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 .1دانلود و نصب نرم افسار  Smart-BUSبر روی اپل
جْت ًصة ًشم افضاس  Smart Home-BUSتش سٍی اپل اص دٍ ساُ هی تَاى الذام ًوَد:
ساُ اٍل داًلَد هستمین ًشم افضاس اص عشیك  Apple Storeاست کِ دس تواهی گَضی ّای اپل هَجَد هی تاضذ.
تشای ایي کاس اتتذا تایذ اص عشیك  WiFiتِ ایٌتشًت هتصل ضذُ ٍ ٍاسد
ًشم افضاس  Apple Storeضذُ ٍ ػثاست  G4سا دس لسوت Search
تایپ کٌیذ .سپس ًشم افضاس سا داًلَد ٍ ًصة ًواییذ .الصم تِ رکش است
کِ تشای داًلَد هستمین ًشم افضاس اص عشیك  Apple Storeهی
تایست  Apple IDداضتِ تاضیذ.

ساُ دٍم ،داًلَد ًشم افضاس اص سایت  SmartHomeBus.comهی
تاضذ کِ جْت ساحتی هی تَاًیذ ایي ًشم افضاس سا اص عشیك کلیک تش
سٍی لیٌک صیش داًلَد ًواییذ:
http://smarthomebus.com/dealers/Softwares/Iphone-App/SMARTBUS%20IPHONE%20APP%20PRO%20V1.7.24%20Dec%20%203,2012.ipa
پس اص داًلَد ًشم افضاس هی تایست گَضی اپل سا اص عشیك
کاتل  USBتِ سایاًِ هتصل کشدُ ٍ تَسیلِ ًشم افضاس
 iTunesآًشا ًصة ًواییذ .تشای ایي کاس هشاحل صیش سا
دًثال کٌیذ:
هشحلِ اٍل  :گَضی اپل سا تِ سایاًِ هتصل کٌیذ.
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. سا تاص کٌیذiTunes  ًشم افضاس: هشحلِ دٍم

. فایل ًشم افضاسی سا کِ داًلَد ًوَدُ ایذ فشاخَاًی کٌیذ: هشحلِ سَم

4

مهندسین مشاور هوشمند اکسیس
. کٌیذApply Install  ًشم افضاس سا: هشحلِ چْاسم

. تش سٍی اپل ضوا ًصة ضذُ ٍ آهادُ تغییش دیتاتیس هی تاضذSmart-BUS حال ًشم افضاس
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 .2استخراج دیتابیس خام از داخل نرم افسار
تشای استخشاج دیتاتیس اص داخل ًشم افضاس  Smart-BUSتِ یک هَدم ّ ٍ WiFiوچٌیي ًشم افضاس
ً HomeFTPserverیاص داسین .ایي ًشم افضاس سا هی تَاًیذ اص لیٌک صیش داًلَد ًواییذ:
http://smarthomebus.com/dealers/Softwares/HomeFtpServerInstall.exe
پس اص داًلَد ٍ ًصة ایي ًشم افضاس یک فَلذس جذیذ دس  Rootیکی اص دسایَّای خَد تا ػٌَاى  FTPتساصیذ.
سپس ًشم افضاس  HomeFTPserverسا اجشا کٌیذ ٍ هغاتك تصاٍیش پاییي هشاحل سا دًثال کٌیذ:
هشحلِ اٍل  :تش سٍی آیکي  New Memberکلیک کشدُ ٍ ّواًٌذ تصَیش صیش دس لسوت ٍ User name
 smart ، Passwordسا تایپ کٌیذ ( .تِ کَچک تَدى حشٍف دلت ضَد ) سپس آدسس فَلذس ساختِ ضذُ سا
دس لسوت ٍ Home directoryاسد ًواییذ ٍ دس اًتْا تش سٍی گضیٌِ  Applyکلیک کٌیذ.
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Anonymous  کلیک کشدُ ٍ دس لسوتSettings ٌِ تش سٍی گضی: هشحلِ دٍم
. کلیک کٌیذApply ٌِهغاتك ضکل صیش ػول کٌیذ ٍ دس اًتْا تش سٍی گضی

. کلیک کشدُ تا ًشم افضاس اجشا ضَدStart Server ٌِ حال سٍ گضی: هشحلِ سَم
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هشحلِ چْاسم  :سایاًِ خَد سا تِ هَدم  WiFiهتصل ًوَدُ ٍ دس لسوت ، Network
 IPآًشا یادداضت ًواییذ .سپس ًشم افضاس  Smart-BUSسا داخل گَضی اپل اجشا کشدُ ٍ تا کلیک تش سٍی آیکي
ٍ G4اسد تٌظیوات آى ضَیذ .پس اص آى سٍی گضیٌِ  Database Upload & Downloadکلیک کٌیذ.

هشحلِ پٌجن  :هغاتك تصَیش هماتل  IPسایاًِ خَد سا دس لسوت
 FTP Server Addressتایپ کشدُ ٍ دس لسوت پاییي ًیض
هغاتك تصَیش ػول کٌیذ .سپس سٍی آیکي  Saveکلیک کشدُ ٍ
دس اًتْا تش سٍی آیکي  Uploadکلیک کٌیذ تا دیتاتیس تش سٍی
سایاًِ ٍ دس فَلذس  FTPآپلَد ضَد.
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 و فراخوانی دیتابیسSQLite 3.4  نصب نرم افسار.3
. استفادُ کٌینSQLite 3.4  هی تایست اص ًشم افضاس تشًاهِ ًَیسیSmart-BUS تشای تغییش دیتاتیس ًشم افضاس
:ایي ًشم افضاس سا هی تَاًیذ اص لیٌک صیش داًلَد ًواییذ
http://smarthodl2.soft98.ir/soft/SQLite.Expert.Professional.3.4.2.2211.rar
. فایل دیتاتیس سا فشاخَاًی کٌیذOpen Database  ًشم افضاس سا اجشا کٌیذ ٍ دس لسوت، پس اص داًلَد ٍ ًصة
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 .4ناحیه بنذی نرم افسار ( ) Zones

اٍلیي هشحلِ دس عشاحی یک دیتاتیس هٌغمِ تٌذی هحیظ هی تاضذ .تشای ایي کاس ٍاسد لسوت  Zonesضذُ ٍ
هغاتك ضکل صیش تا کلیک تش سٍی  +هی تَاى ّش تؼذاد  roomکِ ًیاص است اضافِ ًوَد.

 Rec Noضواسُ  roomهی تاضذ ٍ تِ تشتیة اص یک ضشٍع هی ضَد .
 Zone IDضواسُ آی دی  roomهی
تاضذ کِ هی تایست آًشا یادداضت ًوایین
تا دس اداهِ  roomهَسد ًظش سا تَسیلِ آى
فشاخَاًی کٌین.
ً Zone Nameاهی است کِ تشای
 roomاًتخاب هی کٌین .لاتل تَجِ است کِ تذاًین دس ًشم افضاس  SQLiteهی تَاى ًام فضاّا سا تصَست فاسسی
ٍ یا ّش صتاى دیگشی تایپ ًوَد.
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ID  دس جذٍل صیش. ضواسُ آیکي اًتخاتی تشای اتاق هَسد ًظش استZone Icon ID
:تؼذادی اص فضاّا تِ ّوشاُ تصَیش آیکي آًْا آهذُ است

Zone Icon ID

Icon Name

1

Living Room

2

Bed Room 1

3

Meeting Room

4

Kitchen

5

Garden

Icon
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6

Parking

7

Feetness

8

Master Bed Room

9

Bed Room 2

10

Dining Room

11

Toilet
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12

Study Room

13

Stair

14

Smart G4 Demo Kit

15

Show Room

16

Test

17

Formal
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18

Entrance

19

Living Room 2

20

Living Room 3

21

Living Room 4

22

Bed Room 3

23

Bed Room 4
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24

Bed Room 5

25

Bar 1

26

Bar 2

27

Bar 3

. ضواسُ تشتیة ًوایص دادى اتاق ّا هی تاضذ ٍ اص یک آغاص هی ضَدSequenceNo
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System In Zone .5
تؼذ اص تؼشیف کشدى فضاّا ،هی تایست تذاًین دس ّش فضا چِ سیستن ّای
کٌتشلی ٍجَد داسد تا تتَاًین ایي سیستن ّا سا دس فضا اضافِ کٌین .تذیي
هٌظَس ٍاسد لسوت  Zone In Systemضذُ ٍ هغاتك ضکل سٍتشٍ
سیستن ّای کٌتشلی هَجَد تشای ّش فضا سا تؼشیف هی کٌین.
* هٌظَس اص سیستن ّای کٌتشلی؛ سیستن سٍضٌایی ،سشهایص گشهایص،
سیستن صَتی  ،پشدُ تشلی ٍ  ...هی تاضذ.
 Zone IDدس ایي لسوت فضای هَسد ًظش سا فشاخَاًی هی کٌین.
 System IDهشتَط تِ  IDسیستن ّای هَجَد دس آى فضا هی تاضذ ٍ اص پیص تؼشیف ضذُ تِ لشاس جذٍل صیش
است:

System Name

Light
* الصم تِ رکش است کِ جذٍل سٍتشٍ داخل دیتاتیس دس لسوت
HVAC
 System Definitionهَجَد هی تاضذ.
Z-Audio
Shades
تشای هثال ،دس تصَیش تاال اتاق ضَسٍم اکسیس (  6 ،) Zone ID = 1تاس
TV
فشاخَاًی ضذُ است تذیي هؼٌی کِ ایي ًاحیِ داسای  6سیستن کٌتشلی (
DVD
سٍضٌایی ،HVAC ،صَتی ،پشدُ تشلی ٍ TV ،هَد ) هی تاضذ.
SAT
Apple TV

System ID
1
2
3
4
5
6
7

Projector
Moods

8
9
10

ضکل صیش هشتَط تِ ًَاس سیستن ّای کٌتشلی هَجَد دس یک ًاحیِ دس ًشم افضاس  Smart-BUSاست:
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Light In Zone .6
هشحلِ تؼذی پس اص اضافِ کشدى سیستن ّای کٌتشلی تِ فضاّا ،تؼشیف ٍ صذٍس فشهاى تشای ّش یک اص ایي
سیستن ّای کٌتشلی هی تاضذ .تذیي هٌظَس اص سیستن سٍضٌایی ضشٍع هی کٌین کِ هؼوَال دس ّش فضایی ٍجَد
داسد.
ٍاسد لسوت  Light In Zoneضذُ ٍ هغاتك تصَیش صیش تِ تؼذاد سشخغْای سٍضٌایی خظ فشهاى ایجاد هی کٌین.

ًَاس اٍل ضواسُ خظ فشهاى ٍ ًَاس دٍم ضواسُ ًاحیِ فشاخَاًی ضذُ هی تاضذ.
ً Light IDام خظ فشهاى سٍضٌایی هی تاضذ ٍ اص  1آغاص هی گشدد.
ً Light Remarkام خظ سٍضٌایی هی تاضذّ .واًغَس کِ دس تصَیش تاال هطاّذُ هی ضَد دس ایي لسوت ًیض هی
تَاى اص فًَت فاسسی تشای ًَضتي ًام سٍضٌایی ّا استفادُ ًوَد.
 Subnet IDایي ًَاس هشتَط تِ  IDصیش ضثکِ َّضوٌذ هی تاضذ ٍ ّویطِ  1دس ًظش گشفتِ هی ضَد.
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 Device IDایي ًَاس ضواسُ  IDهاطٍل فشاخَاًی ضذُ است .تشای هثال دس تصَیش
تاالسلِ ّا /دیوش ّای  53 ٍ 52 ، 51فشاخَاًی ضذُ اًذ.
 Channel Noهشتَط تِ ضواسُ کاًال سلِ ٍ یا دیوش فشاخَاًی ضذُ است.

 Can Dimدس صَستیکِ دس خظ فشهاى سٍضٌایی دیوش سا فشاخَاًی کشدُ تاضین ،خظ سٍضٌایی تَاًایی دین ضذى
سا داسد ( ػذد  ٍ ) 1دسصَستیکِ دس خظ فشهاى سلِ سا فشاخَاًی کشدُ تاضین ،خظ سٍضٌایی تَاًایی دین ضذى سا
ًذاسد ( ػذد . ) 0
 Light Type IDایي ًَاس هشتَط تِ ضواسُ آیکي ًَع سٍضٌایی هی تاضذ کِ تستِ تِ ًَع خظ سٍضٌایی یکی اص
آیکي ّای صیش سا اًتخاب هی کٌین .دس جذٍل صیش آیکي هشتَط تِ چْاس ًَع سٍضٌایی آهذُ است :
Icon

Name

Light Type ID

Incandenscent Light

1

Spot Light

2

Fluorescent Light

3

Chandelier Light

4

تشای هثال دس تصَیش صفحِ لثل خظ اٍل سٍضٌایی ،لَستش هی تاضذ کِ تِ کاًال ضواسُ  1دیوش دادُ ضذُ است ٍ
تا تَجِ تِ لاتلیت دین ضذى دس لسوت  Can Dimػذد  1لشاس گشفتِ است ٍ ّوچٌیي ضکل هٌاسة تا ایي خظ
سٍضٌایی ،آیکي ضواسُ چْاس هی تاضذ.
* الصم تِ رکش است کِ جذٍل تاال داخل دیتاتیس دس لسوت  Light Type Definitionهَجَد هی تاضذ.
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AC In Zone .7
سیستن کٌتشلی تؼذی ،سیستن سشهایص/گشهایص هی تاضذ.
تشای تؼشیف ایي سیستن ٍاسد لسوت  HVAC In Zoneضذُ
ٍ پس اص فشاخَاًی ًاحیِ ّایی کِ داسای ایي سیستن کٌتشلی
ّستٌذ ،هاطٍلی سا کِ سیستن سشهایص /گشهایص سا کٌتشل
هی کٌذ فشاخَاًی هی کٌین.

تِ ػٌَاى هثال دس تصَیش تاال اگش سیستن سشهایص/گشهایص تَسظ  HVACکٌتشل ضَدٍ Subnet ID ،
 Device IDهشتَط تِ  HVACآى ًاحیِ سا ٍاسد هی کٌین ٍ دس صَستیکِ اص عشیك کلیذ َّضوٌذ  ( DDPاهَاج
 ) IRکٌتشل ضَد Device ID ٍ Subnet ID ،هشتَط تِ کلیذ َّضوٌذ ً DDPاحیِ هشتَعِ سا ٍاسد هی کٌین.
پس اص ٍاسد کشدى  IDهشتَط تِ سیستن کٌتشلی ،سیستن AC
داخل ًشم افضاس هٌغثك تا ضشایظ پیص فشض ضشٍع تِ کاس هیکٌذ.
دس صَستیکِ تخَاّین تشای حالت ّای هختلف ،Cold ،Hot
 Warm ٍ Coolدهای پایِ (  ) set pointتؼشیف کٌین تِ
لسوت ٍ HVAC Set Upاسد ضذُ ٍ دهای پایِ سا تشای حالت
ّای هختلف تش حسة دسجِ ساًتی گشاد تؼییي هی کٌین.
دس تصَیش سٍتشٍ دهای پایِ تشای حالت ّای ،Warm ،Hot
 Cold ٍ Coolتِ تشتیة  16 ٍ 22 ،26 ،31دسجِ ساًتی گشاد هی
تاضذ.
* الصم تِ رکش است کِ ّش ًاحیِ هی تَاًذ حذکثش یک سیستن
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کٌتشل سشهایص/گشهایص داضتِ تاضذ.

Z-Audio In Zone .8
سیستن کٌتشلی تؼذی Z-Audio ،هی تاضذ .تشای تؼشیف ایي
سیستن کافیست ٍاسد لسوت  Zaudio In Zoneضذُ ٍ
 Device ID ٍ Subnet IDهشتَط تِ ّش هاطٍل Z-Audio
سا دس لسوت هشتَط تِ آى ًاحیِ تٌَیسین.
* الصم تِ رکش است کِ تشای ّش ًاحیِ هی تَاى چٌذیي سیستن صَتی تؼشیف کشد.

TV In Zone .9
تشای کٌتشل سیستن تلَصیَى هی تایست هغاتك ضکل صیش ٍاسد لسوت  TV In Zoneضذُ ٍ تشای ًاحیِ ّایی کِ
تلَصیَى داسًذ ایي سیستن سا تؼشیف هی کٌین.
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سیستن تلَصیَى سا اص عشیك اهَاج  IRکٌتشل هی کٌٌذ .تشای ایي هٌظَس هی تَاى اص
دٍ هاطٍل سٌسَس  9کاسُ ٍ یا  IR Emitterکوک گشفت.
پس اص اًتخاب ًاحیِ هَسد ًظش Device ID ٍ Subnet ID ،هاطٍل کٌتشلی (سٌسَس  9کاسُ یا ) IR Emitter
سا ٍاسد کشدُ ٍ هغاتك صیش ًَاسّای خالی سا تکویل هی کٌین.
هَاسد لاتل کٌتشل دس تلَصیَى ػثاستٌذ اص:
 Universal Switch ID for On .1دس ایي ًَاس  IDهشتَط تِ کذ سٍضي ضذى تلَصیَى سا ٍاسد هی کٌین.
 Universal Switch ID for Off .2دس ایي ًَاس  IDهشتَط تِ کذ خاهَش ضذى تلَصیَى سا ٍاسد هی
کٌن.
* اص آًجایی کِ کذ سٍضي ٍ خاهَش ضذى دس تواهی تلَصیَى ّا یکی است ٍ تشای آًکِ تذاًین کذام کذ اسسال
هی ضَد دٍ حالت تشای آى تؼشیف هی کٌین .حالت اٍل آًکِ کذ تصَست سٍضي اسسال ضَد دس لسوت
 Universal Switch Status for Onػذد  255سا ٍاسد هی کٌین ٍ سپس دس حالت دٍم کِ کذ تصَست
خاهَش اسسال ضَد دس لسوت  Universal Switch Status for Offػذد  0سا ٍاسد هی کٌین .تا ایي کاس یک
کذ سا تِ دٍ صَست هی تَاى اسسال ًوَد.
 Universal Switch ID for CH + .3دس ایي ًَاس  IDهشتَط تِ کذ افضایص کاًال سا ٍاسد هی کٌین.
 Universal Switch ID for CH - .4دس ایي ًَاس  IDهشتَط تِ کذ کاّص کاًال سا ٍاسد هی کٌین.
 Universal Switch ID for VOL + .5دس ایي ًَاس  IDهشتَط تِ کذ افضایص صذا سا ٍاسد هی کٌین.
 Universal Switch ID for VOL - .6دس ایي ًَاس  IDهشتَط تِ کذ کاّص صذا سا ٍاسد هی کٌین.
 Universal Switch ID for Mute .7دس ایي ًَاس  IDهشتَط تِ کذ حالت تیصذا سا ٍاسد هی کٌین.
 Universal Switch ID for Menu .8دس ایي ًَاس  IDهشتَط تِ کذ دکوِ هٌَ تش سٍی سیوَت سا ٍاسد هی
کٌین.
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 Universal Switch ID for Source .9دس ایي ًَاس  IDهشتَط تِ کذ دکوِ
سَسس تش سٍی سیوَت سا ٍاسد هی کٌین.
 Universal Switch ID for OK .11دس ایي ًَاس  IDهشتَط تِ کذ دکوِ  OKتش سٍی سیوَت سا ٍاسد هی
کٌین.
ّواًغَس کِ هطاّذُ هی ضَد  11لاتلیت سیوَت یک تلَصیَى سا هی تَاى اص عشیك سیستن تلَصیَى کٌتشل ًوَد.
دس صَستیکِ تخَاّین دکوِ ّای دیگش سیوَت سا دس اختیاس داضتِ ٍ کٌتشل ًوایین هی تایست هغاتك ضکل صیش
ٍاسد لسوت  Designضذُ ٍ تا کلیک تش سٍی آیکي  Addدس پاییي صفحِ یک ًَاس جذیذ ایجاد ٍ تشای آى ًام
اًتخاب کٌین ٍ تٌظیوات آًشا هغاتك دیگش ًَاس ّا تؼشیف کٌین.

تا اًتخاب ًَاس ّای هشتَط تِ ّش فشهاى سیوَت ٍ کلیک تش سٍی آیکي  Modifyهی تَاى آى ًَاس سا تغییش ٍ یا تا
کلیک تش سٍی آیکي ًَ Deleteاس فشهاى هشتَط تِ آى دکوِ سا حزف ًوَد.

* الصم تِ رکش است کِ دس ّش ًاحیِ هی تَاى فمظ یک سیستن تلَصیَى تؼشیف ًوَد.
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Apple TV , SAT , Projector , DVD In Zone .11
تؼشیف سیستن ّای کٌتشلی دیگشی ًظیش  Apple TV , SAT , Projector , DVDدس ّش ًاحیِ ّواًٌذ تؼشیف
سیستن تلَصیَى هی تاضذ ٍ تشای تؼشیف ّش یک اص ایي سیستن ّا هی تایست تِ لسوت هشتَعِ ًَاس اتضاس
دیتاتیس هشاجؼِ ضَد.

Shades In Zone .11
سیستن کٌتشلی دیگشی کِ دس یک ًاحیِ تؼشیف هی کٌین سیستن کٌتشل پشدُ تشلی هی تاضذ .پشدُ تشلی سا هی
تَاى تِ یکی اص سِ سٍش صیش کٌتشل کشد.
سٍش اٍل  :سیوَت کٌتشل ٍ اهَاج  ( IRسٌسَس  9کاسُ یا ) IR Emitter
سٍش دٍم  :اص عشیك اتصال تِ کاًال ّای سلِ ٍ استفادُ اص سلِ تؼٌَاى ضاتش پشدُ تشلی
سٍش سَم  :اتصال تِ هاطٍل کٌتشل کٌٌذُ پشدُ تشلی ( ) Curtain Module G3
تشای کٌتشل سیستن پشدُ تشلی ٍاسد لسوت  Shades In Zoneضذُ ٍ هغاتك تصَیش صیش تشای ّش ًاحیِ ای کِ
داسای پشدُ تشلی است تِ تؼذاد ،سیستن کٌتشل پشدُ تشلی تؼشیف هی کٌین.
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دس تصَیش تاال ًاحیِ  ،1سِ تاس ٍ ًاحیِ  ،2دٍ تاس فشاخَاًی ضذُ اًذ تذیي هؼٌی کِ ّش
یک تِ تشتیة داسای سِ ٍ دٍ پشدُ تشلی هی تاضٌذ.
 Shades IDضواسُ ٍ دس ٍالغ ًام پشدُ تشلی دس دیتاتیس هی تاضذ کِ هی تایست آًشا تِ خاعش تسپاسین تا هَلغ
تؼشیف فشهاى آًشا فشاخَاًی کٌین ٍ ّویطِ اص  1آغاص هی ضَد.
ً Shades Nameاهی است کِ دس ًشم افضاس اپل ،پشدُ تشلی سا تَسیلِ آى هؼشفی هی کٌین ٍ ّواًٌذ دیگش ًام
ّا لاتل ًَضتِ ضذى تَسیلِ فًَت فاسسی هی تاضذ.
 Shades Icon IDهشتَط تِ ضکل آیکي پشدُ تشلی هی تاضذ کِ ّویطِ  1دس ًظش گشفتِ هی ضَد.
 Sequence Noضواسُ ٍ تشتیة پشدُ ّای تشلی هی تاضذ ٍ ّویطِ اص  1آغاص هی ضَد.
 Has Stopدس صَستیکِ پشدُ تشلی داسای حالت ایست تاضذ دس ایي لسوت همذاس  ٍ 1دس غیش ایٌصَست همذاس 1
سا لشاس هی دّین .تشای هثال دس تصَیش تاال تواهی پشدُ ّای تشلی تجض پشدُ تشلی ٍسظ ،داسای حالت ایست هی
تاضٌذ.
پس اص تؼشیف کشدى پشدُ ّای تشلی ّش ًاحیِ ٍ تؼذاد آًْا ٍاسد لسوت  Shades Commandsهی ضَین تا
فشهاى ّای ایي سیستن کٌتشلی سا تؼشیف کٌین.
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تصَیش فَق هشتَط تِ خظ ّای فشهاى سِ پشدُ تشلی دس ًاحیِ  1هی تاضذ.
ًَ Shades Control Typeع کٌتشل پشدُ تشلی سا هطخص هی کٌذ ٍ تستِ تِ سِ حالت تاص ،ایست ٍ تستِ
همادیش صیش سا اختیاس هی کٌذ:
Open shades = 1 , stop shades = 2 , close shades = 0
تشای هثال ،دس تصَیش تاال پشدُ تشلی اٍل (  ) Shades ID=1تشای ّش سِ حالت تاص ،تستِ ،ایست ٍ پشدُ تشلی
دٍم (  ) Shades ID=2تشای دٍ حالت تاص ،تستِ ٍ پشدُ تشلی سَم (  ) Shades ID=3تشای ّش سِ حالت تاص،
تستِ ،ایست فشاخَاًی ضذُ اًذ.
 Command IDضواسُ خظ فشهاى هی تاضذ ٍ تشای ّش پشدُ تشلی اص  1آغاص هی ضَد.
 Sequence Noضواسُ ٍ تشتیة خغْای فشهاى هی تاضذ ٍ ّویطِ اص  1آغاص هی ضَد.
ً Remarkاهی است کِ تشای خظ فشهاى دس ًظش هی گیشین ٍ فمظ جْت ساحتی کاس هی تاضذ.
 Subnet IDایي ًَاس هشتَط تِ  IDصیش ضثکِ َّضوٌذ هی تاضذ ٍ ّویطِ  1دس ًظش گشفتِ هی ضَد.
 Device IDایي ًَاس ضواسُ  IDهاطٍل فشاخَاًی ضذُ است .تشای هثال دس تصَیش تاال تشای کٌتشل پشدُ ّای
تشلی  2 ٍ 1اص سٌسَس  9کاسُ (  ٍ ) ID=101تشای کٌتشل پشدُ تشلی  3اص کاًال ّای سلِ (  ) ID=51استفادُ
ضذُ است.
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 Command Type IDهمذاس ػذد دس ایي ًَاس ًَع خظ فشهاى سا هطخص هی کٌذ ٍ تستگی تِ هاطٍلی داسد
کِ پشدُ تشلی سا تَسیلِ آى کٌتشل هی کٌین .دس تصَیش تاال ًَع خظ فشهاى تشای سٌسَس  9کاسُUniversal ،
 ٍ Switch Control=2تشای سلِ Single Channel Control=4 ،تؼشیف ضذُ است .

* جذٍل هشتَط تِ  IDاًَاع خغْای
فشهاى (  ) Command Type IDدس
اًتْای ایي فایل پیَست ضذُ است.

تستِ تِ ًَع فشهاى پاساهتشّای 3 ٍ 2 ، 1
تغییش هی کٌٌذ  .تشای هثال دس تصَیش
تاال ،دس خغْای فشهاى هشتَط تِ فشاخَاًی سٌسَس  9کاسُ ،پاساهتش اٍل ضواسُ  IDکذ هشتَط تِ تاص ٍ تستِ کشدى
پشدُ تشلی ٍ پاساهتش دٍم حالت فؼال (  ٍ ) 255یا غیش فؼال (  ) 0تَدى کذ هی تاضذ .دس خغْای فشهاى هشتَط
تِ فشاخَاًی سلِ ،پاساهتش اٍل ضواسُ کاًال سلِ ،پاساهتش دٍم حالت فؼال (  ٍ ) 100یا غیش فؼال (  ) 0تَدى کاًال ٍ
پاساهتش سَم صهاى اجشای فشهاى تش حسة ثاًیِ هی تاضذ.
تصَیش صیش هثالی تشای کٌتشل سِ حالت تاص ،تستِ ٍ ایست یک پشدُ تشلی تَسظ  2کاًال سلِ هی تاضذ.
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* الصم تِ رکش است کِ دس تؼشیف سیستن کٌتشل پشدُ تشلی تشای یک فضا،
هحذٍدیتی دس تؼذاد آى ٍجَد ًذاسد.

Mood In Zone .12
دس صَستیکِ تخَاّین تشای ّش یک اص ًاحیِ ّای اص پیص تؼشیف ٍ ًَضتِ ضذُ سٌاسیَ ّای کٌتشلی تؼشیف کٌین،
هی تَاًین اص دٍ سٍش صیش الذام ًوایین:
سٍش اٍل اص عشیك دیتاتیس ًَیسی است کِ ٍاسد لسوت  Mood In Zoneضذُ ٍ هغاتك تصَیش صیش ػول هی
کٌین.

اتتذا ًاحیِ ّایی سا کِ هی خَاّین تشای آًْا سٌاسیَ تؼشیف کٌین فشاخَاًی هی کٌین ،سپس ًام سٌاسیَ ٍ
ّوچٌیي ضکل آیکي آى سا اًتخاب هی کٌین.
 Mood IDدس ایي لسوت ضواسُ سٌاسیَ سا ٍاسد هی کٌین ٍ هی تایست آًشا یادداضت ًوایین تا دس لسوت خظ
فشهاى ،تَسیلِ آى سٌاسیَ سا فشاخَاًی کٌین.
 Zone IDضواسُ ًاحیِ فشاخَاًی ضذُ است .تشای هثال دس تصَیش تاال ًاحیِ  ،1سِ تاس ٍ ًاحیِ  ،2چْاس تاس
فشاخَاًی ضذُ اًذ تِ ایي هؼٌی کِ ّش کذام تِ تشتیة داسای  4 ٍ 3سٌاسیَ هی تاضٌذ.
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. ًاهی است کِ تشای سٌاسیَ خَد اًتخاب هی کٌینMood Name
 دس. دس اپل ًوایاى هی ضَدSmart-BUS  ضکل آیکي سٌاسیَ هی تاضذ کِ داخل ًشم افضاسMood Icon ID
: تؼذادی اص سٌاسیَّا تِ ّوشاُ تصَیش آیکي آًْا آهذُ استID جذٍل صیش

Mood Icon ID

Icon Name

1

Meeting

2

Romantic

3

Party

4

TV Time

5

Bed Time

Icon
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6

Manual Time

7

Energy Saving

8

Visitor Mode

9

Night Visitor

10

BBQ

11

Swimming Time
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Prayer Time

12

Dimming Time

13

 Sequence Noضواسُ تشتیة سٌاسیَ ّا هی تاضذ ٍ ّویطِ اص  1ضشٍع هی ضَد.
 Is System Moodایي ًَاس هشتَط تِ فؼال ٍ یا غیش فؼال تَدى سٌاسیَ دس ًاحیِ هَسد ًظش است ٍ هی تایست
ّویطِ همذاس  1سا دس آى لشاس داد.
پس اص هطخص کشدى تؼذاد ٍ ضکل آیکي سٌاسیَ ّا هی تایست خظ ّای فشهاى ٍ کاسایی هشتَط تِ ّش سٌاسیَ سا
تؼشیف کٌین .تشای ایي کاس ٍاسد لسوت  Mood Commandsضذُ ٍ هغاتك
تصَیش صیش فشهاى ّای کٌتشلی هشتَط تِ ّش سٌاسیَ سا تؼشیف هی کٌین.
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اتتذا ضواسُ ً IDاحیِ ٍ سپس ضواسُ  IDسٌاسیَ هَسد ًظش سا ٍاسد هی کٌین ٍ دس اداهِ تستِ تِ ًَع فشهاى ،هاطٍل
کٌتشلی سا فشاخَاًی کشدُ ٍ دستَس سا تشایص صادس هی کٌینّ .ش سٌاسیَ تستِ تِ ًَع کٌتشلی کِ اًجام هی دّذ
هی تَاًذ تیي  1تا  49خظ فشهاى سا دس تش گیشد .دس تصَیش تاال تشای ًاحیِ اٍل ،سٌاسیَ اٍل  3خظ فشهاى ( دٍ
خظ هشتَط تِ کٌتشل کاًال ّای سلِ ٍ یک خظ هشتَط تِ کٌتشل سیستن صَتی ) تؼشیف ضذُ است.

Mood In Smart-BUS .13
سٍش دیگش تشای تؼشیف سٌاسیَ ّای کٌتشلی دس ّش ًاحیِ ،خَد ًشم افضاس  Smart-BUSهی تاضذ .تشای ایي کاس
اتتذا ًشم افضاس سا اجشا کشدُ ٍ هغاتك تصَیش صیش دس لسوت  Moodsتش سٍی گضیٌِ  Add New Moodکلیک
کٌیذ .سپس سیستن ّایی سا کِ هی خَاّیذ تا ایي سٌاسیَ کٌتشل کٌیذ سا اًتخاب ٍ دس پایاى ًام سٌاسیَ ٍ
ّوچٌیي آیکي آًشا اًتخاب ًواییذ.
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. کلیک کشدُ تا ساخت سٌاسیَ هَسد ًظش کاهل گشددRecord ٌِ تش سٍی گضی،پس اص اًجام هشاحل تاال
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دس صَستیکِ تخَاّین ّش کذام اص سٌاسیَّای ایجاد ضذُ سا تغییش دّین تش سٍی گضیٌِ  Editکلیک کشدُ تا ٍاسد
صفحِ تٌظیوات ضَین .دس ایي لسوت هی تَاًین ًام ٍ ضکل آیکي سٌاسیَ سا تغییش ٍ یا سٌاسیَ سا حزف کٌین.

Macro Button .14
تا ایٌجا توام سیستن ّای کٌتشلی ٍ سٌاسیَ ّایی سا کِ تؼشیف کشدُ این هختص تِ فضاّای هجضا اص ّن تَدُ اًذ.
حال هی خَاّین تشای تسلظ کاستش تِ هجوَػِ َّضوٌذ ٍ ساحتی تیطتش دس کٌتشل ،توام فضاّای یک هجوَػِ
َّضوٌذ سا اص یک جا کٌتشل ًوایین .تشای اًجام ایي کاس اص  Macro Buttonاستفادُ هی کٌین .دس ٍالغ ایي
سیستن کٌتشلی کِ ًام آًشا سناریو مرکسی هی گزاسین ،حالت کلی تش سٌاسیَ هی تاضذ تا ایي تفاٍت کِ فمظ
هختص تِ یک فضا ًثَدُ ٍ تواهی فضاّا سا ضاهل هی ضَد ٍ کٌتشل هی ًوایذ.
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تشای تؼشیف سٌاسیَ هشکضی دس یک هجوَػِ َّضوٌذ ٍاسد لسوت Macro
 Buttonضذُ ٍ ّواًٌذ تصَیش صیش تِ ّش تؼذاد کِ ًیاص است خظ سٌاسیَ کلی ایجاد هی ًوایین .سپس ضواسُ
ً ٍ IDام سٌاسیَ کلی ٍ ّوچٌیي ضواسُ آیکَى آًشا هطخص هی کٌین.

* تصَیش تاال هشتَط تِ  13سٌاسیَ هشکضی اص پیص تؼشیف ضذُ دس فایل دیتاتیس هی تاضذ.
پس اص تؼشیف سٌاسیَّای هشکضی ٍاسد لسوت  Macro Commandsضذُ ٍ ّواًٌذ تؼشیف خغْای فشهاى دس
سٌاسیَ ،تشای سٌاسیَّای هشکضی ًیض خغْای فشهاى هَسد ًظش سا تؼشیف هی کٌین.
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 .15دانلود دیتابیس به داخل نرم افسار
حال پس اص پایاى دیتاتیس ًَیسی هی تایست دیتاتیس سا تِ داخل ًشم افضاس هٌتمل ًوایین .تشای اًجام ایي کاس
اتتذا فایل دیتاتیس سا دس فَلذس  ( FTPکِ دس یکی اص دسایَ ّای خَد ایجاد کشدُ این ) لشاس هی دّین ،سپس ًشم
افضاس  HomeFTPserverسا اجشا ٍ تش سٍی گضیٌِ  Start Serverکلیک هی کٌین.
* دلت ضَد ًام فایل دیتاتیس تِ ّیچ ػٌَاى تغییش دادُ ًطَد.
*  IPسایاًِ چک ضَد تا دس صَست تغییش یاداضت ضَد.

حال ًشم افضاس  Smart-BUSسا دس اپل اجشا کشدُ ٍ تش سٍی آیکَى  G4کلیک کٌیذ .سپس تِ لسوت
 Database Upload & Downloadسفتِ ٍ تذٍى تغییش تٌظیوات ،تش سٍی آیکَى  Downloadکلیک
کٌیذ ٍ گضیٌِ  Yesسا تضًیذ.

35

مهندسین مشاور هوشمند اکسیس

36

مهندسین مشاور هوشمند اکسیس

....... موفق و پیروز باشید

.پس اص پایاى داًلَد ًشم افضاس سا تستِ ٍ دٍتاسُ اجشا ًواییذ

:لطفا سواالت خود را از طریق ایمیل های زیر برای ما ارسال فرمایید
SmartExiss@gmail.com & Hossein1989n@gmail.com
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 جدول مربوط به انواع خط های فرمان- 1 پیوست
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