
GPS система за следене на     влаковете от   мини Марица-Изток  

Компоненти на системата

GPS системата за следене на влаковете от мини Марица-изток се състои 
от следните компоненти:

- дигитална географска карта с възможност за нанасяне на неподвижни обекти върху тях.
- GPS апарати монтирани на локомотивите.
- GSM карта за предаване на данни по GPRS канал.
- Компютър свързан с Интернет.
- Софтуер за управление на комуникацията с локомотивите и визуализация на 
местоположението им върху географската карта.
- База данни за съхранение и справки на събитията в системата.

Комплектовка на системата и комуникация между компонентите

GPS устройствата са монтирани върху подвижните обекти и се свързват с източник на 
постоянен ток 12 или 24 волта. GPS антената се поставя на покрива или на друго място с 
видимост към небето. GSM антената може да се прикрепи към стъклото на прозореца или друго 
място с гарантиран прием на GPRS сигнал. В гнездото на GPS устройството за GSM карти се 
поставя карта на GSM оператора, който осигурява GPRS покритие на района. GSM картата се 
настройва да предава на определен IP адрес с определен порт. 

В диспечерският пункт на системата се монтира компютър с постоянна Интернет връзка. На 
компютъра се инсталира програмната система GPSNT за управление на комуникацията с 
подвижните обекти и визуализация на местоположението им върху географската карта. 

Начин на функциониране на системата

Програмата GPSNT получава последователно на определен интервал пакети от данни от GPS 
устройствата. В тях са записани координатите на местоположението си, времето, в което са 
измерени и скоростта, с която се движи подвижния обект. Програмата приема съобщението, 
визуализира символа на подвижния обект на определеното място върху картата, определя 
настъпването на някое от предварително дефинираните събития и го записва в базата данни на 
системата.

Събитията се определят от взаимоположението на локомотивите (влаковете) и неподвижните 
обекти, в които те се движат. Върху картата са отбелязани зоните на неподвижни обекти като 
гари, кантари, разтоварища и товарища. След преминаването на локомотивите през зоните на 
неподвижните обекти и престоят им в тях за определено време се генерират събития като 
"Пълен влак", "Премерен влак", "Празен влак" и т.н. Тези събития изменят статуса на влака, 
който се отразява на цвета на символа изобразяващ местоположението му.

По време на движението на влаковете може да се правят и интерактивни действия за изменение 
на мащаба на изображението и за получаване на допълнителна информация за движещите се и 
неподвижните обекти. 
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Основният екран на програмата GPSNT изглежда така:



Функции за визуализация на картата

Функциите, с които може да се определя, каква част от картата да се изобразява на екрана и в какъв 
мащаб да се виждат нейните елементи са „Прозорец“, „Изгледи“, „Лупа“ и „Движение на лупа“.

Прозорец

Прозорец - това е правоъгълна част от чертожната област на картата, която се изобразява в даден момент 
на екрана на монитора .

Изгледи

Изгледи - това са наименувани прозорци, които могат да се визуализират на екрана на монитора чрез 
указване на техните имена.

Лупа (Zoom   in  )  

Лупа - това е функцията за задаване на прозорец. Чрез нея може да се уголемява или намалява видимата 
върху екрана част от чертежа. Прозорец обикновено се задава като се посочват координатите на 
правоъгълна област на екрана на дисплея или нов мащаб за визуализация на някоя област от картата.

Лупа   ногоре   (Zoom   out  )  

Лупа нагоре разширява видимата върху екрана част от чертежа и по този начин се обектите се виждат с 
по-малък размер. Функцията може да се избере от менюто на системата или чрез натискане на десния 
бутон на мишката. Стъпката на уголемяване на областта, която се вижда на екрана е 1.2.

Движение на лупа (Pan)

Ако екрана се разглежда като лупа, чрез която се наблюдават части от картата, то движение на лупа е 
функцията, чрез която тази лупа се мести успоредно на картата. При движението на лупата мащабът, с 
която се визуализира картата се запазва. Лупата може да се движи чрез мишата като се задържа левия й 
бутон.

Регенерация

Функцията “Регенерация“ обновява изображението на екрана без да изменя мащаба му. Тя се използва, 
когато  на екрана се е появило някакъв остатък от показвани даннови прозорци. Функцията може да се 
задейства и чрез натискане на клавиш „R” или „Р“.



База данни на   системата  

В базата данни на системата влизат следните обекти: „Влакове“, „Обекти“, „Събития“ и 
„Номенклатури“.

Влакове

Влаковете се регистрират в системата със следната форма:

Формата се появява след избор на функцията „ Добавяне на влак“ от меню „Влакове“.
Попълват се последователно полетата от формата и се натиска бутона „ОК“. 

Ако се натисне бутона „Място“, то системата позволява да се посочи началното 
местоположение на влака.

Веднъж въведен в базата данни на системата влакът може да бъде проследяван чрез 
монтираното в локомотива му GPS устройство и съответният му символ да се показва на 
мястото върху картата на екрана, където се намира. 

Символи при визуализацията на влаковете

 - Движещ се влак 
   + Празен - стрелка
   + Пълен - стрелка + правоъгилник
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 - Неподвижен влак 
   + Празен - запълнена окръжност
   + Пълен - двойна запълнена окръжност

Показване на текущата информация за влаковете

За да се покаже текущата информация за някой влак, той трябва да бъде избран. Изборът може 
да се направи като се посочи съответния му символ върху картата на екрана или като се избере 
от списък. Спискът на влаковете, от който да се направи избор се появява на екрана след 
посочване на функцията „Избор на влак“. Функцията показва следната форма:

След избора на влак се показва формата с данните за влака. Ако се натисне нейния бутон 
„Позвъняване“, системата позвънява на влаковия GSM и може да се проведе разговор с 
машиниста на влака. Прекъсването на разговора се осъществява чрез натискане на същия бутон, 
който автоматично е променил текста си на „Прекъсване“.

Разговор с машиниста може да се проведе и по инициатива на машиниста. В този случай той 
натиска паник бутона на GPS устройството в локомотива. Това предизвиква мигане на символа 
на влака върху картата и автоматично показване на формата с данните за влака. Диспечерът 
може да приеме повикването като натисне бутона „Позвъняване“, но може и да го откаже като 
натисне бутона „Отказ“.

При повреда на паник бутона, той може да се изключи чрез натискане на бутона „Паник“.



При натискане на бутон „Измени“ се изчистват и сигналните полета „Паник“ и „Липса на 
захранване.

История на движението на влаковете

История на движението на влаковете може да се извади във вид на справка, в която за всеки 
влак може да се покаже измитатите километри в избран интервал от време и събитята, които 
това движение е предизвикало. 

След избор на функцията системата показва форма, чрез която може да се изберат влаковете, 
които да участват в справката, интервала от време, ограничаващ справката и честотата, с която 
да се показва местоположенията на влаковете. Формата, чрез която се задават параметрите на 
справката е показана на следващото изображение:

Справката за движението се получава като се натисне бутона „История на движението“. Ако се 
натисне бутона „Запис във файл“, то точките в които са се намирали избраните влакове ще се 
запишат в указан текстов фаил. Този файл може да се използва от други приложни програми.

Обекти и събития



Обектите са неподвижни области от територията на движение на влаковете, в които се случват 
събития от интерес за потребителите на системата. Обекти са местата за товарене, разтоварване, 
измерване, разпределение и т.н. Събитята са товарене, разтоварване, измерване и т.н. Всеки 
обект има определена област от територията влизането и излизането, от която поражда 
определено събитие. Системата регистрира тези събития и може да прави съответни 
статистически справки за тях.

Добавяне на обект или събитие

След избор на функцията „Добавяне на обект“ или „Добавяне на събитие“ системата  GPS NT 
визуализира съответната форма, чрез която могат да се въведат всички параметри, описващи съответния 
обект или събитие.

Параметрите за обект са:
 - име, тип на обекта, пораждащо събитие и т.н.;
 - текст, описващ други характеристики на съответния обект;

− местонахождението на обекта (посочва се точка върху текущата карта);
− фотографии на съответния обект (избира се JPG или PCX файл от някоя директория).

Формата, с която се въвеждат параметрите на обектите е следната:

Ако се натисне бутона „Място“, системата изисква да се въведат параметрите, определящи окръжността ,
която загражда мястото на обекта. Показва се центъра на окръжността върху картата и в режим на 
анимация точка от окъжността. Окончателното въвеждане на обекта се потвърждава чрез натискане на 
бутона "Запис".

Параметрите на събитията са:



− име и тип на събитието;
− обект, в коъто се е случило събитието;
− влак, който участва в събитието;
− начало и край на събитието

Събитията се генерират автоматично в резултат на движвнието на влаковете. Възможно е и ръчно 
въвеждане на събитие, което да се регистрира в системата като произшествие, ремонт и т.н.

Формата, с която се въвеждат параметрите на ръчно въвежданите събития е следната:



Изменение на обект или събитие

Всеки един от компонентите, описващи един обект могат да бъдат изменени. Това става чрез функцията 
"Изменение". Най-напред фирмата трябва да бъде избрана, а след това се действа както при добавяне.

Изтриване на обект или събитие

Всеки обект може да бъде изтрит чрез функцията "Изтриване". Най-напред обекта трябва да бъде избран, 
а след това изтриването се потвърждава с натискане на бутона "Изтриване".

Търсене и преглед на обекти и събития

Търсене и преглед на обекти и събития се извършва от съответната функция „Търсене и 
преглед“. Списък от обектите или събитията се показва в таблица, от която може да се избира желания 
запис. GPS NT ви подканя да изберете някой обект или събитие за да получите по-подробна информация 
за него.

Възможно е да се направи филтър на обектите или събитията. Над таблицата със записите са 
разположени полета, който се попълват за да формират филър на записите. След попълване на дадено 
поле и натикане на клавиша „Enter” се формира филтър, който изключва от списъка онези записи, които 
имат различна стойност от зададената в полето.

Освен информация за всеки отделен обект GPS NT позволява да се направят и следите операции върху 
целия списък от намерените обекти или събития:

 - МАРКИРАНЕ - маркират се обектите, които са разположени върху текущата карта. След това 
атрибутите на обектите могат  да се преглеждат, като се натисне върху знака на всеки  от тях;

 - ЗАПИС ВЪВ ФАЙЛ - данните на обектите  и събитията от списъка се записват в указан файл. 

 - ПЕЧАТ  - списъкът от обектите и събитията се разпечатват на принтер.



Кодови таблици (Номенклатури)

Някои от показателите на дадена тема получават винаги определени значения, по-голямата част, от които 
могат да бъдат назовани предварително. Такива са "Тип на обекта", "Тип на събитие" и т.н. За тези 
случаи е целесъобразно да се изградят таблици с възможните значения за даден показател и на всяко 
значение да се присвои уникален код. Така операторът вместо да въвежда ръчно стойностите на 
кодираните показатели, получава възможност да ги избира от меню и по този начин се намаляват 
възможностите за грешки. Друго предимство на кодовите таблици е, че програмата записва върху диска 
късите кодове, а не по-дългите наименования на елементите и по този начин се пести място.
GPS NT дава възможност на потребителя да създава най-различни кодови таблици, както и да попълва, 
да съкращава и да изменя елементите, които се съдържат в тези таблици.

Добавяне, изменение и изтриване на елементи в таблицата

GPS NT позволява в таблиците да бъдат включвани различни елементи, да се правят промени, да се 
изтриват елементи и т.н. 
Добавянето на нови елементи към вече създадената таблица "Тип на обекта" може да бъде илюстрирано 
така:

− избират се последователно менютата „Файл" и "Номенклатури". Появява се формата “Кодови 
таблици”, съдържащ списък на съществуващите кодови таблици. В него фигурира създадената 
таблица "Обекти тип". Избираме тази таблица като маркираме реда й и натискаме бутона 
“Избор на КТ”;

− Появява се форма “Данни за кодова таблица”. В таблицата с елементите се показват всички 
елементи, които са въведени до този момент. При движение на курсора по таблицата, текущият 
елемент се изписва в полетата “Име и код на текущ елемент за изменение (изтриване)”. Данните 
в тези полета могат да се редактират. Ако натиснете бутона “Измени”, текущият елемент ще 
приеме редактираните стойности. Натискането на бутона “Изтрий” ще изтрие текущия елемент;

 Добавянето на нов елемент към таблицата може да стане след въвеждане на данни в полетата "Име и код 
на елемент за добавяне". Самото добавяне се осъществява след натискане на бутона “Добави”;
По аналогичен начин могат да бъдат въведени и други елементи.

Чрез формата “Данни за кодова таблица” могат да се правят изменения и на името и размерността на 
самата кодова таблица. Това може да се направи като се редактират съответните данни и се натисне 
бутона “Измени”. 



Архивиране

В GPS NT е предвидена възможност за архивиране на потребителските даннови файлове. Всеки път 
преди завършване на работата със системата, GPS NT пита оператора необходимо ли е архивиране на 
данновите файлове. При утвърдителен отговор, системата създава архивен файл с име по премълчаване 
ZAggggmmdd.ZIP, където ggggmm е идентификатор на текущия месец, състоящ се от четри цифри от 
числото на годината и цифрите на текущия месец. Ако вече е правен архивен файл със същото име, GPS 
NT преименува стария файл на ZAggggmmdd.BAK. Възможно е да се укаже и друго име на архивния 
файл.

Архивният файл съдържа всички файлове, които операторът може да промени по време на работата си 
със системата. След известно време този файл би могъл да се използва за възстановяване на състоянието 
на системата, такова каквото е било в момента на извършването на архивирането.
Направеният архивен файл остава в директорията на текущата година на GPS NT, докато не се 
припокрие от нов архивен файл. Възможно е да се укаже друга директория или дисково устройство. 
Препоръчително е да се прави копие на архивния файл за активния месец върху флашка. Честотата на 
копиране на архивните файлове се определя по преценка на потребителя. 

Възстановяване

Възстановяване състоянието на системата, такова каквото е било по време на архивирането в даден файл 
се извършва чрез функцията "Възстановяване". За целта най-напред е необходимо да се избере съответен 
архивен файл за възстановяване. Ако искате да възстановите състоянието на системата от 
предпоследното архивиране, трябва да изтриете последния архив и да промените разширението на 
предпоследния архивен файл от ВАК на ZIP. Ако необходимият архивен файл се намира върху дискета, 
той трябва да се избере от там.

Функцията "Възстановяване" се намира както и функцията “Архивиране“ в меню "Файл". След нейния 
избор GPS NT издава предупредително съобщение за това, че информационната база на активния месец 
ще бъде заменена и иска потвърждение. При утвърдителен отговор, информационните файлове от 
архивния файл заместват тези от твърдия диск. Трябва да се има предвид, че съдържанието на файловете 
от твърдия диск преди възстановяването се загубва безвъзвратно.

ВНИМАНИЕ! Възможно е частично възстановяване на информационната база. В този случай преди 
възстановяването трябва да се укаже кои файлове ще се възстановяват. Възможно е самостоятелно 
възстановяване на влакове, точки, събития, обекти, лица, фирми и кодови таблици. Ако операторът 
прецени, че възстановяването на даден файл е ненужно, той може да го откаже.



ЖЕЛЕЗОПЪТЕН GPS/GSM/GPRS ТРАКЕР
EAT-100

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ

1. ВЪВЕДЕНИЕ

Тракерът е предназначен за определяне на местоположението на влаковете от подвижния 
ЖП-състав на мини Марица-Изток с цел тяхното проследяване в реално време.

Тракерът осигурява и двупосочна гласова комуникация между машиниста и диспечера.

С помощта на вградения GPS-приемник, тракера събира и обработва данните за текущото 
местоположение  на  локомотива  (дата,  час,  географски  координати,  скорост  и  посока  на 
движение), следи напрежението на вътрешната батерия и външното захранващо напрежение 
и  реагира  на  алармени  събития  (задействан  „Паник”  бутон,  изключване  на  външното 
напрежение, липса на GPS данни или липса на покритие от GSM мрежата).

Вградения  GSM модул осигурява двупосочната гласова комуникация и предаването на 
данните по GPRS канал през мрежата на GSM оператор.

Данните се предават към специализиран  UDP сървър във вид на пакети със структура 
описана  по-долу.  При  липса  на  покритие  от  GSM мрежата,  данните  се  съхраняват  във 
вътрешна памет.

Гласовата комуникация се инициира или от диспечера (чрез позвъняване от GSM апарат 
на номера на  SIM-картата, поставена в тракера) или от машиниста (чрез задействане на 
„Паник” бутона).  Разпадането на връзката  се осъществява или от  GSM апарата или чрез 
повторно активиране на бутона.

2. СЪСТАВ, СТРУКТУРА И КОДИРАНЕ НА ДАННИТЕ В ПАКЕТА

Тракерът предава следните данни (ASCII-кодирани):

• Идентификационния код на тракера DEV_ID.

• Дата на локацията DATE във формат: YYMMDD (6 символа).

• Време на локацията TIME във формат: HHMMSS (6 символа).

• Географска ширина LATITUDE и географска дължина LONGITUDE в градуси с точност 
до 1х10-5  (около 1м), например 42.12345 градуса северна ширина и 23.12345 градуса 
източна дължина (по 7 символа).

• Скорост на движение SPEED: 0...999 km/h (до 3 символа).

• Посока на движение по азимут HEADING: 0...359 градуса (до 3 символа). При липса на 
движение се предава символа “N”.

• Флагове на алармените събития EVENT. Представлява число, което е аритметична сума 
от  числа,  всяко  от  които  представя  флага  на  отделно  алармено  събитие.   (до  3 
символа):



1  –  Липса на  GPS данни. Полетата  LATITUDE, LONGITUDE, SPEED и  HEADING са 
празни. Датата и часа са актуални.

2 – Липса на GSM покритие. Данните се записват в паметта. Появата на данни с този 
флаг означава, че те не се получават в реално време.

4 – Липса на външно захранване.

8 – Активиран „Паник” бутон.

16, 32, 64, 128 – Не се използват.

Иначе казано, флаговете са първите 4 бита на един байт, коита са установени (в 
лог. 1), когато е налице съответното алармено събитие.

Данните  се  предават  във  вид  на  пакети,  съставени  от  данните  по-горе  в  същата 
последователност.

 
Данните  са  с  променлива  дължина  и  за  правилно  декодиране,  между  тях  се  поставя 

разделител:

[DEV_ID,DATE,TIME,LATITUDE,LONGITUDE,SPEED,HEADING,EVENT]

Където:

“[“ - Символ за начало на пакета.

“,” - Разделител между отделните полета с данни.

“]“ - Символ за край на пакета

Символите за начало и край на пакета, разделителя между отделните полета с данни в 
пакета и идентификационния код на тракера са конфигурационни параметри. 

3. ПЕРИОДИЧНОСТ НА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЛОКАЦИЯТА

Съвременните  GPS приемници осигуряват  скорост  на  позициониране до  10  локации в 
секунда, което  води до прекалено голям обем данни и съответно висок GPRS трафик.

За понижаване на обема данни до оптимално ниво, периодичността на определяне на 
локацията се задава чрез параметрите:

• Изминато РАЗСТОЯНИЕ в метри от последната регистрирана локация (10...10000 м).
• Изтекъл интервал от ВРЕМЕ от последната регистрирана локация (1...300 сек).
• Корелатор  –  само  РАЗСТОЯНИЕ  (D),  само  ВРЕМЕ (T),  РАЗСТОЯНИЕ  И  ВРЕМЕ (AND), 

РАЗСТОЯНИЕ ИЛИ ВРЕМЕ (OR).
• Промяна  на  ПОСОКАТА  на  движение  над  5  ъглови  градуса  спрямо  последната 

регистрирана локация, ако скоростта на движение е над 5км/ч.

Ако  корелаторът  е  AND,  периодичността  на  локациите  се  определя  И  от  двата 
параметъра. При липса на движение позиционирането спира (условието РАЗСТОЯНИЕ не се 
изпълнява).

Ако корелаторът е  OR, периодичността на локациите се определя от  единия от двата 
параметъра  (който  се  изпълни  най-напред)  и  затова  при  висока  скорост  определящо  е 
РАЗСТОЯНИЕТО, а при ниска скорост или при липса на движение – ВРЕМЕТО.



Критерия  ПОСОКА и  критериите  РАЗСТОЯНИЕ/ВРЕМЕ  са  независими.  Изпълнението  на 
критерия ПОСОКА нулира критериите РАЗСТОЯНИЕ/ВРЕМЕ и обратно. 

4. ПЕРИОДИЧНОСТ НА ПРЕДАВАНЕ НА ДАННИТЕ

Всяко  изпращане  на  UDP пакет,  съдържащ  пакет  данни  към  сървъра  генерира  GPRS 
трафик в обем равен на обема на пакета данни и служебен трафик от 42 байта.

Максималният обем на пакета с данни е 62 байта, което означава, че изпращането на 
една локация в UDP пакет е 104 байта.

При необходимост от намаляване на GPRS трафика за сметка на забавено проследяване е 
възможно да се предават няколко пакета с данни в един UDP пакет.

Периодичността на предаване на данни може да се зададе по време или при натрупване 
на определен обем от данни.

5. КОНФИГУРАЦИОННИ ПАРАМЕТРИ

Всеки  тракер  притежава  фабрично  (по  подразбиране)  зададени  стойности  на 
конфигурационните  параметри,  които позволяват  неговата  работа  без  каквито  и да било 
потребителски настройки. 

За оптимизиране на работата на тракера в зависимост от характера на движението на 
носителя и целите на проследяването е необходимо да се направят съответните промени на 
фабричните  настройки,  както  следва  (в  крълите  скоби  са  представени  фабричните 
настройки):

1. Уникален идентификационен код на тракера DEV_ID (14-символния IMEI код на GSM 
модула). Може да се зададе всяка комбинация от ASCII символи (до 14 символа).

2. Символ за начало на пакета  PACK_START (“[“). Всеки символ, който не се повтаря в 
пакета.

3. Символ  за  край  на  пакета  PACK_END  (“]“).  Всеки  символ,  който  не  се  повтаря  в 
пакета.

4. Разделител между отделните полета с данни в пакета  DATA_SEP (“,”). Всеки символ, 
който не се повтаря в пакета.

5. Разделител  между  отделните  пакети  с  данни  в  един  UDP пакет  PACK_SEP 
(“<CR><LF>”). Всеки символ или комбинация от такива, който не се повтарят в пакета.

6. Обем на брояча на поредния номер на пакетите  PACK_COUNTER  (999).  Цяло число 
между 99 и 9999.

7. Активиране/деактивиране  на  предаването  на  поредния  номер  на  пакетите 
PACK_NUMBER (“ON”). Включено (“ON”) или изключено (“OFF”).

8. Формат на времето TIME_MODE (UTC). LOC за локално време с отчитане на времевата 
зона и лятно часово време и UTC за време по Гринуич.

9. Разстояние между локациите LOC_DIST в метри (50). Цяло число между 10 и 1000.

10.  Време между локациите LOC_TIME в секунди (5). Цяло число между 1 и 300.

11.  Корелатор LOC_COR (OR). AND или OR.



12.  Стойност  на  ъгъла  на промяна на посоката  на  движение,  при която  се  определя 
локация LOC_ANG в единици ъглови градуси (3). Цяло число между 1 и 10. Ако се зададе 0, 
ъгъла не се отчита.

13.   Периодичност на предавене на данните по време  SEND_TIME в секунди (0). Цяло 
число между 60 и 600. Ако бъде зададена стойност 0, данните се предават в момента на 
тяхното обработване.

14.  Периодичност на предавене на данните по обем SEND_SIZE в байтове (0). Цяло число 
между 100 и 1500. Ако бъде зададена стойност 0, данните се предават в момента на тяхното 
обработване. Ако SEND_SIZE има ненулева стойност, SEND_TIME трябва да бъде нулирано и 
обратно.

15.  GPRS настройки за конкретния GSM оператор GPRS_APN, GPRS_USR, GPRS_PSW (APN, 
Username,  Password).  Това  са  незадължителни  параметри,  защото  настройките  за  трите 
български GSM оператора са записани в програмата. Въведени са с цел евентуална промяна 
на настройките от оператора.

16.  IP адрес или URL на сървъра SERVER_IP.

17.  Номер на порта на сървъра SERVER_PORT.

18.  Телефонен  номер  (възможно  е  повече  от  един)  за  входящи  гласови  повиквания 
CALL_PHONE във  формат  +359ХХХYYYYYY.  Ако  е  зададен  поне  един  номер,  тракера  ще 
отговаря на повиквания само от този (тези) номера. Ако нито един номер не бъде зададен, 
тракера ще отговаря без ограничение на всички повиквания.

19.  Телефонен номер на диспечера DEST_PHONE във формат +359ХХХYYYYYY, който ще 
бъде набран при натискане на “Паник” бутона.

Конфигурационните параметри могат да бъдат променяни по три начина:
• Чрез изтриване на стария и запис на нов конфигурационене файл през USB интерфейса 

на тракера.
• Чрез SMS.
• Директно от сървъра.

6. АЛГОРИТЪМ НА КОМУНИКАЦИЯТА СЪС СЪРВЪРА

След отварянето на сокета, тракера започва предаване на данни асинхронно и без да 
чака потвърждение за тяхното получаване.

След  всеки  изпратен  пакет,  тракера  проверява  за  приет  пакет  с  нови  стойности  на 
конфигурационните параметри.

Ако  връзката  със  сървъра  се  разпадне  поради  каквато  и  да  било  причина,  тракера 
започва запис на данните в паметта си до възстановяване на връзката.

Паметта за данни е около 500 КВ.

UDP данните се предават от вградения GSM модул на предварително настроен IP адрес
и предварително уговорен локален порт на специализирания UDP сървър.

След кликането на диспечера върху символа на влака върху екрана се
прави автоматично набиране на GSM-a на машиниста, свързване с него и 
започване на разговор без допълнителни ръчни манипулации.
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