
 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ 

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА 
 

 

 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ 

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА 

НОВИ САД 

Департман за рачунарство и аутоматику 

Одсек за рачунарску технику и рачунарске комуникације 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАВРШНИ (BACHELOR)РАД 
 

 

Кандидат: Милош Илић 

Број индекса: Е13612 
 

 

Тема рада: Реализација модула за управљање животним циклусом 
корисничких апликација у возилу 

 

 

Ментор рада: доц. др Милан Бјелица 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нови Сад, септембар, 2016 

 

 
 

 



 

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА 

21000 НОВИ САД, Трг Доситеја Обрадовића 6  

КЉУЧНА ДОКУМЕНТАЦИЈСКА ИНФОРМАЦИЈА 

 

 

Редни број, РБР:  

Идентификациони број, ИБР:  

Тип документације, ТД: Монографска документација 

Тип записа, ТЗ: Текстуални штампани материјал 

Врста рада, ВР: Завршни (Bachelor)  рад 

Аутор, АУ: Милош Илић 

Ментор, МН: доц. др Милан Бјелица 

Наслов рада, НР: Реализација модула за управљање животним циклусом 
корисничких апликација у возилу 

Језик публикације, ЈП: Српски / ћирилица 

Језик извода, ЈИ: Српски 

Земља публиковања, ЗП: Република Србија 

Уже географско подручје, УГП: Војводина 

Година, ГО: 2016 

Издавач, ИЗ: Ауторски репринт 

Место и адреса, МА: Нови Сад; трг Доситеја Обрадовића 6 

Физички опис рада, ФО: 
(поглавља/страна/ цитата/табела/слика/графика/прилога) 

7/36/15/4/13/0/0 

Научна област, НО: Електротехника и рачунарство 

Научна дисциплина, НД: Рачунарска техника 

Предметна одредница/Кqучне речи, ПО: In-Vehicle Infotainment, HTML5, JavaScript, Chromium, Модул за 
управљање животним циклусом 

УДК  

Чува се, ЧУ: У библиотеци Факултета техничких наука, Нови Сад 

Важна напомена, ВН:  

Извод, ИЗ: У оквиру аутомобилске индустрије тренутно постоји више 
програмских платформи којима се реализују апликативне 
функционалности система за информације и забаву (In-Vehicle 
Infotainment - IVI). Још увек не постоји јединствен начин за 
извршење апликација. Веб технологије постају све популарније 
захваљујући HTML5 стандарду чија је предност портабилност и 
кратко време развоја. У овом раду је приказан модул за 
управљање животним цилкусом HTML5/JavaScript апликација у 
возилу са освртом на мултипрограмско окружење. Подржано је 
чувања параметара паузираних апликација као и поновно 
покретање апликација услед прекорачења меморијске квоте. 
Резултати испитивања показују исправност рада за предвиђени 
животни циклус апликација у возилима. 

Датум прихватања теме, ДП:  

Датум одбране, ДО:  

Чланови комисије, КО: Председник: доц. др Јелена Ковачевић 

 Члан: доц. др Иштван Папп Потпис ментора 

 Члан, ментор: доц. др Милан Бјелица  



 

UNIVERSITY OF NOVI SADFACULTY OF TECHNICAL SCIENCES 

21000 NOVI SAD, Trg Dositeja Obradovića 6  

KEY WORDS DOCUMENTATION 

 

 

Accession number, ANO:  

Identification number, INO:  

Document type, DT: Monographic publication 

Type of record, TR: Textual printed material 

Contents code, CC: Bachelor Thesis 

Author, AU: Miloš Ilić 

Mentor, MN: Milan Bjelica, PhD 

Title, TI: Application Manager Design for Browser-based In-Vehicle 
Infotainment Units 

Language of text, LT: Serbian 

Language of abstract, LA: Serbian 

Country of publication, CP: Republic of Serbia 

Locality of publication, LP: Vojvodina 

Publication year, PY: 2016 

Publisher, PB: Author’s reprint 

Publication place, PP: Novi Sad, Dositeja Obradovića sq. 6 

Physical description, PD: 
(chapters/pages/ref./tables/pictures/graphs/appendixes) 

7/36/15/4/13/0/0 

Scientific field, SF: Electrical Engineering 

Scientific discipline, SD: Computer Engineering, Engineering of Computer Based Systems 

Subject/Key words, S/KW: In-Vehicle Infotainment, HTML5, JavaScript, Chromium, Application 
Manager 

UC  

Holding data, HD: The Library of Faculty of Technical Sciences, Novi Sad, Serbia 

Note, N:  

Abstract, AB: In the automotive industry there are several software platforms for 
implementing application functionality of the system for information and 
entertainment (In-Vehicle Infotainment - IVI). There is still no unified way 
for the execution of such applications. Web technologies are becoming 
more popular thanks to the HTML5 standard, which has the advantage of 
portability and short development time. This paper presents a module for 
managing the lifecycle of HTML5/JavaScript applications in the vehicle 
with reference to the multiprogramming environment. Also, saving 
parameters of paused applications is supported and re-run of the 
applications due to exceeding the qouta of random access memory. Test 
results verify functional requirements for the proposed application 
lifecycle. 

Accepted by the Scientific Board on, ASB:  

Defended on, DE:  

Defended Board, DB: President: Jelena Kovačević, PhD 

 Member: Ištvan Papp, PhD Menthor's sign 

 Member, Mentor: Milan Bjelica, PhD  

 



Захвалност 

I 

Захвалност 

 

Захваљујем се свом ментору доц. др Милану Бјелици и Милени Милошевић на 

стручној помоћи и саветима за израду овог рада. 

Посебно се захваљујем члановима своје породице на пруженој подршци у току 

читавог школовања. 

На крају се захваљујем свима који су на било који начин допринели изради 

завршног рада. 



 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ 

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА 
 

 

САДРЖАЈ 

 

1. Увод ........................................................................................................................... 1 

2. Теоријске основе ....................................................................................................... 3 

2.1 GENIVI окружење ............................................................................................. 3 

2.2 Апликативна окружења у потрошачкој електроници и аутомобилској 

 индустрији ......................................................................................................... 5 

3. Концепт решења ....................................................................................................... 8 

3.1 Животни циклус апликације ............................................................................ 8 

3.2 Списак примитива ............................................................................................. 9 

3.3 Архитектура софтвера .................................................................................... 10 

3.4 Зависност између блокова .............................................................................. 11 

4. Програмско решење ............................................................................................... 12 

4.1 Списак модула и изворних фајлова ............................................................... 12 

4.2 Функционална документација ....................................................................... 13 

4.2.1 Модул за управљање животним циклусом .............................................. 13 

4.2.2 PPAPI додатак (објектно оријентисан модул) ......................................... 15 

4.2.3 PPAPI додатак API (скриптни модул) ...................................................... 19 

5. Резултати ................................................................................................................. 21 

6. Закључак .................................................................................................................. 26 

7. Литература............................................................................................................... 27 

 

 



Списак слика 

III 

 

СПИСАК СЛИКА 

 

Слика 1: GENIVI софтверска архитектура ................................................................ 4 

Слика 2: GENIVI компатибилност ............................................................................... 4 

Слика 3: GENIVI животни циклус ................................................................................ 5 

Слика 4: Tizen IVI софтверска архитектура .............................................................. 6 

Слика 5: Tizen IVI животни циклус апликација ........................................................... 6 

Слика 6: Животни циклус апликације ........................................................................... 8 

Слика 7: Блок дијаграм архитектуре софтвера ....................................................... 10 

Слика 8: MSC дијаграм зависности између блокова ................................................. 11 

Слика 9: Пример кȏда – JavaScript API ...................................................................... 20 

Слика 10: Приказ демонстратора .............................................................................. 21 

Слика 11: Испис садржаја структуре животног циклуса ...................................... 24 

Слика 12: Потрошња радне меморије ........................................................................ 24 

Слика 13: Пример поновног покретања апликације ................................................. 25 



Списак табела 

IV 

СПИСАК ТАБЕЛА 

 

Табела 1: Списак примитива ......................................................................................... 9 

Табела 2: Списак модула и изворних фајлова ............................................................ 12 

Табела 3: Тестни случајеви .......................................................................................... 23 

Табела 4: Брзина покретања апликација ................................................................... 25 



Скраћенице 

V 

СКРАЋЕНИЦЕ 

 

AGL   - Automotive Grade Linux, Софтверска архитектура  за аутомобиле 

API   - Application Programming Interface, Апликативна програмска спрега 

HTML   - HyperText Markup Language, Описни језик намењен веб страницама 

IVI   - In-Vehicle Infotainment, Инфо-забавни систем у возилу 

MSC   - Message Sequence Chart, Дијаграм за приказ размена порука 

PPAPI   - Pepper Plugin API, Пепер додатак за апликативну програмску спрегу 

SDK   - Software Development Kit, Скуп програмских алата 

TCP   - Transmission Control Protocol, Трансмисиони контролни протокол 

WebGL   - Web Graphics Library, Графичка библиотека намењена веб страницама 

 

 

 

 



Увод 

1 

1. Увод 

 

IVI (In-Vehicle Infotainment) је интегрисани систем у аутомобилима који доноси 

забаву и информациони садржај. У индустрији постоји неколико програмских 

платформи које су доступне за IVI, које развијају најпознатије аутомобилске компаније. 

Још увек не постоји јединствен начин за извршење апликација. Произвођачи 

аутомобила покушавају да подрже више технологија одједном како би привукли 

потрошаче. Веб технологије постају све популарније захваљујући HTML5 стандарду 

чија је предност да се софтвер може развити за кратко време на различитим 

платформама у складу са отвореним API (Application Programming Interface - 

апликативна програмска спрега). Из тог разлога, постоји потреба за развојем 

апликативног окружења које подржава извршавање апликација на више екрана 

(дигитална инструмент табла - кластер, инфо-забавна јединица - head unit), које имају 

приступ параметрима возила и које се једноставно програмирају и одржавају. 

Задатак рада је да се имплементира модул који управља животним циклусом 

апликација, у оквиру апликативног програмског окружења заснованог на 

HTML5/JavaScript технологијама. Треба обезбедити основне примитиве руковања 

животним циклусом, које подразумевају следеће операције: 

- приказ свих доступних апликација; 

- учитавање нове апликације; 

- привремено заустављање рада активне апликације; 

- поновно покретање апликације; 

- наставак рада апликације која је била у позадини (паузирана); 
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- поновно покретање апликације услед прекорачења меморијске квоте; 

- уништавање активне апликације; 

- уништавање свих активних и привремено заустављених апликација. 

 

Рад је организован у 6 поглавља. У поглављу 2 дат је приказ апликативног 

окружења у потрошачкој електроници и аутомобилској индустрији са освртом на 

различите реализације животног циклуса апликација. У поглављу 3 представљен је 

концепт решења: дијаграм животног циклуса апликација, списак примитива, блок 

дијаграм софтверске архитектуре и зависност између модула. У поглављу 4 дат је 

списак свих модула и изворних датотека које их реализују, као и детаљан опис сваког 

модула  понаособ, API, као и документација свих функција. У поглављу 5 дати су описи 

софтверских окружења за испитивање, приказани резултати тестних случајева свих 

примитива, описано реално окружење (демонстратор), график заузећа радне меморије 

свих програмских компоненти кластера, као и дискусија о резултатима и евентуалним 

проблемима. Поглавље 6 даје закључак рада и неке смернице за будуће правце развоја. 
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2. Теоријске основе 

 

Произвођачи аутомобила покушавају да стекну нове клијенте  модерним 

системом IVI који омогућава аудио и видео забаву и информациони садржај у возилу. 

Модерни IVI (нпр. Ford SYNC & MyFord Touch [1], Toyota Entune [2], Kia Motors UVO 

[3], Cadillac CUE [4], итд.) често подржавају мултипрограмску платформу као што су 

AndroidAuto [5] и CarPlay [6]. IVI преузима функционалност мултипрограмског 

окружења  представљеног на више екрана којим треба управљати на јединствен начин. 

Тренутно већина IVI решења се разликују и немају заједнички приступ управљању 

извршењем апликација. У наставку је дат кратак преглед основних иницијатива за 

развој јединственог IVI. 

 

2.1 GENIVI окружење 

Аутомобилске компаније предлажу IVI стандардну платформу под називом 

GENIVI [7] у циљу смањења трошкова и времена потребног за развој. GENIVI је скуп 

специфицираног IVI софтвера отвореног кȏда (енг. open source) који треба да усклади 

циклусе развоја аутомобилске индустрије и потрошачке електронике. Он пружа, као 

једну од одлика, могућност за извршење апликација базирано на интернет прегледачу 

(енг. browser). Веб апликације добијају већу пажњу због преносивости на више уређаја 

и коришћењa отворених API. GENIVI софтверска архитектура је приказана на Слици 1. 
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Слика 1: GENIVI софтверска архитектура 

 

GENIVI, основан 2009. године, поставио је правила за његово коришћење. 

Уколико неко жели да развија софтвер на GENIVI платформи, мора постати члан 

GENIVI Alliance непрофитне организације (Слика 2). Такође, апликација мора да се 

извршава на специфицираној софтверској архитектури. 

 

 

Слика 2: GENIVI компатибилност 
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GENIVI је развио и свој животни циклус апликација, што се може видети на 

Слици 3. Boot Management модул служи за покретање апликација, док Node State Mgmt 

затвара апликације. Resource Management модул је позадински процес који прати 

потрошњу радне меморије и оптерећеност процесора, поново покреће апликације, чува 

тренутно стање. Тренутно је у фази развоја подршка за више екрана. 

 

 

Слика 3: GENIVI животни циклус 

 

2.2 Апликативна окружења у потрошачкој електроници и 

аутомобилској индустрији 

Tizen [8] је оперативни систем отвореног кȏда који је предвиђен за мобилне 

телефоне или ТВ уређаје и заснован је на Линукс-у. Tizen IVI [9] је развојна платформа 

широко прихваћена у аутомобилској индустрији. Tizen IVI софтверска архитектура је 

приказана на Слици 4. Она обједињује популарне и добро подржане пројекте отвореног 

кȏда, за нове индустријски специфичне компоненте. То је чини најнапреднијом 

доступном дистрибуцијом за развој аутомобила. Tizen IVI је у сагласности са GENIVI 

правилима и изабрана је за референтну имплементацију за AGL [10] (Automotive Grade 

Linux, верзија Линукс оперативног система намењена аутомобилској индустрји) која 

припада Линукс фондацији. Такође, Tizen IVI пружа подршку нативним и веб 

апликацијама и обезбеђује IVI SDK за развој HTML5 апликација. Додата је и пробна 

подршка за Yocto [11] (исто верзија Линукс-а као и AGL).  
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Слика 4: Tizen IVI софтверска архитектура 

 

Tizen IVI поседује модул за управљање животним циклусом, у форми главне 

петље на основу интерних функција повратног позива које реагују на одређени догађај, 

и има следећа стања: створити, ресетовати, паузирати, наставити и уништити. Животни 

циклус Tizen IVI је приказан на Слици 5. 

 

 

Слика 5: Tizen IVI животни циклус апликација 
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Са академске стране, неколико истраживачких радова је објављено. Први пример, 

Simon Isenberg и др.[12] представља поређење брзине извршења JavaScript и нативних 

апликација на IVI системима. Други пример је B. Kovacevic и др. “Android4Auto” [13]. 

Он предлаже интеграцију Android оперативног система у IVI. Користи се Android 

животни циклус. Предложени систем нуди IVI функционалност и омогућава 

корисницима да користе уређај као обичан Android уређај. 
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3. Концепт решења 

 

У овом поглављу је циљ да се опише дијаграм животног циклуса апликација и 

архитектура софтвера. 

 

3.1 Животни циклус апликације 

Концепт решења животног циклуса апликација (Слика 6) је најважнији  јер он 

објашњава логику самог софтвера. 

 

Слика 6: Животни циклус апликације 
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На основу улазног сигнала за учитавање апликације, програм улази у стање 

onCreate(), где се интернет прегледачу шаље путања до жељене апликације. Међутим, 

уколико стигне нови сигнал за учитавање друге апликације или сигнал за обавештење 

да је остало мало слободне радне меморије, програм прелази у стање onPause(), ради 

чувања података (параметара) тренутно активне апликације. Ако поново желимо да 

отворимо претходну апликацију, програм ће прећи у стање onResume(), где се сачувани 

подаци шаљу натраг, и апликација наставља са радом тамо где је прекинута 

(паузирана). Може се десити да желимо да затворимо активну или све апликације, тада 

програм иде у стање onDestroy() и сви подаци ће бити обрисани. 

 

3.2 Списак примитива 

Основне примитиве су дате у Табели 1. Ово је минимум који мора да има сваки 

модул за управљање животним циклусом апликација. 

 

Име примитиве Опис примитиве 

list приказ свих доступних апликација 

load учитавање апликације 

restart поновно покретање апликације 

kill уништавање активне апликације 

kill_all уништавање свих апликација 

Табела 1: Списак примитива 

 

Примитива list поседује податак које су се апликације до сада покренуле (активне, 

паузиране), load покреће задату апликацију, restart услед захтева корисника или цурења 

меморије поново покреће интернет прегледач, kill затвара тренутно активну апликацију 

и брише све податке о њој, а kill_all затвара све постојеће апликације (активне, 

паузиране) и брише све податке о њима.  
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3.3 Архитектура софтвера 

На Слици 7 дат је блок дијаграм архитектуре софтвера. Делови обојени зеленом 

бојом су реализовани у овом раду. 

 

 

Слика 7: Блок дијаграм архитектуре софтвера 

 

GENIVI-based middleware је средњи слој између оперативног система и 

апликација. Он пружа IVI функционалност, и омогућава спајање комерцијалних и 

бесплатних софтверских делова. 

Application Manager (C) управља Chromium [14] интернет прегледачем преко 

системских позива и комуницира са AM plugin (C++) ради размене команди или порука 

о тренутном стању животног циклуса апликација. 

AM plugin (C++) је део PPAPI додатка (енг. plug-in) који служи као бафер порука 

који се шаљу између скритног дела PPAPI додатка (JavaScript API) и Application 

Manager (C) слоја. 

AM plugin API (JavaScript) је део PPAPI додатка који директно управља Chromium 

интернет прегледачем и користи све функционалности животног циклуса апликација. 

Chromium-based browser је интернет прегледач који подржава најновији стандард 

HTML5. На њему се извршавају апликације иако је то сакривено од крајњег корисника 

јер се покреће у целој величини екрана. 

HTML5/JavaScript application је веб страница која опонаша улогу апликације тако 

што се може покренути у JavaScript језику. 
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3.4 Зависност између блокова 

Сва комуникација између три модула је објашњена преко MSC дијаграма (Слика 

8). Испрекидане линије представљају сигнале за прелазак у стање животног циклуса 

апликација. 

 

 

Слика 8: MSC дијаграм зависности између блокова 

 

Application Manager (C) модул прима команде од крајњег корисника, те их 

прослеђује ка AM plugin (C++), где их он обрађује и шаље даље према AM plugin API 

(JavaScript) модулу. 
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4. Програмско решење 

 

У овом поглављу је представљена спрега и комуникација између три модула: 

модул за управљање животним циклусом, PPAPI [15] додатак (објектно оријентисан 

модул), PPAPI додатак API (скриптни модул). 

 

4.1 Списак модула и изворних фајлова 

У Табели 2 дат је списак модула и свих изворних фајлова који их реализују. 

 

Назив модула Списак изворних фајлова 

Модул за управљање животним циклусом 

common.h 

app_mgr.c 

watchdog.c 

connection.c 

PPAPI додатак (објектно оријентисан модул) am_plugin.cpp 

PPAPI додатак API (скриптни модул) am_plugin.js 

Табела 2: Списак модула и изворних фајлова 
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Модул за управљање животним циклусом се састоји од: конекције са PPAPI 

додатком, праћења потрошње радне меморије, као и самим животним циклусом 

апликација. Преко PPAPI додатка (објектно оријентисани модул) је искоришћена TCP 

комуникација у оба смера и ка различитим модулима (изнад и испод). Највиши слој је 

PPAPI додатак API (скриптни модул) који директно управља интернет прегледачем. 

     

4.2 Функционална документација 

Описане су функције сваког модула посебно и дат кратак пример кȏда где се 

показује како JavaScript API користи функционалност модула за управљање животним 

циклусом апликација. 

 

4.2.1 Модул за управљање животним циклусом 

У овом модулу је реализован животни циклус корисничких апликација. Поред ове 

главне функције, имплементирана је и комуникација са модулом изнад, објектно 

оријентисаним PPAPI додатком. 

 

int32_t APP_MGR_Init(); 

Опис функције: 

 Тип: int32_t - целобројна вредност; 

 Аргумент: - 

 Повратна вредност: враћа нулу уколико се деси грешка; 

Функција покреће интернет прегледач. 

 

void APP_MGR_Deinit(); 

Опис функције: 

 Тип: void - функција не враћа повратну вредност; 

 Аргумент: - 

 Повратна вредност: - 

Функција преко системског позива затвара процес интернет прегледача. 

 

void APP_MGR_Load(appInfo* structure); 

Опис функције: 

 Тип: void - функција не враћа повратну вредност; 
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 Аргумент: структура која се прослеђује, попуњава се у зависности која је 

функција у питању; 

 Повратна вредност: - 

Функција учитава апликацију и поставља вредности структуре односно податке о 

животном циклусу. Такође, у зависности да ли је апликација у позадини (паузирана), 

прослеђује сачувано стање. 

 

void APP_MGR_Kill(appInfo* structure); 

Опис функције: 

 Тип: void - функција не враћа повратну вредност; 

 Аргумент: структура која се прослеђује, попуњава се у зависности која је 

функција у питању; 

 Повратна вредност: - 

Функција уништава апликацију и брише све податке о датој апликацији. 

 

void APP_MGR_Kill_All(appInfo* structure); 

Опис функције: 

 Тип: void - функција не враћа повратну вредност; 

 Аргумент: структура која се прослеђује, попуњава се у зависности која је 

функција у питању; 

 Повратна вредност: - 

Функција уништава и брише податке свих активних и привремено заустављених 

апликација. 

 

void* WD_Watchdog(void* thread_arg); 

Опис функције: 

 Тип: void* - могућност промене у било који тип; 

 Аргумент: могућност додавања аргумента по потреби, било који тип; 

 Повратна вредност: показивач на нит; 

Функција нити која мери потрошњу радне меморије и у случају цурења меморије 

поново покреће прегледач. 

 

int32_t CONN_Listen(); 

Опис функције: 

 Тип: int32_t - целобројна вредност; 
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 Аргумент: - 

 Повратна вредност: уколико се деси непредвиђена ситуација, функција 

враћа кȏд грешке. 

Функција очекује захтев за TCP везом. 

 

int32_t CONN_Send(); 

Опис функције: 

 Тип: int32_t - целобројна вредност; 

 Аргумент: - 

 Повратна вредност: уколико се деси непредвиђена ситуација, функција 

враћа кȏд грешке. 

Функција шаље поруку објектно оријентисаном модулу. 

 

int32_t CONN_Receive(); 

Опис функције: 

 Тип: int32_t - целобројна вредност; 

 Аргумент: - 

 Повратна вредност: уколико се деси непредвиђена ситуација, функција 

враћа кȏд грешке. 

Функција прима поруку од објектно оријентисаног модула. 

 

4.2.2 PPAPI додатак (објектно оријентисан модул) 

Овај модул је користио већ реализоване PPAPI функције за комуникацију са 

модулом за управљање животним циклусом и делом PPAPI додатка писаним у 

JavaScript програмском језику. 

 

void Connect(const std::string& host); 

Опис функције: 

 Тип: void - функција не враћа повратну вредност; 

 Аргумент: host - конкатенација стрингова адресе и порта сервера; 

 Повратна вредност: - 

Функција која попуњава структуру параметрима мреже и отвара утичницу, да би 

након тога позвала функцију повратног позива OnResolveCompletion(). 
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void Close(int32_t result); 

Опис функције: 

 Тип: void - функција не враћа повратну вредност; 

 Аргумент: result - целобројна вредност извршења функција повратног 

позива; 

 Повратна вредност: - 

Функција повратног позива која затвара TCP везу. 

 

void Send(const std::string& message); 

Опис функције: 

 Тип: void - функција не враћа повратну вредност; 

 Аргумент: message - порука која се шаље модулу за управљање животним 

циклусом; 

 Повратна вредност: - 

Функција која шаље поруку и позива функцију повратног позива 

OnSendCompletion(). 

 

void Receive(int32_t result); 

Опис функције: 

 Тип: void - функција не враћа повратну вредност; 

 Аргумент: result - целобројна вредност извршења функција повратног 

позива; 

 Повратна вредност: - 

Функција повратног позива која чека нове податке и позива функцију повратног 

позива OnReceiveCompletion(). 

 

void OnConnectCompletion(int32_t result); 

Опис функције: 

 Тип: void - функција не враћа повратну вредност; 

 Аргумент: result - целобројна вредност извршења функција повратног 

позива; 

 Повратна вредност: - 

Функција повратног позива која по завршетку успостављања везе, прелази у 

чекање поруке. 
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void OnResolveCompletion(int32_t result); 

Опис функције: 

 Тип: void - функција не враћа повратну вредност; 

 Аргумент: result - целобројна вредност извршења функција повратног 

позива; 

 Повратна вредност: - 

Функција повратног позива која ради разрешавање домена и успоставља везу са 

сервером (модулом за управљање животним циклусом) и позива функцију повратног 

позива OnConnectCompletion(). 

 

void OnSendCompletion(int32_t result); 

Опис функције: 

 Тип: void - функција не враћа повратну вредност; 

 Аргумент: result - целобројна вредност извршења функција повратног 

позива; 

 Повратна вредност: - 

Функција повратног позива која по завршетку слања поруке, прелази поново у 

чекање нове поруке. 

 

void OnReceiveCompletion(int32_t result); 

Опис функције: 

 Тип: void - функција не враћа повратну вредност; 

 Аргумент: result - целобројна вредност извршења функција повратног 

позива; 

 Повратна вредност: - 

Функција повратног позива коју позива Receive() функција повратног позива увек 

када нешто стигне преко TCP везе. Те податке обрађује и на основу улаза активира се 

AMStateUpdate() функција. 

 

void CallOnBackground(int32_t result); 

Опис функције: 

 Тип: void - функција не враћа повратну вредност; 

 Аргумент: result - целобројна вредност извршења функција повратног 

позива; 
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 Повратна вредност: - 

Функција повратног позива која се активира увек када је TCP веза раскинута, у 

циљу поновног успостављања везе са модулом за управљање животним циклусом. 

 

void AMStateUpdate(const int32_t event_id, const pp::Var& data); 

Опис функције: 

 Тип: void - функција не враћа повратну вредност; 

 Аргумент:event_id - целобројна вредност на основу које скриптни део 

PPAPI додатка улази у одређено стање, 

data - структура података коју попуњава објектно оријентисани део PPAPI 

додатка; 

 Повратна вредност: - 

Функција нити која обавља TCP комуникацију између модула за управљање 

животним циклусом и објектно оријентисаним PPAPI додатком. 

 

virtual void HandleMessage(const pp::Var& message_data); 

Опис функције: 

 Тип:void - функција не враћа повратну вредност; 

 Аргумент: message_data - структура података коју попуњава сктиптни део 

PPAPI додатка; 

 Повратна вредност: - 

Виртуелна функција која прихвата поруке од скриптног дела PPAPI додатка. 

 

virtual bool Init(uint32_t argc, const char* argn[], const char* argv[]); 

Опис функције: 

 Тип: bool - логичка вредност; 

 Аргумент: има више аргумената унапред дефинисаних; 

 Повратна вредност: враћа тачно уколико се функција успешно извршила, 

у супротном враћа нетачно; 

Виртуелна функција за покретање објектно оријентисаног дела PPAPI додатка. 

 

virtual ~MyInstance(); 

Опис функције: 

 Тип: нема тип; 

 Аргумент: нема аргументе; 
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 Повратна вредност: нема повратну вредност; 

Виртуелни деструктор који обавља чишћење заузете меморије. 

 

4.2.3 PPAPI додатак API (скриптни модул) 

Модул је у директној комуникацији са објектно оријентисаним делом PPAPI 

додатка и HTML5 страницом изнад. 

 

function loadApp(app); 

Опис функције: 

 Аргумент: app - путања до апликације; 

Функција покреће задату апликацију. 

 

function loadMemory(handler); 

Опис функције: 

 Аргумент: handler - функција повратног позива; 

Функција упозорава на мало слободне радне меморије и шаље захтев да се пређе у 

стање паузе. 

 

function onPause(handler); 

Опис функције: 

 Аргумент: handler - функција повратног позива; 

Функција паузира апликацију. 

 

function onResume(handler); 

Опис функције: 

 Аргумент: handler - функција повратног позива; 

Функција наставља рад апликације . 

 

function saveContext(cont); 

Опис функције: 

 Аргумент: cont - податак о апликацији који се чува; 

Функција чува параметре апликација и шаље захтев да се пређе у стање паузе. 
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На Слици 9 је приказан део кȏда где се види како PPAPI додатак API користи 

функционалности модула за управљање животним циклусом апликација. 

 

 

Слика 9: Пример кȏда – JavaScript API 
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5. Резултати

Прво испитивање рада система обављено је мануелно у оквиру оперативног 

система Линукс на рачунару са intel-i7x64 процесором и 8 гигабајта радне меморије. 

Друго, треће и четврто испитивање је обављено на демонстратору (Слика 10).  

Слика 10: Приказ демонстратора 

Хардверска архитектура демонстратора обухвата рачунар са intel-i7x64 

процесором и 6 гигабајта радне меморије. Софтверска архитектура садржи наменску 

верзију Линукс оперативног система – Yocto, који покреће апликације у Chromium 

интернет прегледачу.  
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Тест функционалности је приказан у Табели 3. Његов смисао је да покаже 

правилну промену стања животног циклуса апликација. 

Тестни случај Очекивано понашање Успешност 

Учитавање апликације 3, 

учитавање апликације 4, 

уписивање садржаја које 

желимо да сачувамо на 

HTML5 страници, 

учитавање апликације 5, 

учитавање апликације 1. 

плава апликација: активна: 1; паузирана: 

0; претходна: 0; сачуван параметар: / 

црвена апликација: активна: 0; 

паузирана: 0; претходна: 0; сачуван 

параметар: / 

зелена апликација: активна: 0; паузирана: 

1; претходна: 0; сачуван параметар: / 

жута апликација: активна: 0; паузирана: 

1; претходна: 0; сачуван параметар: 

тестни случај 1 

црна апликација: активна: 0; паузирана: 

1; претходна: 1; сачуван параметар: / 

Успешан 

Учитавање апликације 2, 

учитавање апликације 1, 

уписивање садржаја које 

желимо да сачувамо на 

HTML5 страници, 

учитавање апликације 4, 

учитавање апликације 1, 

затварање активне 

апликације. 

плава апликација: активна: 0; паузирана: 

0; претходна: 0; сачуван параметар: / 

црвена апликација: активна: 0; 

паузирана: 1; претходна: 0; сачуван 

параметар: / 

зелена апликација: активна: 0; паузирана: 

0; претходна: 0; сачуван параметар: / 

жута апликација: активна: 0; паузирана: 

1; претходна: 0; сачуван параметар: / 

црна апликација: активна: 0; паузирана: 

0; претходна: 0; сачуван параметар: / 

Успешан 
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Учитавање апликације 5, 

учитавање апликације 4, 

уписивање садржаја које 

желимо да сачувамо на 

HTML5 страници, 

учитавање апликације 4, 

уписивање садржаја које 

желимо да сачувамо на 

HTML5 страници, 

учитавање апликације 2, 

затварање свих 

апликација (активне / 

паузиране). 

плава апликација: активна: 0; паузирана: 

0; претходна: 0; сачуван параметар: / 

црвена апликација: активна: 0; 

паузирана: 0; претходна: 0; сачуван 

параметар: / 

зелена апликација: активна: 0; паузирана: 

0; претходна: 0; сачуван параметар: / 

жута апликација: активна: 0; паузирана: 

0; претходна: 0; сачуван параметар: / 

црна апликација: активна: 0; паузирана: 

0; претходна: 0; сачуван параметар: / 

Успешан 

Табела 3: Тестни случајеви 

Табела 3 садржи три мануелна испитивања. Прво испитивање служи да покаже да 

чување параметара паузиране апликације. Друго испитивање показује враћање 

сачуваних параметара о паузираној апликацији и ако се затвори тренутно активна 

апликацију, подаци о њој ће бити обрисани. Треће испитивање представља могућност 

затварања свих апликација било да су активне или паузиране, тј. брисања свих података 

у структури животног циклуса. Заједничка особина сва три испитивања је управо 

кључна јер показује исправне промене стања животног циклуса апликација. 

На Слици 11 се показује садржај структуре животног циклуса који чува податке о 

свакој апликацији било да је активна или паузирана. 
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Слика 11: Испис садржаја структуре животног циклуса 

Слика 12 приказује мерења потрошње радне меморије на демонстратору. 

Слика 12: Потрошња радне меморије 
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Демонстрација исправног рада модула животног циклуса апликација је дата на 

Слици 13. 

Слика 13: Пример поновног покретања апликације 

Намерно је заборављено деалоцирање меморије и десио се нагли скок потрошње 

радне меморије. Активирало се стање onPause(), Chromium се поново покренуо, а са 

стањем onResume() вратили сви параметри апликације у тренутку када се затворила. 

Успешно је тестирана и робусност система периодичним довођењем сигнала са 

улаза (волан, педале).  

Четврто тестирање је обављено са намером да се провери брзина покретања 

апликација у Chromium интернет прегледачу на Yocto систему (Табела 4). Резултати 

дати у раду Simon Isenberg и др. [12] показују брзине покретања нативних и JavaScript 

апликација (90 ms, 110 ms, 120 ms) прихватљивих за аутомобилску индустрију. 

Врста апликације Просечно време [ms] 

HTML5/JavaScript 142,55 

2D WebGL 41,30 

3D WebGL 114,44 

Табела 4: Брзина покретања апликација
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6. Закључак

У овом раду је представљен модул за управљање животним циклусом 

HTML5/JavaScript апликација у возилу, базиран на интернет прегледачу, који се може 

применити на IVI. Окружење је дизајнирано за мултипрограмско извршавање. 

Резултати евалуације, показују да је брзина покретања апликација прихватљива за IVI. 

Доказана је робусност и исправност рада софтвера, односно промена стања животног 

циклуса апликација, те позадински процес који прати потрошњу радне меморије и 

евидентира прелазак квоте меморијског ограничења. 

Будући рад ће бити усмерен на подршку за више екрана. Треба омогућити 

паралелно извршавање свих активних апликација, у засебним процесима, као и 

премештање једне апликације са једног екрана на други. Тренутно решење је уско 

повезано са Chromium прегледачем због специфичне реализације Chromium PPAPI 

додатка. 



Литература 

27 

7. Литература 

 

[1]  Ford SYNC & MyFord Touch, 

http://www.ford.com/technology/sync [Доступно 18.08.2016] 

[2]  Toyota Entune, 

http://www.toyota.com/entune [Доступно 18.08.2016] 

[3]  Kia Motors UVO, 

http://www.kia.com/us/en/content/technology/uvo/introducing-uvo  

[Доступно 18.08.2016] 

[4]  Cadillac CUE, 

http://www.cadillac.com/cadillac-cue.html [Доступно 18.08.2016] 

[5]  AndroidAuto, 

https://www.android.com/auto [Доступно 18.08.2016] 

[6]  CarPlay, 

http://www.apple.com/ios/carplay [Доступно 18.08.2016] 

[7]  GENIVI, 

http://www.genivi.org [Доступно 18.08.2016] 

[8]  Tizen, 

https://www.tizen.org [Доступно 18.08.2016] 

[9]  Tizen IVI,  

https://www.tizen.org/blogs/ulf/2015/tizen-ivi-3.0-released [Доступно 18.08.2016] 

[10] AGL, 

https://www.automotivelinux.org [Доступно 18.08.2016] 

[11]  Yocto, 

https://www.yoctoproject.org [Доступно 18.08.2016] 



Литература 

28 

[12]  Simon Isenberg, Matthias Goebl, Uwe Baumgarten, "Is the Web Ready for In-

Car Infotainment? A Framework for Browser Performance Tests Suited for 

Embedded Vehicle Hardware, " BMW Forschung & Technik GmbH, Technische 

Universitaet Muenchen, Munich, Germany September 2012. 

[13] B. Kovacevic, M. Kovacevic, T. Maruna and D. Rapic, "Android4Auto: A 

proposal for integration of Android in vehicle infotainment systems, " 2016 IEEE 

International Conference on Consumer Electronics (ICCE), Las Vegas, NV, pp. 99-

100, 7-11 January, 2016 

[14] Chromium, 

https://www.chromium.org/Home [Доступно 18.08.2016] 

[15]  PPAPI, 

http://www.chromium.org/nativeclient/getting-started/getting-started-background-

and-basics#TOC-Pepper-Plugin-API-PPAPI- [Доступно 18.08.2016] 




