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1. Увод 

У овом раду описана је реализација Android апликације под називом „Insight ACS 

client“. Апликација је задужена за конфигурацију и надгледање потрошачке опреме 

CPE (енг. Customer-Premises Equipment), посредством послужиоца за аутоматску 

конфигурацију уређаја ACS (енг. Auto Configuration Server). 

 

Слика 1. Ток података између STB уређаја и Аndroid клијентске апликације 

На слици 1 представљена је уопштена слика реалног система. Географски 

дистрибуирани CPЕ уређаји се пријављују централном ACS уређају путем интернета 

према TR-069 (енг. Technical Report 069) протоколу. При пријављивању уређаји се 

идентификују и у зависности од модела бивају конфигурисани од стране ACS-а. За 

сваки тип уређаја Broadband forum [1] прописује одређени модел података. Модел 

података за STB уређаје носи ознаку TR-135. STB уређаји се периодично или након 

неког догађаја (нпр. промјена канала, поновно покретање уређаја, завршетак преноса 

датотеке, ...) јављају ACS-у и том приликом му шаљу податке од интереса. Ти подаци 
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се агрегирају на ACS-у и над њима се могу врштити разне анализе и изводити разне 

статистике. Добијени подаци се, између осталог, могу користити за дијагностику 

удаљених уређаја. 

Подаци прикупљени на ACS-у се могу презентовати на више начина. Један од 

њих је кроз Android клијентску aпликацију. Ово је омогућено захваљујући Insight ACS 

1.0 API (енг. Application Programming Interface) који Аndroid апликација користи. 

Aпликација омогућава приказ и измјене параметара STB (енг. Set-Top Box) уређаја. 

Ово је остварено кроз двије перспективе: 

 Подаци представљени кроз листу: 

Из ове перспективе корисник може да добије детаљне информације о 

уређају, као што су: серијски број, локација, квалитет сигнала 

идентификациони број уређаја, информацију да ли је активан или не, и 

још многе друге. Такође је омогућено мијењање вриједности одређених 

параметара.  

 Графички приказ података на географској мапи: 

Основна намјена ове перспективе је визуелизација података. Један од 

интересантних детаља који се може представити овом перспективом јесте 

приказ географских мапа које садрже информацију о географској 

дистрибуцији вриједности квалитета сигнала на STB уређајима. 

 

Insight ACS client апликација је врло корисна за подршку инсталираних уређаја 

на терену. На основу географске мапе и визуализације квалитета сигнала на њој, 

корисник може да предвиди квалитет сигнала на жељеном мјесту. Техничка подршка 

може да прегледа параметре STB уређаја и да их упореди са неким од уређаја који се 

налазе у близини и тиме да уочи неку неправилност или да открију потенцијални квар. 

Ово су само неке од много ситуација у којима се ова апликација може показати јако 

корисном.  
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2. Теоријске основе 

Број мобилних уређаја (телефона, таблета, преносних рачунара и других сличних 

уређаја) у свијету је константно у порасту. Од свих уређаја издваја се група коју 

покреће Android оперативни систем. Android је отворена платформа и тиме представља 

велику конкуренцију оперативним системима као што су: Windows Mobile, WebOS, iOS 

i Symbian. То је управо и његова главна предност, јер га је због отворености могуће 

прилагодити разним захтјевима корисника. 

2.1 Android 

Прецизније речено, Android представља низ софтверских подсистема који су 

потребни да обезбиједе комплетно функционално рјешење – производ или сервис. Ти 

подсистеми су језгро оперативног система (Linux), средњи слој и апликације које се 

наслањају на средњи слој, као што је представљено на слици 2. Linux jeзгро апстракује 

физичку архитектуру и пружа услуге вишим слојевима. Он такође располаже скупом 

библиотека задужених за додатне подршке као што су исцртавање графике, подршка за 

декодовање видео снимака, подршка за SSL енкрипцију итд. У склопу библиотека се 

налази и одвојени Android Runtime који садржи основне, базне, библиотеке и Dalvik 

виртуална машина задужена за покретања апликација вишег нивоа написаних у Java 

програмском језику. На вишем нивоу од библиотека су системске апликације 

неопходне за употребу система од стране корисника. На највишем нивоу се налазе 

крајње корисничке апликације, односно апликације које директно користи корисник. 
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Слика 2. Архитектура Androidа 

2.2 Android aпликација 

Android апликација се покреће у свом процесу, гдје добија само одређени дио 

системских ресурса, што побољшава сигурност и стабилност система. Свака Android 

апликација ради са сопственом инстанцом Dalvik виртуалне машине. Ова виртуална 

машина је високо оптимизована, тако да уређај на коме се извршава може да покрене 

више њених инстанци уз минимално кориштење меморије. Датотеке које извршава 

Dalvik виртуална машина су у .dex формату. 

При инсталацији апликације корисник добија листу свих дозвола које једна 

апликација захтјева да би се инсталирала, што кориснику даје могућност да уочи 

потенцијално штетне апликације и обустави њихову инсталацију.  

За развој Android апликације користи се Јаva програмски језик. Android SDK 

алати преводе код, заједно са свим подацима и потребним датотекама у Android пакет, 

тј. у архивску датотеку (.apk датотека). Уколико апликација извршава процесорски 

интензивне операције онда је оправдано да се тај посао уради у изворном програмском 

језику, а то су за Android C и C++. Ово је омогућено захваљујући Android NDK (енг. 

Native Development Kit) API-ју. 
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Aпликационе компоненте су основни градивни блокови Android апликације. Постоје 

четири различите врсте апликационих компоненти. Свака врста има јасну сврху и 

посебан животни циклус који дефинише како се компоненте креирају и уништавају. 

 

Типови компонената Android апликације: 

 Активност (енг. Activity) представља један екран са корисничким 

интерфејсом. Иако су активности у оквиру једне апликације компоноване и 

координисане тако да представљају логичку цјелину, свака од њих је 

независна. У скаду са тим, различите апликације могу да стартују активности 

из других апликација. На примјер, апликација за рад камере, може 

стартовати активност из апликације за електронску пошту како би омогућила 

дијељење фотографије. 

 Сервис (енг. Service) је компонента која ради у позадини и обавља 

дуготрајне операције без графичког интерфејса. Друге компоненте могу 

покренути сервис или се повезати на њега када им је то потребно да би 

извршиле услуге које он пружа. 

 Добављач садржаја (енг. Content provider) управља дијељеним скупом 

података апликације. Подаци се могу снимити на различита мјеста као на 

примјер у системску датотеку, SQLite базу података, на интернету или било 

којој другој локацији за складиштење којој апликација може да приступи. 

Преко добављача садржаја апликација може да врши упит над подацима. 

 Пошиљалац пријемник (енг. Broadcast receiver) је компонента апликације 

која је везана за пренос системских објава и нотификација. Ово је начин да 

поруке круже кроз цијели систем. Већина најава потиче од система, као на 

примјер порука да је батерија празна. 

 

Прије него што Android систем може да покрене неку компоненту апликације, систем 

мора да зна да та компонента постоји читајући AndroidManifest.xml датотеку 

апликације. Све компоненте апликације морају бити дефинисане у овој датотеци. У 

овој датотеци су реализоване и сљедеће опције: 

 Идентификација корисничких дозвола (нпр. кориштење меморијске картице, 

приступ интернету, кориштење GPS уређаја...), 

 Дефиниција минималне верзије оперативног система на коме се апликација 

може покренути, 
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 Дефиниција које ресурсе физичке архитектуре апликација користи, на 

примјер камера... 

2.3 Google мапе за Android уређаје 

Google у чијем је власништву Android оперативни систем још од 2005 проширио 

је свој прилагодни слој са подршком за приказ различитог садржаја на географским 

картама. Овим је унапријеђен кориснички доживљај при кориштењу апликације. 

Google мапе омогућавају да се на слој географске карте дода неки други слој којим би 

се означила нека локација, нека карактеристична област или истакао неки занимљив 

детаљ неке локације. За приступ Google мапама потребно је генерисати SHA-1 потпис 

који је јединствен за сваку Android апликацију. На освнову тог потписа пријављивањем 

на Google налог и избором сервиса за мапе добија се кључ којим нам је омогућен 

приступ мапама. За рад са мапама неопходна је и google-play-services-lib библиотека, 

која мора да се увезе са пројектом. Тренутно постоје двије верзије Google мапа за 

Android. Прва је проглашена застарјелом од 18.03.2013. године. За израду ове 

апликације корштена је друга верзија поменутих мапа [9]. 

2.4 ТR-069 

ТR-069 протокол представља комуникациони протокол који описује начин  на 

који различите врсте CPE уређаја комуницирају са ACS-ом. Сваком од CPE уређаја 

одговара један модел података на основу кога ACS препознаје који уређај треба да 

конфигурише. Параметри из модела података се прикупљају на ACS-у. Он даље може 

да врши анализу и дијагностику тих података као и да пружи услуге дијељења података 

који се могу приказати на неком од кориснику занимљивих уређаја, као на примјер 

Android апликација или путем интернет презентације. 

2.5 Комуникација са послужиоцем 

Android клијентска апликација интензивно комуницира са послужиоцем. Податке које 

добија од њега обрађује и приказује на разне начине. Сваку примљену поруку ACS 

обрађује и када изгенерише одговор шаље одговор клијентској апликацији . Поруке су 

пакују у JSON формат и као текве смијештају у тијело HTTP поруке. 

 JSON (eнг. JavaScript Object Notation)  је текстуално базиран отворени стандард, 

дизајниран за људима разумљиву размјену података. ЈSON је изведен из JavaScript 

језика за представљање једноставних структура података. Упркос вези са JavaScript-ом, 

он је језички независан. Oсновни типови података код JSON-a су: 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=Human-readable&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=Language-independent_specification&action=edit&redlink=1
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- Number: Бројеви са покретним зарезом. 

- String: Низ карактера. 

- Boolean: Логичке вриједности. 

- Аrray: Низ вриједности другог типа. Вриједности се одвајају зарезом. 

- Оbject: Промјењива типа објекат. 

- null: празан тип 

 

{ 

    "firstName": "John", 

    "lastName": "Smith", 

    "address": { 

        "streetAddress": "21 2nd Street", 

        "city": "New York", 

        "postalCode": 10021 

    }, 

    "phoneNumbers": [ 

        { 

            "type": "home", 

            "number": "212 555-1234" 

        }, 

        { 

            "type": "fax", 

            "number": "646 555-4567" 

        } 

    ] 

} 

Примјер JSON oбјекта 

 

Вриједност Тип података 

firstName String 

lastName String 

age String 

address Object 

phoneNumbers Object 

Табела 1. Врсте података у JSON објекту из примјера 
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3. Концепт рјешења

Insight ACS client је назив Android апликације која представља једно рјешење за 

приступ ACS-у за конфигурисање STB уређаја. Апликација је реализована тако да 

крајњи корисник уз минималaн труд може да користи услуге апликације.  

 

Слика 3. Архитектура Android клијентске апликације 

 

Слика 3 приказује архитектуру Android апликације која се састоји од осам 

функционалних блокова распоређених у 4 хијерархијска нивоа. 
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 Први ниво хијерархије ( I ) 

На овом нивоу хијерархије корисник се пријављује на сервис 

својом јединственом комбинацијом корисничког имена и лозинке. 

Одобравање приступа апликацији се врши на ACS страни, тако што 

администратор унесе податке корисника и том приликом га  придружи 

некој од постојећих корисничких група. Свакој групи корисника су 

придружена одређена права кориштења. Блок Log in директно 

комуницира са ACS-ом, прослијеђивајући му корисничко име и лозинку. 

Уколико су подаци исправни ACS одобрава даље кориштење апликације, 

у супротном одбија са поруком грешке.  

 Други ниво хијерархије ( II ) 

Након успјешног логовања корисник је у могућности да бира једну 

од двије перспективе, CPE list или Map view. Сви подаци блока CPE list 

су репрезентовани кроз листу. На основној страни су приказани сви STB 

који су се икада пријавили на ACS. Подаци који се могу видјети у листи 

су: статус уређаја (да ли је уређај укључен или не),  идентификациони 

број (број на основу кога се уређај једнозначно одређује) и име 

произвођача уређаја. Статус уређаја је приказан кроз слику уређаја. 

Уколико је слика обојена зеленом бојом уређај је укључен, a aко је уређај 

обојен црвеном бојом то значи да је искључен. Због могућег великог 

броја пријављених уређаја имплементирана је функција за брзу претрагу 

истих. Могући критеријуми за претрагу су: 

 Тип уређаја, 

 Идентификациони број уређаја, 

 Серијски број уређаја, 

 Име произвођача. 

Претраживање се врши на страни ACS-а. Резултати се шаљу назад 

Аndroid апликацији која их приказује у листи. Уколико се не пронађе ни 

један уређај који испуњава критеријум ACS одговара са поруком о 

неуспјелој претрази. Избором једног од уређаја из листе добијају се 

детаљне информације о том уређају. 

Преостала два блока са овог нивоа хијерархије CPE location map и 

Signal quality heat map су задужени за сликовити приказ података на 

географској карти. Блок CPE location map приказује локације свих уређаја 

на географској карти. Локација сваког уређаја је обиљежена са Google 
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map pin елементом. Притиском на било који од датих pin-ова корисник 

прелази у блок Brief info и даље у All parameters info према потребама. 

Уколико на малој провршини постоји већи број уређаја они се групишу у 

једну сличицу која на себи има број који представља колико је уређаја 

груписано. Притиском на ову сличицу приступа се блоку CPE list гдје се 

могу видјети сви груписани уређаји. Овај блок је погодан за преглед 

густине распрострањености уређаја. Други блок, Signal quality heat map, 

представља визуелни приказ квалитета сигнала на географској мапи. Боје 

одговарају јачини сигнала тако да је најслабији сигнал представљен јарко 

црвеном бојом док је сигнал високог квалитета представљен зеленом 

бојом. Значај овог блока се огледа у томе што је могуће предвидјети 

квалитет сигнала у некој географској регији. Такође се може извршити 

дијагностика. На примјер, уколико је у регији у којој се налазите квалитет 

сигнала на високом нивоу, а ви имате лош пријем можете предпоставити 

да имате проблем у опреми (кабал, антена). 

 Трећи ниво хијерархије ( III ) 

Даљим избором било које функционалности претходног 

хијерархијског нивоа силази се један ниво ниже. Блок Brief info је 

задужен за приказ основних информација о STB уређају. Те информације 

су: статус уређаја, серијски број уређаја, идентификациони број уређаја, 

поизвођач уређаја, тип уређаја, локација уређаја и јединствени 

идентификатор фирме.  За детаљнији приказ комплетне листе параметара 

корисник има на располагању блок All parameters info. Један од начина да 

се дође до основних или свих параметара неког уређаја јесте да се то 

уради преко графичког приказа. Ово је омогућено кроз блок CPE location 

map притиском на слику уређаја.  

 Четврти ниво хијерархије ( IV ) 

Измјене било ког параметра налази се на самом дну 

хијерархијских нивоа. Кориснику, у зависности од права која има, је 

омогућена или забрањена промјена вриједности параметара. Из Brief info 

блока омогућено је мијењање параметра који показује локацију уређаја. 

Ово је једина операција која се спроводи графички. Корисник мијења 

локацију тако што додирне жељену локацију на географској карти и 

након тога потврди промјену кликом на дугме за потврду. Апликација 
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детектује додир након чека га пребацује у кориснику разумљиве 

вриједности  које се даље шаљу на ACS. 

Комуникација која се користи је заснована на HTTP протоколу. Протокол 

функционише тако што клијент шаље захтјев послужиоцу који након обраде одговара 

са статусом поруке. Конкретно клијентска апликација шаље захтјев путем HTTP POST 

поруке. У тијело поруке смјешта се JSON објекат који се анализира на ACS страни. 

Послужилац (ACS) задржава конекцију све док не изгенерише одговор који се шаље 

назад. У тијелу одговора се налазе подаци од важности као и статус, да ли је све 

прошло без проблема. Логичка цјелина примања и одговара на захтјев се назива једном 

сесијом. Послужилац овог протокола очекује захтјеве на неком предефинисаном 

мрежном пролазу, најчешће је то мрежни пролаз број 8080.  

Прије  почетка израде Android апликације урађено је детаљно планирање изгледа 

апликације помоћу бесплатног алата Јustinmind Prototyper 5.5 [8]. 

 

 

Слика 4. Дизајн спецификација апликације 

На слици 4, приказан је планирани изглед апликације по блоковима: CPE list, CPE 

location map, Brief info of CPE, Signal quality heat map. Реализовани нацрти су 

искоришћени као референце током израде коначне графичке спреге. 
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4. Програмско рјешење 

За реализацију Insight ACS client Android апликације кориштенo је Еclipse 

развојно окружење са Android SDK API 15 (енг. Software Development Kit) пакетом. 

Развојно окружење приказано је на слици 5. Програмски језик који се користи у овом 

развојном окружењу је Јava. За декларацију изгледа Android активности користи се 

XML (енг. EXtensible Markup Language). Овај језик служи за дефинисање распореда 

градивних елемената Android активности.  

 

 

Слика 5. Изглед развојног окружења Android апликације 

ACS с којим Android апликација интензивно комуницира и без чијег постојања 

тренутна изведба апликације не би могла да функционише је доступан апликацији кроз 

Insight ACS 1.0 API (енг. Application Programming Interface) прилагодни слој. Основни 
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формат за размјену података је JSON (енг. JavaScript Object Notation). За синтаксно 

анализирање JSON објеката кориштена је GSON библиотека. 

4.1 Аndroid aктивности 

Интеракција између корисника и Android апликација се реализује преко елемента 

Android апликације који се зове активност (енг. Activity). Insight ACS client је 

реализован помоћу осам активности. Табелом 2 су представљене све класе које пружају 

графичку корисничку спрегу Android апликације. Ове класе су само графички 

представници свих података које апликација добија од АCS-a. 

 

Назив активности Опис 

MainActivity.java 

Активност којом се приказује почетни 

екран. Кориснику је у овој активности 

омогућена пријављив на ACS. 

МainMenuActivity.java 
Активност задужена за приказ главног 

менија Android апликације. 

CPEListActivity.java 
Активност задужена за приказ свих 

пријављених STB уређаја на ACS. 

SearchResultActivity.java 

Активност задужена за приказ резултата 

претраге, приказује резултате као листу 

STB уређаја. 

SetPointActivity.java 

Активност задужена за пружање 

могућности промјене логичке локације 

STB уређаја. 

MapActivity.java 

Активност задужена за приказ јачину 

сигнала на географској мапи као и 

географске распоређености STB уређаја. 

MarkerBIActivity.java 
Активност задужена за приказ основних 

информација STB уређаја. 

MarkerListActivity.java 

Активност задужена за приказ STB уређаја 

који се груписани на географској мапи. 

STB уређаји се приказују у листи. 

Табела 2. Списак свих активности Android апликације 
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4.2 Интерна комуникација 

За интерну комуникацију међу активностима кориштена је класа API.java. Ова 

класа јe реализована тако да цијела апликација ради са само једном инстанцом( енг. 

standalone). У њој су имплементиране све методе за комуникацију, које могу бити 

позване кад год неком од активности то затреба. Листа најчешће кориштених функција  

дата је у табели 3. 

 

Метода Опис 

API getInstance() 

Метода која враћа инстанцу објекта типа 

API. Овим класа која користи ову 

инстанцу може да приступи свим осталим 

методама дате класе. 

void registerCallback( Callable 

callBackMethod, int type ) 

Метода која прима два параметра, први је 

инстанца објекта над којим се позива 

повратна функција, а други је 

идентификатор (енумерација) тог објекта.  

Callable getCB( int type ) 

Метода која служи за добављање инстанце 

објекта, који одговара прослијеђеном 

идентификатору. Над тим објектом се 

позива жељена функција. Ово је 

интензивно кориштено при асинхроном 

одговору од сервера. 

String getServersURL() 
Метода чији је једини задатак да добави 

URL адресу сервера. 

void setServersURL( String serversURL ) 
Метода која поставља URL адресу 

сервера. 

void tryLogin(String username, String 

password) 

Метода која реализује пријављивање 

корисника на ACS. Унешено корисничко 

име и лозинка се прослеђују до модула за 

комуникацију посредством ове функције.  

void getCPEList() 
Метода која реализује слање захтјева за 

листом свих STB уређаја. 
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void getSearchList(int offset, int 

limit, String criteria, String value) 

Метода која реализује захтјев за претрагу 

STB уређаја према одређеном 

критеријуму, задатом од стране 

корисника. Параметар criteria 

представља по ком типу треба претражити 

базу података, а параметар value носи 

информацију о вриједности по којој треба 

да се изврши претрага. 

void getHeathMap( double ulLon,double 

ulLat,double drLon,double drLat ) 

Метода којом се шаље захтјев ACS за 

подацима неопходним за приказ квалитета 

сигнала на географској мапи. За ову 

операцију је неопходно ACS прослиједити 

горњу лијеву и доњу десну географску 

координату логичког правоугаоника који 

репрезентује видљиву површину мапе. 

void getMarkerMap() 

Ова метода се према свим критеријумима 

поклапа са методом за добављање листе 

CPE уређаја. Класа-корисник ове услуге 

тумачи податке на себи погодан начин и 

представља их на географској мапи.  

void setCoordinate(double latitude, 

double longitude ) 

Метода којом се на ACS-у постављају 

координате (географска ширина и дужина) 

STB уређаја. Та два податка се директно 

прослеђују преко присутних параметара. 

void getCpeStatus( DeviceIDStruct dis ) 

Метода за периодичну провјеру стања 

уређаја. Као параметар који се шаље 

серверу прослеђује се структура која 

једнозначно одређује дати уређај. 

void getAllParam( DeviceIDStruct dis ) 

Метода за добављање свих параметара о 

датом уређају. Као параметар који се 

шаље серверу прослеђује се структура која 

једнозначно одређује дати уређај. 
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void setParam( DeviceIdStruct dis, 

String param, String value ) 

Метода којом се врше измјене вриједности 

параметра на ACS-y. Параметри који су 

потребни ACS-у да би се ова операција 

извршила су: структура која једнозначно 

означава над којим уређајем се врше 

измјене, који параметар се мијења и која је 

нова вриједност параметра. 

Табела 3. Функције API.java класе 

Сви захтјеви који се шаљу ка серверу, чија дефиниција се налази у класи API.java, 

се заправо извршавају као независни асинхрони задаци (АsyncTask). Класа у којој је 

дефинисано тијело сваког од захтјева назива се Communication.java. У њој је такође 

реализован и прихват одговора од сервера који се даље позивом метода из АPI.java 

класе прослеђују модулу који их очекује. Операције слања и очекивања одговора могу 

да потрају и до пет секунди, колико је подешено максимално вријеме чекања. Са 

становишта Android операције то је неприхватљиво, јер графичка корисничка спрега не 

смије да буде замрзнута толико дуго. С тим у вези све дуготрајне операције, као и ове 

везане за комуникацију, се реализују у другој програмској нити. 

4.3 Комуникација са послужиоцем 

Android апликација користи библиотеке из org.apache.http пакета које су 

неопходне за успијешну комуникацију са послужиоцем према HTTPS протоколу. За 

остваривање сигурносне комуникације било је неопходно генерисати .BKS лиценцну 

датотеку. Она се генерише помоћу алата Portecle. Том алату се прослеђује сертификат 

добијен од ACS-a као и дату лозинка везана за тај сертификат. За успијешну конверзију 

JSON објеката у жељене типове објеката кориштене су двије групе класа. Једна група 

служи за форматирање JSON поруке прије слања захтјева ACS-у. Називи свих класа из 

ове групе се завршавају симболичним именом Request. На слици 6 је представљен 

дијаграм свих класа које се користе при слању захтјева ACS-у. 
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Слика 6. Дијаграм класа потребних за слање захтјева ка ACS-y 

Копија свих класа које су приказане на слици 6 се налази на ACS-у како би при 

пријему захтјева могао да прихвати објекат одговарајућег типа. Поруке које 

послужилац шаље клијентској Android апликацији су такође представљене класама. 

Ове класе у свом имену садрже ријеч Response. Апликација распакује одговор од АCS-a 

и прихвата објекате у одговарајући тип. Дијаграм свих неопходних класа за пријем 

ЈSON објеката представљен је сликом  7. 

 

 

Слика 7. Дијаграм класа неопходних за пријем одговора од ACS-a 

Аndroid aпликација асинхроно комуницира са ACS-ом те се тиме не може предвидјети 

тачно вријеме одговора сервера. Апликација у том тренутку може бити у неком од 

стања у коме није спремна да реагује на приспјелу поруку. У том случају се ова порука 

од послужиоца игнорише. Уколико је апликација у стању у коме је спремна да реагује 

на приспјели одговор, модул за комуникацију прибавља инстанцу објекта који очекује 
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одговор и прослеђује га. Ово добављање инстанце се врши помоћу класе API.java. Све 

класе које се шаљу захтјеве ка ACS-y и од њега очекују одговор наслеђују интерфејс 

Callable.java. У њему су дефинисане све повратне функције (callback functions) које 

неке од класа могу позвати. 

4.4 Поступак визуализације квалитет сигнала (QoS) 

За приказ квалитета сигнала на географској мапи кориштен је Google maps [9] 

прилагодни слој. Он пружа могућност представe различитих врста слојева преко 

основног слоја. Основни слој је задужен за приказ географске мапе. За приказ 

квалитета сигнала на географској мапи управо је искориштена ова могућност. Слој који 

се црта је заправо провидна слика. По њој се црта за сваки STB уређај круг одређеног 

пречника. Круг је према радиалном градијенту попуњен од црне боје без алфа 

(провидног) канала, до црне боје са максималним провидним каналом. Након 

завршетка цртања ових тачака врши се бојење слике. Слика се учитава као низ тачака и 

на основу вриједности алфа компоненте додјељује јој се нијанса боје. Тачка са 

најмањом прозирношћу бива обојена у зелену боју, док тачка  са највећом прозирношћу 

бива обојена црвеном бојом. Све вриједности између се боје одговарајућом прелазном 

бојом. Ефикасност алгоритма представљена је на слици 8. 

 

 

Слика 8. Изглед мапе са слојем за квалитет сигнала 

Овај алгоритам је имплементиран у класи HeatMapFactory.java чије су главне 

методе и поља представљени у табели 4. 
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Назив Тип Опис 

radius Поље 
Вриједност пречника сваке 

тачке која се црта на карти. 

backbuffer Поље 
Виртуална битмапа по којој 

се црта. 

void generateBitmap( 

List<HeatPoint> points, 

Projection proj, int 

radius) 

Метода 

Метода која прихвата као 

аргументе листу тачака које 

требају бити исцртане, 

пројекцију свих тих тачака 

и жељени пречник 

кружнице око тих тачака. 

void addPoint( float x, 

float y, double quality ) 
Метода 

Метода која црта кружницу 

са центром у (x , y) и 

интензитетом алфа канала 

у средини quality. 

void cancelDrawing() Метода 

Oвом методом омогућено је 

прекидање операције 

уколико је стигао нови 

захтјев за цртање мапе. 

void colorized() Метода 

Метода која не прихвата 

аргументе, јер се 

подразумијева да ће 

вршити обраду слике која 

јој је на располагању као 

глобална промјењива. 

Табела 4. Класа HeatMapFactory.java 
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5. Тестирање и резултати 

Да би се утврдила исправност и стабилност апликације, она мора бити подвргнута 

различитим врстама тестова. Над Insight ACS client апликацијом су извршени тестови 

функционалности као и тестови који мјере перформансе саме апликације. За тестирање 

функционалности кориштен је тестни алат Robotium [10]. То је алат који 

аутоматизовано тестира Android апликацију симулирајући акције које би корисник 

извршавао.Сценарији тестирања су осмишљени тако да се истестирају све 

функционалности апликације. 

Сценарио 1: 

 Пријављивање на АСS са погрешним корисничким именом и лозинком 

Сценарио 2: 

 Пријављивање на ACS са исправним корисничким именом и лозинком 

 Избор опције за приказ листе уређаја (очекивани број уређаја 5) 

Сценарио 3: 

 Пријављивање на ACS са исправним корисничким именом и лозинком 

 Избор опције за приказ листе уређаја (очекивани број уређаја 5) 

 Избор једног од уређаја 

Сценарио 4: 

 Пријављивање на ACS са исправним корисничким именом и лозинком 

 Избор опције за приказ листе уређаја (очекивани број уређаја 5) 

 Избор једног од уређаја 

 Избор опције за промјену локације уређаја 
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Сценарио 5: 

 Пријављивање на ACS са исправним корисничким именом и лозинком 

 Избор опције за приказ мапе 

 

На основу дефинисаних тестних сценарија обављено је тестирање апликације на 

Google Nexus 4 телефону. Табела 5 сумира резултате тестирања. Сваки тест је извршен 

два пута. Датим резултатима је верификована исправност и функционалност Android 

апликације.  

 

Назив теста: Редни број теста Тест прошао успијешно 

Сценарио 1 1 ДА 

Сценарио 1 2 ДА 

Сценарио 2 1 ДА 

Сценарио 2 2 ДА 

Сценарио 3 1 ДА 

Сценарио 3 2 ДА 

Сценарио 4 1 ДА 

Сценарио 4 2 ДА 

Сценарио 5 1 ДА 

Сценарио 5 2 ДА 

Табела 5. Резултати тестирања функционалности апликације 

Један од тестова који су спроведени над апликацијом треба да покаже како се 

апликација понаша у условима локалне (интерне) мреже, а како у условима спољашње 

(екстерне). Тест је извршен на Google Nexus 4 уређају посредством двије врсте 

конекција: 

-  HSDPA (интернет конекција преко MTS мобилног провајдерa) чија је 

ефективна брзина 2668/460 kbps,  

- WiFi (интернет конекција која се остварује бежичном конекцијом међу 

уређајима) чија је ефективна брзина 7142/1320 kbps.  
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При кориштењу WiFi мреже, корисник (Android aпликација) и послужилац (АCS) се 

налазе у истој мрежи док у ситуацији када је корисник прикључен на интернет преко 

HSDPA мреже то није случај. 

 

 

Слика 9. Брзина одзива ACS-a кориштењем HSDPA 

На слици 9 приказана је брзина одзива ACS-а на захтјев корисника. Тест је 

спроведен тако што је мјерено вријеме од слања захтјева до пријема одговора од ACS-a. 

Операција за добављање листе свих уређаја је изабрана као најпогоднија за овај тест јер 

је најзахтјевнија по питању обраде на ACS-у. Тест је показао да је апликацији потребно 

између три и пет секунди да добије одговор. На слици 10 приказан је одзив апликације 

кориштењем WiFi конекције (интерна мрежа). Резултати су много бољи него када је 

кориштен HSDPA интернет. Чак и до седам пута. Разлог овога је то што је сама мрежа 

тромија, што се репрезентује кашњењем у мили секундама. Ово се може доказати 

популарним aлатом за провјеру доступности послужиоца (ping). 

 

 

Слика 10. Брзина одзива ACS-a кориштењем WiFi 
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Финални изглед Android апликације представљен је на слици 11. На првом екрану 

представљен је изглед апликације при графичком прегледу положаја уређаја. На другом 

екрану представљена је листа уређаја са основним идентификационим информацијама. 

Трећа слика показује све основне параметре уређаја.  

 

 

Слика 11. Изглед Android апликације 

Android апликација је тестирана на телефонима заснованим на Android 

оперативном систему, различитих вел ичина екрана. Поред тога апликација је 

покретана и на више различитих таблет уређаја као и на Google TV box-у. У свим 

случајевима садржај је остао приказан без неправилности. Тиме је показано да је 

апликација скалабина за велики број Android уређаја. 
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6. Закључак 

Задатак рада био је развој Android апликације за конфигурацију и надгледање CPE 

уређаја посредством ACS-a. Све планиране функционалности апликације су 

интегрисане и истестиране. Апликације је зависна од интернет конекције као и од 

послужиоца који јој пружа услуге дијељења информација. Самим тим перформансе 

апликације директно зависе од перформанси мреже као и од перформанси самог ACS-a. 

Android  апликација je способна да олакша посао техничком особљу јер омогућава 

да врше тренутну дијагностику уређаја на терену. На основу свих ових 

функционалности, емитрске куће су у стању да брзо и прецизно обезбиједе 

информације о квалитету услуга QoS (енг. Quality of Service) свим својим клијентским 

уређајима.  

 

Задатком је реализован основни концепт Android апликације. Остављен је простор 

за даља унапређења. Сви подаци који се приказују у апликацији су директно добијени 

од ACS-a. Оно што апликација тренутно не подржава, а било би пожељно да понуди у 

блиској будућности јесте: 

 Рад без интензивне везе са ACS-ом (енг. offline mode), гдје се подаци о 

уређајима складиште у Android апликацији. 

 Памћење претходних вриједности параметара и приказ истих помоћу графа. 

 Обавјештавање корисника о потенцијалној сметњи или грешкама на систему. 
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