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Aпстракт – У оквиру овог рада биће приказан пројекат и реализација система код кога се слањем SMS 
поруке из Android апликације активира систем који ће стартовати мотор за покретање капије преко 
рачунарског модула који има GSM комуникациони модул. Пројекат се састоји од Android апликације, која је 
писана у Android Studio, Java платформа, и састоји се од 4 екрана са разним U/I елементима и функцијама. 
Овакав систем се може употребити на разним објектима који имају потребу за неким обликом модерне 
комуникације путем сервиса мобилне телефоније. 

1 УВОД 
Појам управљања на даљину потиче још од настанка радио таласа. Прва асоцијација на помен управљања 

на даљину је управљање телевизијским даљинским управљачем. Један од најранијих примера даљинског 
управљача развио је Никола Тесла 1898. године, а патентиран је у САД под називом “Метода апарата за 
контролу механизма покретања једног или више возила”. До краја тридесетих година двадесетог века, 
неколико произвођача радиа понудило је управљање на даљину као додатке својим моделима. Углавном се 
радило о даљинским управљачима на жицу, а фирма Philco Mistery Control (1939. године) је развила први 
нискофрекветни радио преносник којег је напајала батерија, чиме је то постао први бежични даљински 
управљач.  

Што се тиче бежичних телефона, сматра се да је њихов изумитељ Тери Пол и то 1965. године. Они су се 
састојали од базне станице који је кабловима спојен са фиксном телефонијом и слушалице која је радио-
таласима спојена са овом базном станицом. И то је корисницима омогућавало да носе слушалицу без базне 
станице, у оквиру домета ове базне станице. О овим и другим уређајима који служе за управљање на даљину 
детаљно је представљено у овом раду. 

2 AСПЕКТИ УПРАВЉАЊА НА ДАЉИНУ 
Системи за управљање на даљину омогућавају управљање објектима, процесима или њиховим саставним 

деловима на даљину. Највећа предност овог управљања је да се оно одвија са локација које се налазе на 
мањим или већим растојањима од објекта управљања. То значи да управљани и управљачки објекат немају 
непосредни контакт већ је између њих уметнут телекомуникациони или мрежни систем који има задатак да 
пренесе податке или сигнале. 

2.1 Жични системи 
Када су у питању жични системи најзаступљеније су рачунарске жичне мреже. Рачунарске мреже су појам 

који се односи на рачунаре и друге уређаје који су међусобно повезани кабловима или на неки други начин и 
све то у сврху међусобне комуникације и дељење података. Kao што је познато за умрежавање више рачунара 
потребан је посебан хардвер, као и софтвер, те и познавање начина умрежавања. 

2.2 Бежични системи 
Основни принцип на којем је заснован бежични систем је радио пренос. Овај пренос се извршава помоћу 

електромагнетних таласа где су фреквенције ниже од фреквенције инфрацрвене светлости, те је он још познат 
и под називом радио таласи. Радио таласи путују кроз хомогени простор (ваздух или вакум) праволинијски у 
свим правцима. Информација се преноси системским мењањем неке особине радио-таласа, као што је 
амплитуда, фреквенција или фаза. То мењање се назива модулација и такав електрични сигнал се онда уводи 
у резонатно коло које је прикључено на емисиону антену одакле се емитују радио-таласи у простор. Уређај 
који емитује радио-таласе назива се радио-предајник. Уређај који прима и обрађује радио-таласе назива се 



радио-пријемник. Неки од основних комуникационих система који се користе у системима управљање на 
даљину су: ZigBee, Wi-Fi, Bluetooth, мобилна телефонија и други.  

2.2.1 ZigBee 
ZigBee је бежични комуникациони протокол вишег слоја намењен WPAN (Wireless Personal Area Network) 

мрежама са малом пропусношћу и малом потрошњом енергије. Дефинише га удружење и компанија под 
називом ZigBee Alliance, темељених на IEEE 802.15.4 стандарду. Назив је добио по пчелама који лете zig-zag 
стварајући петљасту топологију међусобно повезаних мрежа. Примена ZigBee мрежа су апликације за надзор 
и управљање које захтевају умрежавање великог броја уређаја, пренос мале количине података, брзина (250 
kb/s), једноставност, ниску цену, малу потрошњу енергије, високу сигурност, поузданост преноса и 
способност преусмеравања порука. Архитектуру ZigBee протокола чине три основна слоја: 

− Физички слој и слој везе (дефинисан са IEEE 802.15.4) – Основно адресирање, контрола медија 

− ZigBee stack – Умрежавање (разне топологије), прослеђивање порука, заштита података 
(аутентификација, шифрирање, размена кључева). 

− Апликације – Користе услуге мрежа за свој рад, дају функционалност чвору, један чвор може 
садржати више апликација 

2.2.2 Wi-Fi 
Бежична локална рачунарска мрежа (WLAN) која почива на стандарду IEEE 802.11. Сви уређаји који су 

повезани на ову мрежу су у близини (пар десетина метара) антене или уређаја који прима и предаје потребне 
сигнале. ISM (Industrial, Scientific, & Medical) опсегу фреквенција који је свуда у свету прихваћен као опсег за 
чије коришћење није потребна лиценца – такозвани  (Free to air) спектар. ISM чини три опсега фреквенција: 

− 902 – 928 MHz 

− 2400 – 2483.5 MHz 

− 5728 – 5750 MHz 

Од њих се у овом тренутку највише користи опсег  2.4 - 2.5 GHz где брзина преноса може бити и до 54 
Mbps. Што се тиче самог преласка са жичаног на бежични пренос своди се на промене које односе на до 
нивоа-везе ISO-OSI модел комуницирања. Најважније разлике које постоје између жичаних и бежичних 
мрежа су: 

− Слабљење – јачина електромагнетног поља слаби након проласка таласа кроз неку средину (нпр. 
зид). 

− Интереференција од других извора – ако се два извора радио таласа емитују у истом фрекветном 
опсегу тада долази до међусобне интереференције и неће радити добро. 

− Пропогација дуж више различитих путања – јавља се када се део електромагнетних талса 
рефлектује од објекта или земље, при чему дужине путева таласа од предајника до пријемника су 
различити. 

2.2.3 Bluetooth 
Bluetooth је стандард за бежични пренос података и гоовра, кратког домета, намењен за малу потрошњу и 

јефтине бежичне комуникације које се базирају на радио технологији. Имплементација Bluetooth-а се 
првенствено односи на једноставне везе типа тачка-тачка (point-to-point) између два уређаја, који се 
међусобно налазе у домету. Такође, користи се и за конекције помоћу којих се остварују сложене мрежне 
топологије. Bluetooth спецификација дели Bluetooth протокол stack на три логичке групе: 

− Transport Protocol групе – протоколи у овој групи омогућавају да се Bluetooth уређаји међусобно 
лоцирају и управљају физичким и логичким везама ради успешног повезивања са протоколима 
виших нивоа и апликација. 

− Protocol Middleware групе – садрже протоколе развијених од старне компанија из Bluetooth SIG-
групе, протколе развијене за потребе индустријских стандарда. Суштина ових протокола је да 
постојеће и нове апликације буду оперативне преко Bluetooth веза. 

− Protocol Application групе – ову групу чине актуелне апликације које користе Bluetooth линкове. 

 



2.2.4 Мобилна телефонија 
Мобилна технологија се дуги низ година користи за остваривање комуникације путем мобилних 

(целуларних) мрежа. Разлог настанка мобилне технологије је повезивање мобилних уређаја попут рутера и 
телефона на мобилну мрежу коју обезбеђују пружаоци мобилних телекомуникационих услуга, односно 
мобилни оператери. Могућност овог вида комуникације је значајно повећан након повезивања мобилне 
мреже и интернета. Наравно, пренос се не обавља директно са уређаја на уређај, већ се за то користе 
такозване базне станице, односно примопредајници сигнала инсталирани на торњевима широм земљине 
кугле. Генерације мобилне телефоније: 

− 1G – je у потпуности била аналогна и служила је искључиво за пренос гласовне комуникације. 

− 2G – мрежа која је и данас у широкој употреби, сигнал је постао дигиталан и енкриптован, ова 
технологија је донела пренос података па су у употребу ушле најпре SMS и MMS поруке, а касније 
интернет сервиси (GPRS/EDGE) захваљујући повезивању мобилне мреже и интернета. 

− 3G – фокус је у потпуности премештен са гласовне комуникације на размену података преко 
интернета. Са брзинама и до 14.4 Mbps, 3G технологија је омогућила да се сва комуникација за 
мање захтевне примене може обавити путем мобилних мрежа. Донела је могућност видео позива и 
тренутно је најкоришћенија генерација мобилне технологије на свету.   

− 4G – је истински мобилни broadband без ограничења – нешто што је до тада било резервисано само 
за оптичке и DSL мреже, постало је могуће и без кабла на великим удаљеностима од саме 
инфраструктуре. 

− 5G – још увек у експерименталној фази али очекивања су да ће у потпуности променити начин на 
који користимо мобилну технологију и омогућити до сада незамисливе пројекте. 

3 СЕРВИСИ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ У ФУНКЦИЈИ УПРАВЉАЊА 
Два најзаступљенија сервиса мобилне технологије су SMS и GPRS и они ће бити описани у даљем тексту. 

Као и на ком принципу ради Android оперативни систем, јер ће реализована апликација управљање на даљину 
користити дати оперативни систем. 

3.1 SMS сервис 
SMS сервис који се још зове и систем кратких порука (Short Messaging Service) омогућују слање 

текстуалних порука преко GSM (Global System for Mobile Communications) мобилних телефона. Оба 
стандарда су развијена од стране ETSI (European Telecommunications Standard Institute). SMS сервис омогућује 
слање једне текстуалне поруке која може да садржи: 

− 160 карактера (са 7-битним кодирањем) 

− 140 карактера (са 8-битним кодирањем) 

− 70 карактера (са 16-битним кодирањем) 
Због начина кодирања, SMS услуга се може користити за пренос порука писаних разним језицима, тј у 

свим језицима који су подржани Unicode кодирањем. Иако се SMS поруке у највећем броју користе за пренос 
текстуалних порука, оне могу да служе и за пренос бинарних података. Тако да је могуће слати и мелодије, 
слике, контакт информације и др. Данас SMS представља једну од најчешће коришћених услуга мобилних 
оператера 

3.2 GPRS сервис 
GPRS (General Packet Radio Service) је пакетно оријентисана мобилна услуга за пренос података доступна 

коринсицима 2G, 3G и 4G комуникационог канала. GPRS надограђује GSM услуге и омогућава следеће 
услуге: 

− Стални приступ интернету 

− MMS (Multimedia Messaging Service) 

− PTT (Push to Talk) преко ћелија (Poc/ PTT) – метода комуникације на каналу која подржава 
обостарну, али неистовремену комуникацију употребом тастера за пребацивање са примања порука 
на слање порука 

− IM (Instant Messaging) 



− Подршка за апликације за преглед Интернет страница намњене паметним уређајима преко 
протокола WAP 

− P2P (Point-to-Point) прикључивање на Интернет 

3.3 Android мобилни телефони и њихове карактеристике 
Android је мобилни оперативни систем, који је заснован на модификованој верзији Linux оперативног 

система, писан је у C/C++ језику.  Еволуција Android оперативног система је толико напредовала да тренутно 
на тржишту имамо Android верзиjу 8.0 (Oreo – 26 август 2017 год.). Android оперативни систем прилагођен је 
уређајима са екранима на додир. У сегменту безбедности Android је врло добро осмишљен, јер је оперативни 
систем скоро недодирљив за вирусе и хакере. Већина апликација писана је у Java програмском језику 
користећи Android Software Development Kit (SDK). Када је софтверска подршка у питању систем је у складу 
са својом популарношћу веома добро подржан, расположиве су све актуелне апликације. Ажурирање система 
се врши врло често, а од верзије 6.0 корисник има могућност контролисања да ли ће и коју апликацију 
ажурирати као и сам оперативни систем. Android  је уско повезан са Google-oм. Путем G-mail налога могуће 
је синхронизовати именик са телефона.  Основних пет секција Android оперативни система су: Linux језгро, 
Библиотеке, Android runtime окружење, Application Framework и Applications. 

4 ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК И ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ 

Једна од способности савремене технике је коришћење постојећих уређаја и њихово прилагођавање 
применама, за које нису иницијално пројектовани. На тај начин се избегава комплетно пројектовање свих 
елелмената новог система. Овакав приступ је пре свега омогућен чињеницом да се већина нових уређаја, без 
обзира на њихову примену пројектује и реализује на бази рачунарских компоненти. 

4.1 Пројектни задатак 
Циљ овог рада је реализација система за управљање на даљину радом капије.  Појава мобилних уређаја са 

могућношћу слања SMS порука пружила је могућност њиховог коришћења као управљачког уређаја. За сваку 
команду, односно њену варијацију може се дефинисати одговарајући командни тастер чиме се избор и слање 
команди чини интуитивним и аутоматизованим. Практично, садржај SMS поруке представља командну 
поруку, коју уређај на пријемној страни интрепретира и тумачи на жељени начин. Јасно је да на страни 
управљачког уређаја треба да постоји мобилни телефон који ће примити SMS поруку  и проследити је самом 
управљачком уређају. Овај систем треба да се састоји из два подсистема: 

− Подсистем управљања капијом у оквиру кога треба да се прихватају команде које су генерисане на 
удаљеној локацији, врши њихово интрепретирање и укључује погонски систем којим се врата 
отварају и затварају. 

− Подсистем у оквиру кога ће бити могуће  да се задају команде, које ће затим бити пренете радио 
путем до самог подсистема за управљањем капијом. 

4.2 Идејно  решење 
С обзиром да су мобилни уређаји, који раде под контролом Android оперативног система данас 

најбројнији одлучено је да се развој подсистема команди базира на том типу мобилних уређаја.  Дата Android 
апликација треба да генерише управљачку SMS поруку (леви део блок шеме на слици 1), која треба да буде 
прихваћена од управљачког уређаја, који ће на бази ње извршити стартовање мотора за покретање капије. 

 

Слика 1.  Блок шема управљачког система управљања капијом 



Са десне стране имамо Ардуино модул као рачунарску основу за управљачки модул. Потребно је 
компоненте, као што су мотор, индикатор положаја, сигнализација, повезати на управљачку електронику и 
даље на рачунарски модул. Са друге стране рачунарски модул треба повезати са GSM комуникационим 
модулом преко кога ће се примати и слати SMS поруке. 

5 ПРАКТИЧНА РЕАЛИЗАЦИЈА ANDROID АПЛИКАЦИЈЕ 
Да би се реализовала једна Android апликација потребно је пре свега познавати основе OOP као и Android 

програмирања. 

5.1 Структура Android апликације 
Свака Android апликација се састоји из неколико обавезних пакета и фолдера. Стандарди су App и Gradle 

пакет. У App  пакету имамо Manifest, Java, Res фолдер. Поред ових пакета и фолдера користе се још Assets и 
многи други.  

− Manifest – xml фајл у којем се пишу основне потребе апликације. Између осталог и све потребне 
permission-e: SMS, LOCATION, CAMERA, STORAGE и други. 

− Java – састоји се од фолдера у ком се креирају активности, фрагменти, адаптери и сл. у којима 
пишемо код апликације као и од фолдера за тестирање апликације. 

− Res – састоји се од више додатних фолдера: layout, drawable, menu, mipmap, values. 

− Assets – служи за складиштење локалне базе апликације. У њему се чува .db фајл који представља 
локалну базу. 

− Gradle пакет – главни пакет за build сваке апликације. У њему се дефинише максимални sdk 
апликације, као и минимални sdk.  

5.2 Реализација и опис Android апликације 
За реализацију је коришћено развојно окружење Android Studio. За саму реализацију је било потребно 

четири аctivity-ja где сваки аctivity има свој layout, односно xml фајл, затим, две класе за повезивање са 
локалном базом и једна DTO класа, као и један адаптер за приказ листе свих објеката.  

Главни screen апликације приказан је на слици 2. Где можемо видети Popup са поруком о дозволи 
permission-a за коришћење SMS порука у апликацији. 

 
Слика 2.  Порука да се мора прихватити тражена дозвола 

У случају када ова дозвола буде прихваћена,корисник ће бити у могућности да одмах користи апликацију 
у пуном капацитету. Кликом на spinner отвара се листа доступних објеката чијим капијама се слањем SMS 
поруке може управљати (слика 3). 



 
Слика 3.  Листа доступних објеката Android app Управљање капијом 

У Toolbar-у,  у његовом десном углу имамо мени са унапред  дефинисаним опцијама (слика 4). 

 
Слика 4.  Падајући мени Android app Управљање капијом 

Кликом на Set building отвара се листа од десет унапред дефинисаних објеката (слика 5). Међутим, ти 
објекти ће постати доступни и видљиви на главном screen-у тек ако се унесе име објекта и број телефона. 

 
Слика 5.  Листа дефинисаних објеката 

Постављање сваког појединачног објекта се врши кликом на жељени објекат и тада се отвара нови screen 
(слика 6) где корисник може унети податке и кликом на “Save” унети објекат ће се појавити на главном 
screen-у. Кликом на “Reset” дати објекат се враћа у првобитно стање и постојаће само у “Set building” листи. 
Кликом на “Delete” селектовани објекат се брише и из “Set building” листе, а и са главног screen-a. 

 
Слика 6.  Управљање селектованим објектом 



Кликом на “Add building” отвара се screen где кориниск може унети нови објекат, поред унапред 
дефинисаних објеката (слика 7). 

 
Слика 7.  Додавање новог објекта 

6 ЗАКЉУЧАК 

Пошто се данас повезивање између управљачких уређаја и објеката управљања остварује путем 
рачунарских мрежа извршена је анализа заступљености рачунарских мрежа у системима управљања. На бази 
спроведене анализе утврђено је да се данас бежичне мреже све више користе у системима управљања, јер 
имају компаративне предности у односу на жичне мреже. Током израде рада детаљно је обрађена технологија 
мобилне телефоније, посебно са аспекта њене раширености и комуникационих сервиса које нуди. Пажња је 
посвећена и SMS и GPRS сервисима као носиоцима управљачких информација. Затим, дат је и приказ целог 
система као и његових подсистема. Приказано је како се користи Android оперативни систем, као и где се 
пишу Android апликације. Што се саме апликације тиче дат је пример њених функционалности и опис од чега 
се она све састоји. А могућност проширења саме апликације се може размотрити додавањем аутентификације 
пре самог уласка у апликацију, тј да корисник прво мора бити регисторван. Такође, на плану дизајна се могу 
извршити одређена кориговања, додавањем још неких модерних и моћних Android-ових UI елемената.  
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