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Апстракт — У окрив овог рада биће приказан пројекат, идејно решење и практична реализација софтверског адаптивног 
система који има могућност прилагођавања захтевима корисника, тако да сама апликација у зависности од потребе 
корисника а на основу улазних параметара треба да конфигурише постављени систем. Софтверска апликација има за циљ да 
омогући кориснику да изабере врсту и потребан број сензора који исти жели да користи приликом обезбеђивања одређених 
објеката при чему сам корисник у ове две тачке нима никаква ограничења. Комплетан софтверски пројекат је изграђен у 
REST архитектурим при чему се као база података користила SQL Server, на back-end се користио ASP.NET Core, а за front-
end Angular. Овакав систем се може употребити на разним објектима који имају потребу за неким обликом додатне 
сигурности.  

1 УВОД  
У данашњем свету Интернет, а са Интернетом и све доступне апликације које су развијене на разним 

платформама, играју веома важну улогу у свакодневници скоро сваког појединца. Са повећањем броја корисника 
споменутих апликација пропорционално се повећава и број захтева од стране корисника, што заједно доводи до 
нових, савремених, иновативних софтверских решења како би се задовољиле све потребе крајњих корисника. А 
једно од иновативних решења у развоју софтверских апликација, свакако јесте и могућност апликације да се 
прилагођава броју и структури података који долазе на њихов улаз.  

Ако узмемо у обзир, већ споменуте високе захтева од стране корисника, долазимо до идеје да једна 
апликација може да обезбеди више различитих информација за сваког корисника у зависности од жеље и 
потребе сваког корисника појединачно. Што даље значи да је неопходно креирати адаптивну, тј конфигурабилну 
апликацију, како би једна апликација могла да задовољи скоро све захтеве корисника. Значај овако креираних 
апликација је велика, јер креирањем само једне апликације имамо могућност покривања изузетно великог 
тржишта. 

2 РАЗВОЈ WEB АПЛИКАЦИЈА 
Живимо у времену у којем савремене web апликације представљају свакодневницу већина људи. Јер су 

управо овакве апликације значајно олакшале живот савременог човека. Захваљујући њима, имамо могућност да 
будемо у комуникацији са људима широм света. Имамо могућност online куповине, а оно што у последње време 
добија примарну улогу над свим овим стварима јесте свакако и могућност управљања кућним уређајима, 
коришћењем web или mobile апликација. Web апликације подразумевају апликације којима се може приступи 
преко мреже, тј преко Интернета 

Данас једну од примарних улога у развоју софтверских пројекта свакако има REST архитектура. Она 
омогућава креирање независних back-end и front-end апликација, које са собом доносе погодност приликом 
креирања целокупног пројекта 

Када говоримо о back-end и front-end морамо направити тачну разлику између ова два појма. Један од 
најједноставнијих начина је да front-end схватимо као страницу у нашем browser, док back-end можемо схватити 
као место са којег долазе подаци, који ће бити приказани на нашој front-end апликацији. Другим речима, можемо 
исказати да front-end опслужује крајњег корисника, док back-end обезбеђује front-end неопходне податке како би 
имао шта да прикаже кориснику.  

3 РАЗВОЈ FRONT-END АПЛИКАЦИЈА 
Данашње front-end апликације представљају основу у развоју web апликација и сајтова коришћењем 

различитих архитектура за њихово креирању. Када преко својих browser, приступимо жељеним сајтовима или 
web апликација, имамо могућност да видимо одређени визуелни приказ који је најчешће представљен 
интерпретацијом слике, текста и евентуално видеа садржаја. Наравно, овако представљена једна web страница, 
апликација или сајт се налази на неком удаљеном серверу, а ми том серверу приступамо преко већ споменутог 
browser.  

Доминантне технологије у развоју front-end дела целокупног пројекта или самосталне апликације си HTML, 
CSS и JavaScript, a у последње време доминантну улогу игра и Typescript који представља надоградњу на 
целокупан скуп JavaScript програмског језика. 

 



3.1 Ангулар 
Angular у својој првој верзији је био доступан front-end програмерима 2010. године, а креиран је од стране 

Google корпорације са првобитном називом AngularJS. Као што и сам назив каже ова верзија Angular била је 
доступна програмерима са Java Script програмским језиком, а што је остало једино у верзијама 1.x.x. Познато је 
да је прва верзија Java Script изашла још 1995. године, као и да Java Script представља слабо типизиран 
интерпретаторски језик високог нивоа.  

Традиционални Java Script користи функције и заснован је на prototype наслеђивању, што може бити мало 
зачуђујуће за програмере који се знатно комфорније осећају у објектно – оријентисаном приступу, где класе 
наслеђују функције, а објекти су инстанце, тј примери класа. 

Са преласком на верзију 2.x.x креатори овог framework су се одлучили на један битан корак у развоју истог, 
јер је од те верзије Angular доступан програмерима са Type Script програмским језиком. Један од битних разлога 
зашто су се креатори овог framework одлучили на овакав корак јесте жеља да се сам framework прилагоди 
програмерима који су до тог тренутка имали велика искуства у раду са објектно – оријентисаним програмским 
језицима, па су дотадашњи Java Script програмски језик заменили са Type Script, који је креиран од стране 
Microsoft компаније. Са присуством Type Script програмског језика у Angular framework дошла је и опциона 
статичка типизација, као и објектно оријентисани приступ. А једна од главних жеља креатора Type Script 
програмског језика је била и могућност задржавања компатибилност са постојећим стандардом и више 
платформском подршком коју је Java Script поседовала. Type Script сам по себи даје могућност програмерима 
развој и Java Script апликација које се извршавају како на клијентској страни тако и на серверској. Можемо 
рећи да Type Script представља надскуп Java Script програмског језика, што значи да сви програми који су 
креирани у Java Script програмском језику су уједно валидни и Type Script, што даље имплицира да сви Type 
Script програмери могу користити постојеће Java Script библиотеке. 

На овако креиран скуп, који представља унију једног од најпопуларнијих програмских језика овог века Java 
Script и могућност типизације и објектно – оријентисаног приступа, креатори новог Angular са доступним Type 
Script програмским језиком већ неколико година уназад дају могућност програмерима да развијају клијентске 
апликације у „удобним“ окружењима, јер су обезбедили могућност да се Type Script језик компајлира у Java 
Script програмски језик, пошто је таква конверзија неопходна. Јер данашњи кориснички browser подржавају 
искључиво Java Script програмски језик. 

 
Слика 1 – Архитектура Ангулар апликација[19] 

3.2 Progressive Web Apps – PWA 
Progressive Web Apps су специфичне апликације са специфичним додатним карактеристикама заснованим на 

мобилним апликацијама, а у ту групу пре свега спадају offline режим, push notification, кеширање и друге 
карактеристике својствене мобилним апликацијама. Progressive Web Apps представљају као што је већ речено 
специфичну врсту апликација. Због њихових карактеристика можемо слободно рећи и мобилних апликација, 
које се развијају коришћењем web технологија. Битно је напоменути, да овако креиране апликације раде и на 
Android и на iOS платформама. Првобитно овакве апликације су креиране од стране Google 2015. године. 
Progressive Web Apps су заправо web апликације коју су развијене као што је већ речено са web технологијама 
које делују много природније у односу на web апликације оптимизоване за мале, тј мобилне уређаје. 

3.3 Native Mobile Apps 
Ове врсте апликације су стандардне апликације креиране за наше мобилне уређаје са којима смо сви ми већ 

увелико упознати. Ове апликације се креирају коришћењем Java или Kotlin програмских језика ако се креирају 
Android апликације и користи се Objective-C или Swift ако се креирају iOS апликације. Овако креиране 
апликације се могу пронаћи на App Store. Главни недостатак овако креираних апликације јесте тај што се за 



сваки тип апликација неопходно развијати апликације на сопственим платформама, што даље захтева 
познавање више различитих програмских језика како би се креирале апликације на свакој појединачној 
платформи.  

3.4 Hybrid Apps 
Овако креиране апликације представљају одређену комбинацију више апликација као што и сам назив каже. 

Конкретно, овакве апликације се креирају користећи web технологије, али се могу наћи на App Store. Најчешће 
платформе су Phonegap, Xamarin Ionic framework и многе друге. Обично оно што се може видети на страници 
заправо представља WebView који у суштини учитава web локацију. Главни концепт код овако креираних 
апликације јесте креирати апликацију једном, а покретати је било где. А ово је могуће, јер се апликација креира 
коришћењем web технологија. 

3.5 Apps built with React Native 
Овако креиране апликације користе Java Script за креирање, при чему се креирани website не уграђују у 

WebView, a основна замисао приликом креирања ових апликација је слична као код горе описане апликације, 
али ипак се разликује, а гласи. Научити једном писати било где. Што има исто значење, да једном написана 
апликација може да се користи на свим другим платформама. Али за разлику од претходно описане апликације, 
код ове врсте апликације неопходно је да из исто написаног кода креирате две одвојене апликације како би се 
оне користиле или као Android апликације или као iOS апликације, али задржава јединствен програмски код за 
обе. 

4 РАЗВОЈ BACK-END АПЛИКАЦИЈА 
Сам појам back-end представља развој свега онога што се налази у позадини приликом креирања ваше 

апликације или сајта, при чему сам крајњи корисник нема могућност приступа истом, за разлику од описаних 
клијентских апликација. Такође, све серверске апликације имају задатак да врше комуникацију са базама 
података и самим тим да клијентима достављају неопходне информације, док о начину приказивања податка 
воде бригу клијентске апликације.  

Данас, у времену паметних кућа, уређаја и других ствари које имају за циљ да олакшају и обезбеде сигурнији 
живот људима, овакве серверске апликације неретко успостављају комуникацију и са одређеним хардверским 
системима које корисницима дају различите податке. Када говоримо о хардверским системима подразумевамо 
различите хардверске компоненте, као што су процесори, меморије, сензори и други уређаји. Неретко можемо 
чути да овакве апликације представљају „срце“ целог пројекта, који такође имају за задатак да обезбеде 
целокупну логику, проверу свих долазећих и одлазећих података, као и да те податке правилно обраде.  

У данашње време постоји велики број back-end програмских језика које нам омогућавају да развијамо 
споменуте апликације. Посматрајући кроз историју све те програмске језике, доминантну улогу су играле Java, 
C#, PHP, а релативно скоро значајну улогу игра и JavaScript од кад је постао и серверски језик. Међу 
споменутим језицима, постоје значајне разлике, неки програмски језици су објектно орјентисани, као што су 
Java и C#, док неки програмски језици могу бити скриптни као што су PHP и JavaScript.  

4.1 Open Data Protocol – Odata 
Open Data Protocol – Odata, је протокол за приступ подацима направљен на основи стандардних протокола 

као што је на пример HTTP протокол који ради на стандардним методологијама и архитектурама где 
омогућавају пренос података кроз мрежу и саму комуникацији између више апликација, а један од примера 
описане методологије јесте REST архитектура. Тако да сви сервиси који раде на овако описаним протоколима 
могу подржати и Odata сервиси.  

Odata сервиси могу радити на описаним протоколима, али морамо пре тога видети његове карактеристике, и 
шта програмери добијају са коришћењем оваквог протокола. На самом почетку битно је рећи да коришћењем 
овог протокола back-end програмерима се значајно олакшава посао, док задужења front-end програмера остају 
више мање непромењена. Тако да је овај протокол пре свега намењен програмерима који раде на серверској 
страни.  

4.2 Entity Framework 
Entity Framework представља framework који олакша рад и манипулацију података између базе података и 

серверских апликација. Прецизније речено Entity Framework је open-source ORM framework за изградњу .NET 
апликација. Овај framework омогућава програмерима рад са подацима користећи објекте и класе тих објеката, 
при чему се избегава монотон рад на нивоу базе података, табела из базе података. Званична дефиниција овог 
framework гласи: „Entity Framework је објектно-релациони мапер ORM који омогућава .NET програмерима рад 
са базама података користећи .NET објекте. Елиминише потребу за већином кода који омогућава приступ 
подацима који програмери обично морају да напишу.“[8] 



 

5 ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК И ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ 
Циљ овог пројекта је био реализација адаптивне web апликације, која ће преко своје адаптивности омогућити 

крајњим корисницима увид у жељене објекте. Под појмом, објекта, можемо подразумевати куће, станове или 
било које друге грађевинске објекте у које корисник жели да има свакодневни увид. Такође, треба обезбедити 
да корисници ове web апликације имају могућност надзора над више објеката истовремено, који се налазе на 
различитим адресама, при чему такође треба обезбедити да над једним објектом више корисника има могућност 
надзора.  

Ова апликација, има за циљ да помогне корисницима, како у надзору објеката, тако и у брзом и ефикасном 
обавештавању сваког крајњег корисника о свим нежељеним активностима. Поред неодређеног броја објеката 
који сваки корисник може да контролише, као и неодређеног броја корисника који могу надгледати један 
објекат, апликација има за циљ да обезбеди сваком кориснику и неодређени број информација о сваком објекту 
појединачно у зависности од жеље и потребе сваког клијента. Па из горе свега наведеног за различите објекте 
корисник има могућност да посматра активност сензора покрета и активности web камера у основној верзији. 
Док уколико корисник то жели може додати још сензора које жели да имплементира у свој хардверски систем. 
Тако да, можемо рећи да је наша апликација апсолутно конфигурабилну у зависности од следећа три фактора: 

• Број корисника 

• Број објекта 

• Број података по објекту 

Хардверска подршка за овако креирану софтветску апликацију могла би се састојати од следећих 
хардверских компонената: 

• ESP32-CAM 

• PIR Motion Sensor HC-SR501 

• 2N3904 transistor 

 Ове компоненте имају за циљ да нам обезбеде информације о нежељеним активностима, тј да ли је сензор 
покрета активан, или ипак у регуларним условима неактиван, што ће нам омогућити споменути сензор покрета, 
затим увек можемо видети тренутно стање и активност у посматраном објекту коришћењем споменуте камера, 
као и транзистор који има улогу прекидача у овкао креираном електронском колу.  

За овако дефинисани пројектни задатак, идејно решење споменутог, се састоји од моделовања и 
пројектовања базе података која има за циљ да обезбеди извор података из којег ће се црпети све неопходне 
информације за сваког корисника и сваког објекта појединачно. Овако дефинисана база података се „качи“ на 
креирани back-end систем, а он комуницира са mobile апликацијом израђеном у web технологији, који 
представља нашу front-end апликацију. Приказ концептуалног модела креиране базе података је приказан на 
слици испод. 

 
Слика 2 – Концептуални модел базе података 



6 ПРАКТИЧНА РЕАЛИЗАВИЈА ПРОЈЕКТА 
У овом поглављу ћемо приказати практичну реализацију пројекта у складу са постављеним пројектним 

задатком и идејним решењем, тј приказаћемо тестно окружење свих креираних апликација у оквиру пројекта, 
као и тестно окружење базе података. Исто тако ћемо се потрудити да објаснимо начин реализације, тј 
имплемнетације адаптивност саме апликације. И на крају ће бити дата и електрична шема хардверског 
подсистема, који може да снабдева нашу апликацију неопходним подацима.  

Основна идеја приликом практичне реализације само адаптивности апликације јесте да се омогући да back-
end апликација шаље front-end апликацији променљив JSON у зависности од жеље и потребе корисника, а при 
чему ће front-end апликација имати могућност да прима сваки облик послатог JSON-a. У нашем конкретном 
случају одлучили смо се за варијацију два параметра у JSON-у који долази на front-end апликацију, а то су 
следећи параметри: 

• required 

• optional 

Required параметар представља листу обавезних сензора који корисник мора да има на сваком свом 
хардверском систему, и он би представљао основни комплет сензора у оваквој понуди хардверске подршке, док 
optional параметар представља листу опционих сензора за које се сваки корисник може али не мора одлучити.  

Одлучили смо се за баш овакав формат и концепт развоја апликације, пошто овакви концептуални модели 
развоја апликација представљају светски тренд у развоју истих, где се крајњем кориснику нуди основни пакет 
као default-на верзија апликације, док евентуално свака надоградња изускује додатне материјалне трошкове за 
крајњег корисника, уколико исти жели да себи приушти и остале погодности развијеног софтвера.  

Наша front-end апликација има могућност да прихвати податке било ког формата са горе описаном 
методологијом, што смо омогућили коришћењем једноставних променљивих листа. Важно је напоменути, да 
front-end апликација нема потребу да унапред зна тачан број снезора које је крајњи коринсик изабрао, једино је 
неопходно да конкретни сензори нађу у одговарајућој листи о чему брини наша back-end апликација. 

На слици испод приказан је део JSON који шаље наша back-end апликација клијентској апликацију у случају 
када крајњи корисник на истом хардверском систему има један обавезан сензор и један опциони: 

 
Слика 3 – Пример back-end response-a 



 
На сликама 3 до 10 је приказана пракатична реализација наше web апликације: 

 

Слика 3. Страница за пријављивање 

 

Слика 4. Почетна страница 

 

Слика 5. Листа свих група 

 

Слика 6. Листа свих објеката 



 

Слика 7. Profile страница корисника 

 

Слика 8. Admin страница – листа свих корисника 

 

Слика 9. Листа корисника који су тражили захтев 

 

Слика 10. Захтев за инсталацију апликације 



7 ЗАКЉУЧАК 
Адаптивне web апликације представљају пример софтверског решења за динамичке структуре података који 

долазе на улаз саме апликације, што смо показали кроз практични део овог мастер рада. И захваљујући оваквој 
врсти апликација имамо могућност покривања знатно већег тржишта кроз креирање јединствене апликације.  

Такође, приликом реализације практичног дела мастер рада одлучили смо се да сама front-end апликација 
буде PWA, што је омогућило рад у offline режиму иако је реч о типичној web апликацији, затим је омогућило 
постојања push-notifications, које такође нису типичне за web апликације. И на крају захваљујући PWA имамо 
могућност креирања пречице на почетном екрану нашег уређаја, што нам омогућава исто понашање као и за 
било коју другу native mobile апликацију. 

Када говоримо о back-end креираној апликацији треба имати на уму да смо одабрали ASP.NET Core, пре свега 
јер смо желели да искористимо већ постојеће библиотеке за комуникацију са хардверским деловима система. 
Затим због могућности коришћења Entity Framework, који у многоме олакшава рад са базама података. Посебна 
пажња у овом делу је посвећена Open Data Protocal-OData, који заиста на један изванредан начин олакшава 
посао back-end програмерима.  

Кроз целокупан мастер рад, трудили смо се да направимо што мање грешака, детаљније опишемо 
проблематику, и да оставимо што мање потреба за дораду и унапређење самог пројекта. Међутим, савршенство 
никад није достижно, а посебно не у овом случају и времену када савремена и модерна решења за разне 
софтверске проблеме се рађају свакодневно. Један од начина за непосредну надоградњу овако креиране идеје, 
јесте повећавање перформанси саме апликације, као и додавање других решења у саму апликацију, које би још 
више утицале на јединственост креиране апликације. Што би значајно повећало приступачност на самом 
тржишту квалитета. 
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