
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


