешке у 

имплементацији самог OSI окружења. 

Корисничка спрега је тестирана на тачност приказаних података. Тестирана је кроз 

период од неколико дана како би се утврдило да ли тачно пребацује дане, да ли даје тачну 

листу тренутно регистрованих уређаја на контролној јединици као и да ли је приказана 

укупна потрошња тачна. 
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5.2 Резултати тестирања 

Што се тиче корисничке спреге резултати су приказани на сликама 5.6, 5.7 и 5.8. 

Апликација је тачно приказала све очекиване резултате и тиме је утврђено да ради 

исправно. 

 

Слика 5.6 Приказ просјека на дневном нивоу 

 

 

Слика 5.7 Приказ просјека на седмичном нивоу 
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Слика 5.8 Приказ просјека на мјесечном нивоу 

Брзина рада апликације је очитана из “Google Chrome” претраживача и приказана је 

на слици Слика 5.9: 

 

Слика 5.9 Брзина рада апликације 

Сви прорачуни, читања и уписи у базу података који се раде преко XMLHttp захтјева avrg 

(заокружено црвеном бојом) се изврше за око 700 милисекунди, док је за комуникацију 

између два модула и испис података на корисничкој спрези потребно додатних 150 

милисекунди. Наравно, ови одзиви у великој мјери зависе и од уређаја на коме се 

извршавају као и саме брзине интернета.
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6. Закључак 

Циљ пројекта је био да се направи клијентска апликација која би дала бољи увид у 

потрошњу електричне енергије паметних уређаја OBLO система паметних кућа. Преко 

једноставне корисничке спреге клијент има увид у просјечну потрошњу свих уређаја, те му 

је на тај начин омогућено лакше контролисање својих трошкова. Сви задаци постављени на 

почетку рада су успјешно ријешени. Посебна пажња је била посвећена тачности рада 

апликације. То се односи од самог уписивања података у базу података, одабира 

одговарајућег алгоритма за рачунање просјека, свих прорачуна до самог приказивања 

резултата кориснику.  

Брзина рада је била у другом плану. Апликација је и поред тога имала довољно добар 

одзив узимајући у обзир да су лоши одзиви они који трају дуже од једне секунде [7]. Од 

самог почетка прорачуна до приказа резултата прође неколико стотина милисекунди. 

Тестирана је са више уређаја, кроз период од неколико дана и дала задовољавајуће 

резултате. 

Неке смјернице за даље унапређење апликације би се односиле управо на саму 

оптимизацију програмског кода, тј. на брзину извршавања. Ту се мисли на смањење броја 

прорачуна или приступа самој бази података, чиме би се брзина могла спустити са 

садашњих 700 милисекунди на 200-300 милисекунди. Такође, једно од унапређења би могло 

бити да апликација приказује све резултате у реалном времену, без потребе за поновним 

учитавањем веб странице.  
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