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Използвани термини, съкращения и означения 

 
Термини и съкращения 

 wM-bus - wireless m-bus protocol, EN 13757-4  
 

 AES-128 - алгоритъм за симетрично криптиране на данни 

 

 dBm  - децибел-на-милиВат => използва се за измерване качеството на 
   радио-сигнала 

 

 
 

     Означения 

 
  

    - Внимание, важно уточнение 
 

    - Забележка, Подсказка 
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 I. Общо описание 
 

Уред WMR-IoT представлява главно отчитащо устройство за уреди, които 

използват стандарт за безжично предаване на данни - wireless m-bus. Това е 
стандартизиран протокол, който работи в точно определен честотен диапазон и има 

няколко варианта на употреба (режими на работа). Интегрира се предимно в уреди 

за измерване на битова консумация - вода, ток, газ, топлина и др., тъй като е 

предвиден за чести, но кратки телеграми от данни. Така уредът не израходва голямо 
количество енергия, тоест може да работи през целия си жизнен цикъл на батерия.  

В нормален режим обикновено уредите работят еднопосочно (режим Т1), тоест 

предават данни, а външно устройство има грижата да 'улови' тези данни от ефира и 
да ги покаже в човешки вид. WMR-IoT е точно такова външно устройство. Този уред 

се включва към персонален компютър, таблет или телефон посредством стандартен 

USB интерфейс (1.1, 2.0, 3.0). Може да работи като: 
 

 концентратор - чете всичко от ефира, визуализира на екрана на 

компютър/лаптоп/таблет указаните данни; 

 
 повторител - работи самостоятелно като усилвател на сигнала, тоест 

пре-предава данните от уредите в обхват към даден концентратор 

 
Уредът има два интерфейса: 

 радио-интерфейс  - безжичен m-bus 

 USB интерфейс  - FTDI-базиран конвертор USB <-> RS-232 

 
Когато уредът работи като концентратор всички валидни получени данни от 

ефира се изпращат на серийния USB порт. Оттам нататък програма (GinWalk за 

Windows или Gineers Mbus Walk за Android) преценява какво и как да покаже на 
крайния потребител.  

Реално без софтуер уред WMR-IoT би бил неизползваем. В това ръководство е 

описана програмата за Android. За версия "Windows" е налично друго ръководство 
за работа.  

Програмата е предвидена да работи в два основни режима: 

 четене и визуализиране на данни за всички уреди, които са в обхвата 

на концентратор WMR-IoT и предават данни 
 четене и визуализиране на данни само за избран списък от уреди 

(примерно конкретна сграда/вход/къща) 

 
Уред WMR-IoT е необходимо да се свърже към USB вход на телефона. В такъв 

режим устройството реално се захранва от телефона и изпраща данните на USB 

порт на съответния телефонили таблет. Свързването се извършва чрез кабел OTG 
(On-The-Go). Ако програмата е инсталирана  - при включване на WRM-IoT в 

телефона програмата автоматично ще се стартира и свърже с уреда. Използват се 

драйвери на FTDI. 

 
Визуализирането на данните се извършва в табличен вид, като за даден уред 

се показват следните основни данни: 

 сериен номер на безжичния уред 
 дата и час на четене 

 код на производител 
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 основно показание 
 сила на сигнала от уреда при последното предаване, в dBm 

 свободен текст* 

 
Освен това като допълнителни данни могат да се визуализират и пълните 

радио-телеграми, в шестнайсетичен формат (режим Terminal). 

 
От споменатите по-горе неща много важно значение може да изиграе 

показването силата на сигнала в различни точки на отчет. Това може да послужи за 

точно oразмеряване на цялaта мрежа, при изграждането на стационарна мрежа за 

отчитане (а не отчитане тип "walk-by"). Сигналът се измерва в dBm, което означава, 
че колкото по-малка е по абсолютна стойност тази величина, толкова по-добро е 

покритието. Тя се показва обикновено като отрицателно число. 

 
Освен основните си функции програмата предлага някои допълнителни 

удобства като: 

 декриптиране на телеграми, криптирани по AES-128, Mode 4 или 5 

 импортиране на файл с данни 
 експортиране на прочетените данни 

 промяна на USB настройките 

 режим Terminal - показване в чист вид на пристигащите телеграми 
 

Програмата е разработена изцяло от Жиниърс ООД. Подлежи на промени 

и/или добавки при конкретни запитвания и договорки. 
 

Таб.1. Характеристики на уред WMR-IoT 

 

№ 

 
Характеристика 

 
Стойност 

1. RF band 868 - 870 MHz, 12 канала 

2. Wireless m-bus режими на работа T1, T2, S1, S2, T1+C, T2+C, R 

3. Интерфейс USB 1.1/2.0/3.0 (FTDI drivers) 

4. Скорост на серийния порт, bps 19200 bps, None 

5. Захранване 5 Vdc/30mA 

6. Консумирана мощност, W < 0.2W 

7. Антена quarter-wave, center freq. 868 MHz   

17. Работен температурен обхват, C -20 C  +50 C 

22. Размери, LxWxH, mm 50x25x15 

23. Степен на защита, IP IP20 

24. Собствено тегло, g 25 g 
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II. Програма Gineers Mbus Walk, версия Android 

1. Включване и начален екран 

Програмата е предвидена за версии 7,8,9 и 10 на операционна система 

Android. Идва във вид на apk, като в пакета са включени и необходимите драйвери 

за връзка с уред WMR-IoT. Инсталира се като всяко друго приложение. 

След като програмата е инсталирана има два начина да бъде стартирана: 

- ръчно стартиране от потребителя 

- автоматично стартиране - когато потребителят включи четец WMR-IoT в USB 

вход на телефона, използвайки преходник или кабел OTG 

 Началният екран на програмата изглежда така: 

 

Фиг. 1. Начален екран 
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На него може да се види обща информация за разработчикът и за какво е тази 

програма. При автоматично запускане на програмата началният екран не се 

показва, а директно се преминава към екран "FTDI Device", който ни дава 

възможност да се свържем или разкачим от USB четеца.  

 

 

Фиг. 2. Екран за свързване с USB уред 

 

Натискане на бутон "CONNECT" свързва програмата с четец WMR-IoT и 

четенето може да започне. Бутонът сменя името си на "DISCONNECT" - следващо 

натискане ще 'разкачи' четец WMR-IoT от телефона. Както се вижда от screenshot-a 

- програмата дава информация и за използвания FTDI чип, както и сериен номер. 

Това не се използва от потребителя, просто е допълнителна информация.  
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2. Общ вид на прозорец за четене - MEASURES 

 

Фиг. 3. Общ вид на прозорец за четене 

Основни компоненти: 

 1 - меню за избор на функции (вляво), превключване между измервания 

и чист терминал, Експорт и Импорт (иконките вдясно) 

 

 



 
 

 

Програма за работа с WMR-IoT, Android – ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ 9 / 13 

 2 -  главен екран за показване на прочетени данни 

 

Фиг. 4. Таблица с данни 

Главен екран за показване на прочетени данни - разяснения 

Тук са показани данните при четене на конкретен уред. Това са: 

 дата и час на измерването  

 код на производителя 

 сериен номер на уреда  

 показание, както и мерна единица 

 сила на сигнала (RSSI) - отрицателно число, с мерна единица dB/mV 

 свободен текст - ако е импортиран файл. В противен случай е празно 

поле 

За по-лесно идентифициране всяко поле е оцветено в различен цвят, а 

именно: 

 дата и час    - зелено 

 сериен номер на уреда  - лилаво 

 код на производителя  - лилаво 

 показание    - синьо 

 сила на сигнала   - червено 

 свободен текст   - синьо 

За последния прочетен уред се оцветява дата и час в червено. 

Таблицата непрекъснато се опреснява с новите прочетени данни от ефира и 

потребителят може да види в колоните информация за измерванията. 
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 3 - избор и настройки на FTDI устройство 

 

 Тук потребителят може да види информация за програмата (About), 

както и да настрои USB устройството - тоест да го 'закачи' към телефона или да го 

'разкачи'. 

  

Да се имат предвид следните особености на данните в таблица главен 

прозорец: 

 ако уредът е криптиран и не е указан ключ за декриптиране - кодът 

за производител се показва с удивителна. Пример: "BEL! 20200136" 

от Фиг. 3. Това означава, че данните не са валидни, а обикновено 

изобщо не се и показват; 

 ако не е зареден свободен текст от файл - не може да се указва 

тепърва текст за даден уред. 

 

Експорт и импорт на данни 

Когато е приключил с отчитането, потребителят може да направи следното: 

 да спре четенето и да огледа детайлно резултатите - натиска се опция 

"FTDI Device" в долната част на екрана, след което се натиска бутон 

"DISCONNECT". По този начин се 'разкачват' четец и телефон/таблет и 

повече данни няма да влизат в таблицата; 

 да експортира данните във файл - натиска се икона . При 

натискането и програмата ще отвори последната използвана папка за 

запис на файл и ще предложи уникално име, според датата на четене. 

Потребителят може да промени както името на файла, така и къде да се 

запише.  
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Фиг.5. Стъпка 1 при експорт 

 

 

Фиг. 6. Стъпка 2 при Експорт 
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Файловете, в които се записват данните, представляват *.csv файлове, 

съвместими с MSExcel и други програми. Това е направено с цел лесна последваща 

обработка на файла. 

Предварително запаметен файл пък се зарежда в програмата с натискане на 

икона . Тогава автоматично ще се отвори последно използваната папка, където 

можем да изберем файл. Когато искаме да четем криптирани уреди - е необходимо 

да се използва специален 16-байтов ключ за декриптиране. Директно в програмата 

такъв ключ не може да се зададе, затова той трябва да е зададен в предварително 

подготвен файл. Предварително подготвеният файл отново е csv и може да съдържа 

следните колони: 

Колона 1 - сериен номер на уреда 

Колона 2 - AES-128 ключ за декриптиране 

Колона 3 - свободен текст 

Разделителят за колоните е символ ‘;’.  

Когато заредим такъв файл, програмата ще използва за всеки уред зададения 

декриптиращ ключ, отделно от това ще покаже свободния текст (примерно абонатен 

номер) в таблицата, за да може да улесни потребителя при отчитането. 

Ако някой иска да види директно телеграмите на уредите в шестнайсетичен 

вид - трябва да превключи в режим "Terminal". Той се опреснява непрекъснато 

подобно на таблицата с данни, но данните не са декодирани. За обикновен 

потребител няма много смисъл, но има хора, които могат да разчетат данните и от 

този вид, затова сме оставили тази опция: 

 

Фиг. 7. Терминал с шестнайсетични данни от уредите 
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III.Контакти 

 

"ЖИНИЪРС" ООД - Електроника, автоматизация и софтуер 

София 1528, България 

бул. "Искърско шосе" 7, ТЦЕ, сграда 7B 

тел./факс: +359 2 975 81 05 

office@gineers.com 

 
 

 Програмното осигуряване (и електронно, и софтуер) е изцяло разработка на 

фирма “Gineers” Ltd. Възможни са всякакви промени в начина на работа, по 
договаряне. 
 

При наличие на проблеми и въпроси относно използването на програмата 
се обръщайте на:   support@gineers.com 

 

 


