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Automatic remote firmware updating of Margento terminals 

In this article an implementation of Margento’s mobile system is shown, which is intended for 
automated remote terminal update procedures. For achieving this goal, specialized software was 
developed namely Margento Terminal Tool that is capable of creating specialized files used for 
remote updating procedures. This file contains firmware, objects needed by application, for instance 
sounds, logotypes, parameters, etc. The file is then uploaded into Margento Processing System Ad-
ministration (MPSA), which is intended for terminal management and updating procedures. When 
remote updating procedure takes place two options are available; either we transfer data through 
slow (GSM) or fast (GPRS) communications channel, where the majority of cases falls into the 
latter one, because of faster data transmission and thus lower time delays. After successful remote 
update data transmission, the actual data update procedure takes place. This represents an auto-
mated and robust system, which has removed the need of physical access to the terminal on the 
field. 

 

 

 

Kratek pregled prispevka 

V tem prispevku predstavimo implementacijo Margento sistema namenjenega avtomatiziranemu 
posodabljanju Margento terminalov preko daljave. Pri tem uporabimo namensko programsko opre-
mo Mergento Terminal Tool, s katerim izdelamo namensko datoteko, ki vsebuje posodobitev, v 
katero so zajeti vsi objekti potrebni za izvajanje aplikacije na končnem terminalu. Posodobitev se 
nato vnese v Margento strežniški sistem (MPSA), kateri skrbi za vodenje in posodabljanje termina-
lov na terenu. Pri posodobitvi terminala imamo na voljo počasnejši (GMS) in hitrejši (GPRS) 
komunikacijski terminal, kjer se večinoma uporablja le še slednji zaradi hitrejšega prenosa podat-
kov in s tem manjše časovne zakasnitve pri prenosu posodobitve. Po uspešnem prenosu posodobit-
ve, se le ta izvede na samem terminalu, kar se izkaže za zelo avtomatiziran in robusten sistem, hkra-
ti pa odpravlja potrebe po fizičnem dostopu do terminala. 

 

 

 

 

 



1 Uvod 

Dandanašnji dan je izjemnega pomena, da 
vzpostavimo avtomatiziran in avtonomen sis-
tem, ki naj bo kar se da robusten in hkrati eko-
nomsko učinkovit. Iz tega stališča smo pri Mar-
gentu razvili in patentirali sistem avtomatizira-
nega in daljinskega upravljanja nad terminali, 
saj s tem lahko izvajamo posodobitve termina-
lov na daljavo, tudi ko so terminali zelo oddal-
jeni od centra, s tem pa prihranimo na času in 
stroških, saj teh terminalov ni potrebno pošiljati 
nazaj na center. Posodobitve terminalov se vrši-
jo preko servisnih klicev na strežniški center 
podjetja Margento, in sicer preko različnih 
mobilnih telekomunikacijskih omrežij kot so 
GSM [1], GPRS [2] in UMTS [3], kjer se v pri-
meru boljšega signala uporabi GPRS paketni 
prenos podatkov (to je tudi privzeti način pri 
servisnih klicih), vendar obstajajo tudi primeri, 
v katerih ni mogoče zagotoviti kvalitetnega 
GPRS signala, kjer se prenos programske poso-
dobitve opravi preko moduliranega glasovnega 
kanala po GSM omrežju, ki je v celoti razvit pri 
podjetju Margento.  

Slika 1 grafično prikazuje sistem daljinskega 
posodabljanja, kjer je na eni strani strežniški 
sistem, ki vsebuje vse ažurirane programske 
posodobitve in informacije o vseh terminalih z 
njihovimi lastnostmi, medtem ko je na drugem 
koncu posamezni terminal, ki po vnaprej defini-
ranem časovnem intervalu center ali z ročno 
vneseno komando opravi servisni klic na strež-
niški center.  

 

Slika 1: Pregled Margento sistema 

2 Opredelitev problema 

Pri daljinskem posodabljanju programske 
opreme terminalov mora biti sistem avtomatizi-
ran, kar pomeni, da je sposoben določiti najpri-
mernejši komunikacijski kanal, ki bo uporabljen 

za prenos podatkov. Prav tako mora celoten 
strežniški del sistema slediti, na katere terminale 
se omenjena posodobitev navezuje. Vendar ker 
imajo terminali omejen prostor namenjen daljin-
skemu posodabljanju programske opreme, teži-
mo k temu, da so te posodobitve kar se da 
minimalne, saj že v osnovi dobimo pribitek na 
velikosti zaradi dodatnih bitov namenjenih 
odkrivanju napak (CRC-16) [4] in kriptiranju 
podatkov pred prenosom po komunikacijskem 
protokolu. 

Proces posodobitve je zasnovan na način, da 
je poleg posodabljanja sektorjev serijskega 
FLASH pomnilnika na katerem je aplikacija  
terminala, omogočeno še posodabljanje ostalih 
delov v sklopu aplikacije, in sicer parametrov 
aplikacije, zvokov, logotipov in animacij, tabel 
namenjenih modulacijam in stavkov, ki se izpi-
sujejo na zaslonu v več različnih jezikih. Sam 
proces posodabljanja mora biti zelo avtomatizi-
ran in robusten, saj se tekom posodabljanja lah-
ko pripeti, da se namerno ali nenamerno zgodi 
napaka, ki pa ne sme vplivati na končno delova-
nje terminala. V te napake lahko štejemo npr. 
napako, če pride do izpada napajanja med pro-
cesom posodabljanja programske posodobitve. 

3 Avtomatizirano posodabljanje 

V tem poglavju na kratko predstavimo kora-
ke, ki se izvedejo ob izdaji novejše različice 
programske posodobitve, ki je nastala bodisi 
zaradi popravkov, bodisi zaradi dodane nove 
funkcionalnosti.  

3.1 Postopek posodabljanja terminalov 

Pred pričetkom procesa posodobitve, seveda 
mora biti pripravljena nova različica program-
ske opreme. Nova različica se navadno zamenja 
v namenski datoteki programskega orodja Mar-
gento Terminal Tool, s katerim se izdela nova 
posodobitev, ki jo kasneje dodamo na strežniški 
center. Posodobitev se navezuje na določene 
terminale (ločimo jih po ID številkah), za katere 
nato skrbi strežniški del, da se bodo izvedle ob 
servisnih klicih. Servisni klic se večinoma prič-
ne v naprej določenih časovnih trenutkih oz. v 
izjemnih primerih z ročnih zahtevkom na termi-



nalu, kar pa povzroči identificiranje terminala z 
njegovo ID številko, nato pa strežniški center 
preveri ali za omenjen TID (Terminal ID) obsta-
ja kakšna posodobitev in če obstaja, se prične 
šifriran prenos podatkov na terminal. Ti podatki 
se shranjujejo na točno določen predel pomnil-
nika v eksternem FLASH pomnilniku. Po kon-
čanem prenosu podatkov zagonski nalagalnik 
dešifrira podatke in preveri, če je prišlo do 
napake pri prenosu podatkov. V primeru, da se 
CRC ujema z vrednostmi, ki so dodane na kon-
cu datoteke, zagonski nalagalnik prične posodo-
bitev terminala. 

Slika 2 shematično prikazuje diagram poteka 
pri postopku posodobitve terminala. 

 

Slika 2: Postopek posodobitev terminalov 

3.2 Izdelava posodobitve 

Celotna funkcionalna zgradba aplikacije z 
vsemi njenimi parametri, napisi, logotipi in 
zvoki, je zajeta v datoteki programskega paketa 

Margento Terminal Tool, s katerim je mogoče 
terminal fizično povezati preko serijskega COM 
vmesnika, ali pa z njim izdelati datoteki, ki kas-
neje skrbita za avtomatizirano daljinsko poso-
dabljanje terminalov.  

Programska oprema skrbi za izdelavo poso-
dobitve v obliki datotek, katera vsebuje tudi 
različne varnostne mehanizme, ki preprečujejo 
zlorabe in nepravilne posodobitve terminalov. 
Ti varnostni mehanizmi vsebujejo izhod sekljal-
ne funkcije, kot tudi podpise in tudi parametre, 
ki morajo sovpadati z uporabljeno strojno 
opremo.  

Slika 3 prikazuje programski paket Margento 
Terminal Tool namenjen posodabljanju termina-
lov in izdelavi posodobitev na daljavo. 

 

Slika 3: Margento Terminal Tool 

Posodobitev se tudi dodobra testira, preden 
se jo posreduje na teren, saj se to napravi na 
razvojnem centru, kjer je še mogoče locirati in 
odpraviti programsko napako, preden se to pos-
reduje na terminale, ki so locirani na terenu. Ta 
korak je pomemben, saj se lahko pripeti, da se 
pojavi programski hrošč ravno na področju, ki 
skrbi za posodabljanje programske opreme, kar 
pomeni, da je do terminala potreben fizični dos-
top in to lahko predstavlja problem, če so termi-
nali oddaljeni po tisoč in več kilometrov od raz-
vojnega centra. 

3.3 Strežniški center 

Namen tega centra je odpraviti potrebo po 
fizičnem dostopu servisne ekipe do terminala, ki 
se nahaja na terenu in s tem znižati stroške 



vzdrževanja terminalov. V ta namen je bil pred-
stavljen sistem avtomatiziranega posodabljanja 
terminalov na daljavo, od katerega pa omenimo 
le nekaj bistvenih lastnosti.  

Razvijalec ob izgradnji nove različice pro-
gramske opreme terminala, le to zamenja v 
namenski datoteki programa Margento Terminal 
Tool, s pomočjo katerega dobi dve datoteki, in 
sicer sta to posodobitev in spremembe paramet-
rov v xml datoteki. Slednja je pomembna, saj 
lahko z njo sledimo spremembam programske 
opreme med različnimi različicami. Na ta način 
se točno ve, kaj vsebuje določena različica pro-
gramske opreme in kaj se je spremenilo z dolo-
čeno različico programske opreme. Slika 4 pri-
kazuje pregled stanja posodobitev v sistemu 
MPSA. 

Vsakemu izdanemu zahtevku za posodobitev 
terminala, lahko dodamo tudi podrobnejše 
informacije, ki se prikažejo s klikom v MPSA 
sistemu na posodobitev. Te informacije navadno 
vnese razvijalec, ki je napravil zadnjo različico 
posodobitve. Slika 5 tako prikazuje informacije 
o določeni posodobitvi. 

Posodobitve so razvrščene tudi po prioriteti, 
kjer imamo na voljo kritično posodobitev in 
označimo lahko tudi ali gre za sistemsko verzi-
jo, kar pomeni, da ta posodobitev vsebuje poso-
dobitve programske opreme terminala. 

Večkrat se pripeti, da želi lastnik terminalov 
z določenega prodajnega mesta zamenjati npr. 
kakšen napis ali parameter, ali celo logotip pod-

jetja, takrat je potrebno pri nalaganju posodobi-
tve izrecno podati številke terminalov, ki se 
navezujejo na točno to prodajno mesto, saj se 
bodo tako posodobili le omenjeni terminali. V 
primeru, kadar se mora posodobitev prenesti na 
veliko terminalov, bi ročno vnašanje ID številk 
terminalov bilo zelo zamudno, zato je mogoče 
terminale grupirati po prodajnih mestih, in tako 
označiti več grup naenkrat. Terminale je mogo-
če tudi izbrati glede na trenutno programsko 
opremo, ki je sedaj nameščena na njih, in jih 
tako označiti, da je za te terminale na voljo 
posodobitev na strežniškem centru. To se upo-
rablja predvsem v zadnjem času, ko je na voljo 
modularna zasnova terminalov, kjer ima večina 
aplikacij na terminalu osnovno programsko 
opremo, ki se ji dodaja module aplikacij [5].  

Sistem loči tudi posodobitve med seboj, kar 
je vidno s slike 5, kjer je z modrim kvadratkom 
označeno število omogočenih terminalov, sivi 
kvadratek predstavlja število onemogočenih 
terminalov, rjavi kvadratek predstavlja število 
terminalov, ki se trenutno posodabljajo, zeleni 
kvadratek je število uspešno posodobljenih ter-
minalov in rdeči kvadratek je število spodletelih 
posodobitev terminalov.  

Ker pa so informacije o posodobljenih termi-
nalih dokaj skope na sklopu MPSA dostopa 
prikazanim na sliki 5, smo za bolj podrobno 
spremljanje posodobitev napravili podrobnejše 
informacije o terminalu, ki so vidne na sliki 6. 

 

 

 

Slika 4: MPSA sistem z mogočimi posodobitvami terminalov 



 

Slika 5: Prikaz informacij o posodobitvi 

 

Slika 6: Podrobnejši opis posodobitev terminalov 

 

3.4 Prenos posodobitve do terminala 

Komunikacijski kanali, preko katerih se vrši-
jo posodobitve terminalov, se delijo na dve sku-
pini, in sicer na počasnejši komunikacijski kanal 
(GSM, CDMA) in hitrejši komunikacijski kanal 
(GPRS, Ethernet). V primerih, kadar ni na voljo 
GPRS signala na terminalu, je potrebno poso-
dobitev opraviti preko moduliranega GSM sig-
nala, kjer mora uporabnik terminala prisloniti 
svoj mobilni telefon in opraviti servisni klic na 
center. Slabost te metode je bitna hitrost, saj se 
prenašajo modulirani zvočni signali po GSM 
omrežjih s hitrostjo med 300 in 500 b/s. Ravno 
iz tega razloga, se po tem komunikacijskem 
kanalu prenašajo le manjše spremembe, kot so 
spreminjanje določenih parametrov in manjših 
logotipov. 

Novejši terminali pa so že opremljeni z 
GPRS modemom [6], ki omogoča hitrejše pre-
nose in z vzpostavitvijo GPRS povezave, posta-

ne terminal aktiven element, saj se je samostoj-
no sposoben povezati na strežniški center in 
izmenjati podatke, ki se navezujejo na opravlje-
ne transakcije, posodobitve, itd.  

Ker so posodobitve večinoma velike, smo 
problem rešili s prenašanjem po delih, kjer se 
deli posodobitve prenašajo ob opravljanju tran-
sakcije, polnjenju računa, ali bonusa. Omenjen 
prenos podatkov podaljša transakcijo na 5 
sekund, kolikor so pokazale raziskave, je še 
dopustno za končnega uporabnika. V primeru, 
kadar terminal zazna posodobitev kot kritično, 
takrat terminal ne dovoli več nadaljnjih transak-
cij in javi uporabniku, da je potreben servisni 
klic, ki bo prenesel celotno posodobitev.  

Pri novejših terminalih pa ni več tega prob-
lema, saj so terminali opremljeni z GPRS 
modemom, ki omogoča prenos večjih posodobi-
tev, kajti hitrost prenosa je večja od 10- do 
1000-krat, kar pa bistveno zmanjša čas potreben 
za prenos posodobitve. V tem primeru pa smo 



opustili prenos posodobitev ob vsaki transakciji, 
saj je terminal sedaj aktivna naprava in se samo-
stojno povezuje na strežniški center v vnaprej 
določenih časovnih trenutkih (večinoma se to 
izvaja ponoči ali ob prvem vklopu naslednji 
dan). V tem primeru se večinoma prenašajo 
celotne posodobitve terminalov (programska 
oprema, parametri, zvoki, itd.), saj je na ta način 
mogoče posodobiti do 90% vseh terminalov, 
preostalih 10% pa zajema specifične logotipe in 
imena prodajnih mest.  

3.5 Posodobitev terminala 

Posodobitev terminala je razdeljena na dva 
sklopa, saj se algoritem namenjen posodabljanju 
zaganja iz interne aplikacije, medtem ko se pri 
posodobitvi aplikacije uporabi zagonski nala-
galnik, ki preveri, ali se posodobitev nahaja na 
določenem naslovu FLASH pomnilnika. Slika 7 
prikazuje blok diagram posodobitve terminala in 
razlike med omenjenima postopkoma posodobi-
tve. 

 

Slika 7: Blok diagram postopka posodobitve 

Algoritem, ki skrbi za posodobitev elemen-
tov terminala navadno zamenjuje podatke v 
pomnilniku. To je sicer zelo enostavno v prime-
ru parametrov, saj njihova sprememba navadno 
ne zahteva spremembe velikosti zasedenega 
pomnilnika na serijskem FLASH in EEPROM 
pomnilniku. Problemi nastanejo pri zamenjavi 
nestandardnih objektov, kot so zvoki, logotipi, 

itd., saj je možnost, da bo novi logotip zasedel 
enako velikost potrebnega pomnilnika izredno 
majhna.  

Problem je rešen na sledeči način, da se prič-
ne kopiranje podatkov s serijskega FLASH 
pomnilnika v sistemski RAM pomnilnik. Ko 
dosežemo točko, v kateri pride do zamenjave 
vsebine, se vsebina prebere iz mesta namenje-
nega posodobitvi, nato se nadaljuje branje iz 
serijskega FLASH pomnilnika. Na enak način 
se napravijo vse potrebne spremembe objektov 
terminala. Ko se zamenjajo vsi elementi določe-
nega sektorja, so vsi podatki prisotni v RAM 
pomnilniku, nato se izvede brisanje sektorja in 
prenos vrednosti iz RAM v serijski FLASH 
pomnilnik. Po uspešni zamenjavi vseh objektov, 
se terminal avtomatsko ponovno zažene, saj s 
tem prepreči nepredvidljivo delovanje sistema. 

Posodobitev programske opreme pa se mora 
napraviti na drugačen način, saj tukaj se ne 
zamenjajo samo podatki, temveč tudi samo 
delovanje terminala se lahko spremeni s spre-
membo temeljne aplikacije terminala. Tako pro-
ces posodobitve vodi zagonski nalagalnik, in ne 
aplikacija sama. V ta namen ima vsak terminal 
rezerviran določen del serijskega FLASH pom-
nilnika, v katerega se shranjuje prenesena poso-
dobitev. Ta del pomnilnika mora biti dovolj 
velik, da lahko zajame celotno aplikacijo s pri-
padajočimi objekti, saj bosta tekom posodobitve 
na terminalu stara in nova različica programske 
opreme.  

Postopek posodobitve se prične ob ponov-
nem zagonu terminala, saj takrat zagonski nala-
galnik preveri, ali obstaja posodobitev na serij-
skem FLASH pomnilniku. V primeru, če je pri-
sotna posodobitev, zagonski nalagalnik takrat 
preveri, če so vsi varnostni mehanizmi izpolnje-
ni (npr. da ni prišlo do napake med prenosom). 
Če se vsi elementi uspešno verificirajo, potem 
zagonski nalagalnik prične z brisanjem sektor-
jev DSP procesorja [7-8], eksternega serijskega 
FLASH in EEPROM pomnilnika. Slika 8 levo 
prikazuje proces brisanja pomnilnika. Ko je 
pomnilnik pobrisan, takrat se prične zapisovanje 
podatkov na potrebna mesta, ki jih razbere iz 
posodobitve. V primeru, da v tem trenutku zma-



njka električnega napajanja, bodo ti podatki ob 
naslednjem zagonu terminala zopet pobrisani in 
procedura se začne znova. Posodobitev se hrani 
v pomnilniku vse do konca posodobitve termi-
nala, saj se ob uspešnem zapisu terminala izvrši 
še verifikacija zapisanih podatkov in v primeru, 
da se je uspešno zaključil proces posodobitve, 
se nato pobriše vsebina posodobitve. Ta del je 
prikazan na sliki 8 desno. 

 

Slika 8: Terminal izpisuje informacije tekom 
postopka posodobitve 

Ko se vsi podatki prepišejo, verificirajo in se 
izbrišejo podatki, se terminal ponovno zažene s 
posodobljeno programsko različico. Končna 
informacija o uspešni posodobitvi je prikazana 
na sliki 9. 

 

Slika 9: Končana posodobitev 

Proces posodobitve celotnega terminala je 
izdelan, da je sposoben posodobiti terminal kar 
se da hitro. Tako lahko uporabniki terminalov 
ob začetku delovnika vklopijo terminal, le ta 
nato preveri ali ima na strežniškem centru kak-
šno kritično posodobitev, katero potem prenese 
v interni serijski FLASH pomnilnik. Sama 
posodobitev s prenosom podatkov ne traja dlje 
kot 2 minuti. Pri posodobitvi časovno odpade 
večji del na brisanje pomnilnika (izvzet je pre-
nos podatkov po komunikacijskem kanalu), 
medtem ko se verifikacija varnostnih mehaniz-
mov CRC, dekriptiranje in verificiranje ključev 
izvede znotraj ene sekunde, se zapisovanje izva-
ja malenkost več kot 5 sekund. Brisanje poso-

dobitve je sedaj prestavljeno v ozadje procesa 
ponovnega zagona terminala, s čimer prihrani-
mo tudi nekaj sekund. 

4 Povzetek 

Avtomatizacija posodabljanja terminalov na 
daljavo ima mnogo prednosti v enostavnejšem 
menedžmentu terminalov in hitrejšem odzivu na 
odkrite programske hrošče na terenu ali pri eno-
stavni zamenjavi logotipov podjetja. Na ta način 
imamo sedaj možnost oddaljenega spreminjanja 
podatkov terminala brez intervencije servisne 
službe. V ekstremnih situacijah je mogoče čisto 
zamenjati delovanje terminala, v primeru, da si 
končni uporabnik zaželi dodatne funkcionalnos-
ti na terminalu. 

Omenjena avtomatizacija posodabljanja ter-
minalov ima še eno prednost, saj je mogoče 
testirati obnašanje terminala na razvojnem cen-
tru, hkrati pa je mogoče izvajati kontrolirane 
teste na omejenem številu terminalov. Tako smo 
z omenjenim pristopom napravili profesionalni 
sistem in kaj je najpomembnejše, smo reducirali 
stroške, ki so nastajali s fizičnim pošiljanjem 
servisne ekipe do končnih terminalov. 
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