
Безжична  система БОДРОСТ

Безжичната система БОДРОСТ се състои от един или повече приемници, свързани към компютър по 
RS 485. На компютъра под Windows работи програмата за "БОДРОСТ". Системата може да следи 
едновременно няколко обекта с различно работно време (да проследява няколко маршрута 
едновременно). Софтуерът е безплатен и може да бъде изтеглен oт http://ftp.eta-sys.net/Bodrost2018/
 Идеята е следната: на подбрани  места по маршрута на обход се поставят радиобутони, които пазачът
трябва да натиска по време на обиколката на обекта, за да докаже, че е извършил обхода. Не е 
задължително бутоните да бъдат натискани в строго определена последователност – т.е.  не е 
необходимо  пазачът винаги да спазва точно определен маршрут, важно е да извърши обиколката за 
зададеното време и през фиксирания интервал. Продължителността на обиколките и промеждутъците 
между тях се задават в програмата. Работното време на пазача се задава за всеки ден от седмицата. 
Системата предупреждава за начало на времето за обход със звуков сигнал. Ако всички бутони не 
бъдат натиснати до края на времето за обход, звуковият сигнал се сменя с алармен и в log-файла се 
записва пропуск на обхода за съответния сектор и се извежда списък на всички пропуснати бутони. В 
log-файл се поддържат записи за пускане и спиране на системата, времето на натискане на всеки 
бутон, алармени събития. Могат да се правят всички необходими справки и да се разпечатват 
резултатите от тях.  
Системата има възможност за разширение и включване на нови контролни точки чрез добавяне на 
нови бутони и при необходимост приемници. Нови маршрути (сектори) също могат да бъдат 
добавяни.

Необходима техника

Системата се състои от:
 компютър,
 приемници, 
 бутони за чекиране (предаватели; радиобутони)

Бутони за чекиране (безжичен предавател с литиево-йонна батерия). Монтират се на подходящи 
места по маршрута. Натискат се от пазача по време на обхода. В компютъра се регистрира времето на 
чекиране. Стандартната изработка на бутона не включва влагозащитена кутия, но срещу 
допълнително заплащане, бутоните могат да бъдат изработени в такива кутии.

Приемници. Приемат сигнала от бутоните. Не са безжични, с кабел UTP или FTP сигналът от 
приемниците се предава към компютъра. Всички приемници имат звукова сигнализация.  Броят на 
приемниците зависи от големината и спецификата на обекта. При идеални условия обхватът на един 
приемник е около 100м в диаметър, но трябва да се има предвид, че разстоянието зависи от чистотата 
на ефира и силата на батериите на радиобутоните. За улеснение на клиентите при определяне броя на 
приемниците и разположението им, можем да изпратим тестови приемник и бутон (заплаща се само 
транспорта). Препоръчително е сигнала от всеки предавател да се улавя от 2 приемника. 
Приемниците могат да бъдат и с дисплей, на който последователно се изобразяват номерата на 
контролните точки, която трябва да бъдат посетени. При натискане на бутон, номера му спира да се 
показва на дисплея.

Окабеляване- всички приемници се свързват с един общ кабел до компютъра. Необходим е кабел UTP
или FTP.

Захранване- адаптер 12V (броят и мощността на адаптерите зависи от вида и броя на приемниците).

Компютър- регистрира и визуализира повикванията и реакцията на персонала. Записва  
хронологията на събитията. Дава възможност да се правят справки.  Необходими технически 
характеристики: операционна система:Windows 7 и нагоре.

Преобразувател RS485 на RS232/USB- включва се към компютъра и служи за предаване на 
серийните сигнали от RS232/USB на далечно разстояние.

http://ftp.eta-sys.net/Bodrost2018/


Терминология:

Сектор – площта, която трябва да бъде обходена при една обиколка на пазача. Ако има няколко 
пазача с различни контролни точки и маршрут на обход, се задават съответния брой сектори. При 
началното въвеждане на приемници се указва кои приемници в кой сектор са разположени.

Контролна точка – място от маршрута за обход, където е монтиран радиобутон. Изобразява се на 
екрана като правоъгълник, в който има друг, по-малък правоъгълник (виж Фиг. 1). Пълното 
наименование е: „Контролна точка от Сектор X, на която е монтиран бутон Y“. За по-кратко на някои 
места ние наричаме кутийката на контролната точка просто „Бутон“

Бутон за чекиране (радиобутон, безжичен предавател) – радиобутоните в контролните точки. На 
екрана се изобразява като по-малкия правоъгълник, вписан в по-големия на контролната точка. 
Бутоните се изобразяват на екрана последователно по сектори с надпис отгоре „Сектор Х, Бутон Y“ 
по ред на номерата им. Номерът на всеки от бутоните в един и същ Сектор е уникален!

Време за обход – времето, за което пазачът трябва да обходи всички контролни точки. Задава се в 
меню „Системни настройки“. Началото на времето за обход се индикира със звуков сигнал. След като 
това време започне да чете, натискането на всеки радиобутон се записва в лога на събитията. Редът на
обхождане не е фиксиран с цел злосторниците да не могат да предвидят къде точно ще се намира 
пазача във всеки един момент. Ако се пропусне дори само една контролна точка, в лога се отразява 
просрочие.

Време между обходите – времето, през което пазачът почива между отделните обходи . Задава се в 
меню „Системни настройки“.

Присъединяване=дефиниране=активиране – термини, които се използват в процеса на начално 
установяване при определяне кои бутони и приемници към кой сектор се отнасят.

Лог на събитията – последователен запис на събитията, която се изобразява вляво на основния 
панел и за която може да се направи справка

Използвани цветови обозначения за радиобутоните:
 сиво: няма въведен код на радиобутон (т.е.  на тази контролна точка в момента няма поставен 

радиобутон) 
 зелено: нормално състояние за радиобутоните (във времето между обходите и след като бъде 

натиснат бутона по време на обхода)
 светложълто: дошло време за обход (т.е.  този бутон трябва да бъде натиснат)
 червено: когато е пропуснато чекиране, цвета се задържа само докато трае алармения сигнал

Използвани цветови обозначения за контролните точки:
 сиво (изглежда като сив фон за всички радиобутони в сектора): контрола на обхода е изключен

за този сектор (обикновено през работното време на фирмата)
 жълто (изглежда като жълт фон за всички радиобутони в сектора): системата е активна за този 

сектор и обходите се контролират
Визуализация на постъпило чекиране
След натискане на бутон съответната кутийка променя цвета си от жълт на зелен. Ако не се натисне 
преди изтичане на времето за обход, се оцветява в червено. 

Фигура 1



Администраторски функции

Инсталация

1. Включва USB/RS485 преобразувателя в компютъра. Ако той разпознае устройството, в 'Device
manager' секция  'Ports' (COM&LPT) трябва да се появи  “USB to UART Bridge (COMxx)”. Запомняте 
номера на COM-порта. Ако не – инсталират се драйвери. Има ги на ftp-то

2. На екрана излиза прозорец за Системните настройки:

 Фиг.2       Фиг.3
Език: изборът на език се прави еднократно  само при първоначално пускане, защото лог-а се 
поддържа на този език! Ако после решите да смените езика , трябва да преинсталирате програмата, но
тогава ще се загуби лог-а на събитията.

Време между обходите:  задава се цяло число в минути (виж общата терминология). При начална 
инсталация е зададено на 30 минути.Може да бъде  променяно в меню Системни настройки. 

Време за обход:  задава се цяло число в минути (виж общата терминология). При начална инсталация 
е зададено на 10 минути.Може да бъде  променяно в меню Системни настройки.

Избор на порт: задавате порта, на който е закачен преобразувателя. Ако не сте го запомнили, може да 
се види от My computer → Properties → Hardware → Device manager → Ports (COM&LPT) -  порта,, 
който се появява и скрива при включване и изключване на USB преобразувателя.

Парола: При начална инсталация паролата е 1234. Променете си я. Може да е произволна дълга и да 
съдържа всякакви символи.
Появява се начален екран, на който в горния десен ъгъл е изписано, че липсват приемници:

Описаните по-долу действия са достъпни само след вход с парола!

3. За да се въведат приемниците, бутоните и работния график, се влиза в системата:
Инструменти -->Вход като администратор с парола 1234 (или новата парола, ако сте я 
сменили).

Фиг. 4



4. Свързват се приемниците съгласно схемата на свързване. Приемниците се адресират 
последователно чрез натискане на бутон, който при различните видове приемници (с дисплей или 
без), се намира на различно място ( Производителят ще се погрижи да бъдете информиран къде е 
бутона за адресиране на Вашите приемници ). При успешно адресиране се чува звуков сигнал, а ако 
приемникът е с дисплей, на него се изобразява кой адрес (пореден номер) е взел приемника. 
Надписът в горния десен ъгъл се променя от „Receiver 1 misses” на “Connected”. Така се обхождат 
всички приемници.  Добре е да си записвате поредния номер на приемниците, за да знаете после кой 
приемник към кой сектор да присъедините.

Не забравяйте след приключване на всички, описани по-долу настройки да излезете (Инструменти--
>Изход), за да може системата да мине в режим наблюдение и да нямат възможност неоторизирани 
лица да правят промени.

Въвеждане на приемници:
В 'Редактиране групите на приемниците' се задава кой приемник към кой сектор ще принадлежи (ако
имате само един сектор, на всеки от приемниците се задава Сектор 1):

Програмата извежда прозорец с номера на приемника, чийто сектор трябва да се зададе. Съответният 
приемник издава периодичен звуков сигнал и ако има дисплей, изобразява адреса си на дисплея. 
Въвежда се желания сектор.
Ако трябва да се отстрани приемник, трябва да се изтрият всички приемници (и после те да се 
адресират и въведат отново както е описано по-горе). Меню 'Нулиране адресите на приемниците'  ще 
изпрати команда към всички приемници да си изтрият адресите. Използва се и при промяна на 
подредбата на приемниците. След това трябва да се повтори процедурата по въвеждане на 
приемници.

5. Добавяне на бутони :

Фигура 5

Фигура 6



Бутон № е номера на радиобутона, който ще се изобрази на дисплея (ако имате приемници с дисплей).
Може да е едно-, две- или трицифрено число.
По показания на Фиг.6 начин се въвеждат всички бутони и те се визуализират на екрана с празна 
кутийка със сив цвят. Номерът на всеки от бутоните в един и същ Сектор е уникален и системата ще 
даде съобщение за грешка, ако се опитате да дублирате номера. 
На Фиг.7 е даден пример за въведени бутони (контролни точки) в 2 сектора:

Важно е да се направи следното разграничение: в това меню се въвеждат не самите радиобутони, 
а  контролните точки, на които ще бъдат монтирани бутони за натискане! Пълното 
наименование е: „Контролна точка от Сектор X, на която е монтиран бутон Y“. За по-просто ние 
наричаме кутийката просто „Бутон“
За да стане активна тази контролна точка, към нея трябва да бъде присъединен радиобутон (да се 
въведе кода му). Как става това е описано в т.6

Изтриване на бутони (контролни точки): използва се, когато се премахва завинаги контролна точка 
от маршрута. Ако ще се сменя или дезактивира временно радиобутона – виж т.6. Последователността 
е показана на Фиг.8 и Фиг. 9: Инструменти-->Бутони и приемници-->Изтрий бутон; появява се ново
прозорче, избира се от падащото меню номера на бутона (ако имате еднакви номера на бутони в 
различни сектори, внимавайте за номера на сектора) по следния начин:

Фигура 7

Фигура 8

Фигура 9



6. Добавяне, изтриване, смяна на кодове на бутони за чекиране:
Присъединяването на конкретен радиобутон към конкретна контролна точка става по следния начин:
„Кликва“ се с левия бутон на мишката върху кутийката на контролната точка, за която е предназначен 
бутона.

 Появява се прозорец. Ако няма въведен досега код на бутон, единственият избор от падащото меню е 
'Добави бутон' (Фиг.11); ако има вече въведен бутон, от падащото меню имате избор 'Изтрий бутон' 
или 'Смени бутон'. Натискате бутончето на радиобутона за чекиране (светодиодът светва), за да си 
предаде кода и празното поле автоматично се запълва със символи - предадения код (Фиг.12). 
Кликвате Запиши.

Фигура 11          Фигура 12
Всеки радиобутон може да бъде записан само веднъж, т.е.  само към една контролна точка. 
Затова, ако натискате бутон, а в полето не се появява код, това вероятно означава, че бутонът не 
е нов, а вече е записан някъде. Това може да се види в новопоявилия се запис в текущия лог на 
събитията.
След успешно въвеждане на код на радиобутон, кутийката на контролната точка се оцветява в зелено. 
На Фиг. 13 имаме само един присъединен бутон – Сектор 1, Бутон 1. На Фиг.14 – 5 бутона с въведен 
код; бутон 3 от сектор 1 е без код и временно не работи.

Фигура 10

 Фигура 13

 Фигура 14



7. Седмичен график
Седмичният график се въвежда в меню Инструменти-->График на работа по сектори.
Задава се за всеки сектор поотделно. Въвеждат се часовете, в които системата НЯМА да работи, т.е.  
ако работното време на предприятието е от 9:00 до 17:30 часа, то в този интервал пазачите няма да 
правят обходи и системата Бодрост няма да работи. Часът, който е въведен като край на работното 
време за фирмата, е начален час за първата обиколка на пазача. Това позволява ако един пазач обикаля
няколко сектора, задавайки различен край на работното време на фирмата (например за сектор 1 – 
17:30, а за сектор 2 – 17:45), обиколките на различните сектори да се наместят във времето. За всеки 
ден от седмицата последователно се записват именно тези часове. След въвеждане на начален и краен
час за всеки ден поотделно, се натиска клавиш Ентер, за да се оцвети диаграмата за този ден. 
Оцветените в червено части от денонощието са тези, които се охраняват и обхода се контролира. След
като се въведат часове за всеки ден от седмицата, се натиска клавиш 'Запиши'. Докато бутонът 
'Запиши' свети в червено, промените не са записани. Аналогично се въвеждат седмични графици и за 
останалите сектори. 

Ето как изглежда графика за посочения пример (Фиг.16):

Фигура 16

Това е друг пример за обект, който се охранява денонощно (Фиг. 17):

Фигура 17
За официални почивни дни и национални празници се правят промени в графика, като не бива да се 
забравя след тях да се върне обичайният график.

8. Работен режим
След въвеждане на график за съответния сектор, фонът на контролните точки става жълт при 
настъпване на часовете, в които Системата Бодрост работи. 
На фигура 18 е запчнало работното време на пазачите за сектор 1 (за бутон 3 няма въведен код и тази 
контролна точка не се контролира дали е посетена): Фигура 18



В извънработното време за пазачите (работно за фирмата), фонът на контролните точки е сив (Фиг. 
19):

Фигура 19

На Фиг. 20 в лога в червено е изобразено предишното събитие – просрочие в сектор 1 и са изброени
бутоните, които не са натиснати. Текущо събитие – начало обход сектор 1.

На Фиг.21 се вижда алармено събитие за сектор 1 – бутоните, които не са натиснати, са оцветени в 
чевено и са изброени в лога. След като изтече времето за оповестяване на неуспешен обход (1 мин.) 
бутоните  ще се оцветят в зелено до началото на следващата проверка (виж Фиг.23).

На Фиг.22 започва обход в двата сектора

Обръщаме внимание още веднъж, че оцветяването на бутоните в контролните точки винаги 
съответства на текущото (най-отдолу в лога) събитие.

На всички фигури оцветените в сиво бутони са неработещи в момента по някаква причина. Например 
временно тази контролна точка не е необходимо да се обхожда – тогава не е необходимо да изтривате 
цялата контролна точка както е описано в т.5, а временно изтривате кода на радиобутона (т.6).

Започва обход в Сектор 1;
 в лога надписът е в синьо,

а бутоните са в жълто

За сектор 2 още не е 
започнало работното
 време на пазачите

Фигура 20

Фигура 21

Фигура 22



На Фиг. 23 в лога се вижда, че обходите и в двата сектора не са извършени. Самите бутони обаче са 
оцветени в зелено, защото времето за аларма е изтекло, а още не е настъпило време за нов обход.

На Фиг. 24 тече проверка в двата сектора:

9. Справки
Меню  Справки  е  достъпно само с администраторски код Инструменти-->Справки. Избира се 
сектор, вид на събитието, начална и крайна дата. Справката може да се рагледа и разпечата от меню 
Печат на формата, ако компютъра има инсталиран принтер -Фиг. 25

Фигура 23

Натиснатите вече бутони 
са изброени в лога
 в оранжево. След 
натискането те са 

променили цвета си 
от жълт в зелен

Пазачът още не е натиснал 
бутон 1 в сектор 2 и той 

продължава да е жълт

 Фигура 24

 Фигура 25



КОГАТО ПРИКЛЮЧИТЕ С ВЪВЕЖДАНЕТО НА ПРИЕМНИЦИ, СТАИ И БУТОНИ, 
НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ ДА ИЗЛЕЗЕТЕ ПРЕЗ   Изход  , 

ЗА ДА СТАНАТ НЕДОСТЪПНИ АДМИНИСТРАТОРСКИТЕ МЕНЮТА  
И СИСТЕМАТА ДА МИНЕ В РАБОТЕН РЕЖИМ!

ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ КОНСУЛТАЦИЯ, МОЖЕТЕ ДА ПИШЕТЕ НА:
eta-sys@goonet.org

ИЛИ СЕ ОБАДЕТЕ НА:
052/65 11 44; 0878 84 7002
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