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1 . ةمدقم .

ةمظنألل ةعفادلا , مكحتلل يلآلا ليغشتلا مظنلزنملا نم عون لك ينعي ثيح ; ]ووقدر[و ةيكذلا ةيسيئرلا ةحفصلا ; ]ووقدل[و , " لزنميكذ "
خلا , قدانفلا , بتاكم , ققشلا, ةقش , تيب ءانب ةفلتخم عاونأ نم ديدعلا ةرادإ مظنل نكميويلآلا ةيسيئرلا ةحفصلا.ىنبملا يف تآشنملا تجردأوةلقتسم .

لزنملا زيهجتوميلقتل مھأ ايلاح ماظنلل يلآلا ليغشتلا مظنلزنم .

نمثب ردقت ال ايلمعةموظنملا هذھ رامثتسالا تاعقوت عم فيكتلا , ةديدجلا ينابملالل ةئيبلا دويق , ةفلكت رثكأو رثكأ ةقاطلا راعسأ عملوط ىلع .

تابيكرتلا رييغت ةرورضنودب , ىنبملا نم تاعقوتلا مادختسا لالخ نم تارييغتلاعم اهليكشت ةداعإ حمست لزنملل يلآلا ليغشتلا ةمظنأ ضعبةنورم
لزنملا نم يرذج ثيدحت عماعم ةيديلقتلا ةيئابرهكلا .

ةقش وأ لزنم يف ةشيعملا رعس ضفخ , ةقاطلا ريفوت , داصتقا, نمأ , ةشيعملا ةدايز ةحارلا حامسلل يلآلا ليغشتلا مظنلزنم .

1.1. ةتمتألا , ةحار , ةلوهس .

eHouse , لزنملا يف ةينورتكلإلاو ةيئابرهكلا ةزهجألا , ةرارحلا ةجرد, ءوض ىلع ةرطيسلا نم ةيئانلاو ةيلحملا , ةدقعم حيتي ماظنلا مادختسا
يتلاودعب نع مكحتلا تاراشإ ةاكاحم قيرط نع ءارمحلا تحت ةعشألا ةمظنأ يفيھ , ويديف- توصلا مكحتلا ةيناكمإ قلخي هنأ.خلا , قدنفلا , بتكم, ةقش

ماظن اھذفنت يتلاو ملعتلا نكمي eHouse. , ةيالغ , يسمش , ةيوهت , ةداعتسا , ديربت , ةئفدتلا:لجرملا ةفرغ بيكرت ادج ةمدقتم ةرادإ ةيناكمإكلانھ
ءاوهلا عيزوت ماظنو ةنخاسلا هايملا ةرتس عم ةلعشلا , ةلزاعلاةرارح .

eHouse ةكرتشملا حيتافم ةطساوب مكحتلا ماظن نكمت , IR لومحملا فتاهلا, مكحت ةدحو دعب نع GSM , PC , PDA , ةيكذلا فتاوهلا , صارقأ ,
ذفاون , توبورلا ىلع تاحول ادانتسا لمعلاصتا مسرلا XP , تنرتنإلا حفصتم, مظن نيكمت افاج , مهئافلخ و6 ليابوم زودنيو , 7ذفاون , اتسيف زودنيو ,

فشكتسم Windows , ءالمعلا تافلملا لقن لوكوتورب قيبطت .

eHouse ىوتسم ىلع تاموسرلا مكحتلا ةحول ماظن ققحتت PDA , جمانرب عم وأ صارقأ , ةيكذلا فتاوهلا PC روصلا ءاشنإ نكميروصت.ةدروملا
تيبثتلا ةياهن مدختسم يأل يدرف لكشب .

eHouse معد.ايئاقلتمسوملاو ةمهملا ليجأت , رركتم , ةمدخ ليغشتل ةجمربمنوكت نأ نكمي يتلا ةمدقتم ةلودج , ةريبك مكحت تادحو نم نوكتت PC نكمي
ةمزح عم بنج ىلإ ابنجلمعي يذلا , ةصاخ جمارب قلخ eHouse , نوكت نأ نكمي يتلا تايمزراوخلانيمدقتملا نيمدختسم تالجس ليغشتو ءادأ

تاحول راكتبا سيركتويفيظولا ءادألا نيسحتل نيروطملل اضيأ رفوتتو تابتكملاةجمرب.لبقتسملا يف رهظت وأ ةيرورض .

1.2. نمأ .

نمةيناكمإ رمألا قلعتي.ريثكب كلذ نم رثكأ فعض طاقن اضيأو ناريجلا�لإ ةريبكلا ةفاسملا ببسب , ةقش ضارقنالاب ةددهملا مث ريثكب كلذ نم رثكأ وهلزنم
يف ثادحألا نكمميأ دصر هيبنتلا راعشتسالا ةزهجأو لاعف ينمأ ماظن دوجو مدعوأ فعض ةلاح يف.بيرخت , ناضيف , قيرح , ةقرس , ةمجاهم , وطسلا

لؤافتلا يف ةطرفم ىرحألاب وھ انل لعف در وأ ةطرشلا نم تارشع عضب رتمةرواجملا لودلا ىلع لوعتو , تاضارتفالاو تيبلا .

ماظنلامعتسا eHouse عم نامضلا ماظن يف- ءانب نمضتيهنأل , ءانبو تيبلا نمأ ديزي GSM/SMS ةزهجأ نم عون يأ طبر نكمت يھو.ثادحأراطخإ
ماظن طيشنت متي.).خلا , ستيغ , تاركب , ذفاون , باوبألاقلغم ديكأتل حيتافم , زاغ , حاير , قيرح , ةرارح , دراب , بطر, ةكرح( هيبنتلا راعشتسالا

ءالخدلالجأ نم لمعلل ايفاضإ اتقو يطعت ال يتلا , نومضملا ةقطنم جراخنامضلا .eHouse ليعفت راعشتسا�لع يئاقلتلا ةمهملا ءادأل ةصرفلا يطعي ,
ماظنلا يف جمربم .

eHouse خلا تالظملا لظلا, باوبألا , ستيغ , ةدايقلا تاركب ةانق- يئاقلتلا عوضوم جمدي .

eHouse ةانق ىلإ لاقتنالا.لاثملا ليبس ىلع , ثادحألا ررقملا نمليغشت قيرط نع لزنملا يف ناسنإلا دوج ديلقت نكمي ماظنلا TV , نأ نكمي يتلاو
يف- عاطقنا نم لزنملا ةدھاشم ءالخدلاطبثت .

1.3. ةقاطلا ریفوت , داصتقا .

eHouse ةرتس عم ةلعشلا, ةلزاع ةرارحلا , ةيسمشلا ةقاطلا ماظن , ةفرغ لجرملا , ةداعتسا , ةيوهت, دراب , ةرارحلا ةرادإل ةمدقتم مكحت ماظنلا نمضتي
, بشخلا( رداصملقأ وأ )ةيسمشلا ةقاطلا( ةرحلا ةقاطلا مادختساو تقؤملا نيزختلا لالخ نم ةقاطلا نم ريثكلارفوي امم , نخاسلا ءاوهلا عيزوتو هايملا

ادامتعاتارم ةدع ةيوهتلا , ديربت , ةئفدتلا تاقفن نم دحلاةيناكمإ نكمي هنإف.ناسنإلا لخدت نود ايئاقلتلماكلاب هليغشت متيل اهتجمرب نكمي.)بلصلا دوقولا
مدختسملا دوقولا راعسأ ىلع .

مادختسا ةءافكو , تارشع ةدع نم ةيوئملا بسنلا لوح ةيفاضإ تاروفو دلوي, لقتسم لكشب اهيلع ةظفاحملاو فرغ ةرارحلا ةجرد ىلع ةرطيسلادرف
ضعب يف ةرارحلا تاجرد زواجت نود, ةجمربملا ىوتسم ىلع ايئاقلت اهيلع رطيست فرغلا ظافتحالا متييف ةرارحلا تاجرد لك ةلاحلا هذھ يف.ةقاطلا
مجح , اياضقلا ةرامعلا, مسوملاو تقولا , ةيخانملا ثادحألا , حاير , سمش , سقطلا.دحاونم اھريغ يف ةبولطملا ةرارحلا ةجرد ىلع ظافحلل فرغلا

ببسب ريغتي يذلاو فرغلا نيب جردتلاةريبك تسيل كانھ.ةيزكرملا ةئفدتلا ةمظنأ ىلع وھ امك , ريثأتةمخض هذھ لثم كيدل نكي مل عقاوملاو راطإلا
اهب ؤبنتلا نكمي ال ىرخألا اياضقلا نم ديدعلاو , حايرلا هاجتا , ةيسمشلا ةئفدتلا, ةيوجلا فورظلا .

Page 4 of 93

2012-12-20



ةجيتن نمزلا نم ةرتفل , اهليغشت وأ تقولا ضعب رورم دعب ايئاقلت فاقيإل مهنمعضو لالخ نم يئاقلتلا ءوض ءافطإ نم تاروفو قيقحت نكميويفاضإ
ةكرحلا فشكل .

ءوض ةيزكرملا ةطلسلا عافترا عم ةنراقم , تارخدماضيأ ةقاطلا نم ريثكلا بسك ةريغصلا ةقاطلا حيباصم ءوض ةطقن نكمي- عوضوممادختساب .

ماظن تايناكمإاذھ eHouse مدختسملا دوقولا فيلاكت ىلع ادامتعا( تاونس3-1 لالخ تيبثتلافيلاكت دادرتسال ةصرفلا يطعي ).
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2. ماظن تارادصإ eHouse.
eHouse فلتخم عون نم ديدعلا لماكتلا ةزهجأو مكحتلا ىلع ةردقلا يتلا ةيلزنملا ةتمتألا لح ةمدقتملاوھ ماظن .eHouse ةجرد يف مكحتلاودصر نكمي

ةبوطر , ديربت , ةئفدتلا , ىوتسملا ءوض , ةرارحلا .

eHouse لوخدلا ةبقارم ماظنو قدانفلاو مادختسا نكميو, بتاكم , ةماعلا ينابملا , لزانملا , ققشلا يف ماظنلا تيبثت نكمي .

eHouse وأ ىوصقلا ةحارلا , ةيداصتقا نوكت ماظن بيكرت نكمي .

ماظن نيوكت تاريغتملاريثك eHouse لبق نم رادت , ةيزكرم , ةيزكرماللاةيناكمإ قلخي PC بيكرتةلقتسم وأ .

eHouse نكمي. ز.ه( نيمدختسملا تاجايتحا ءاهنإل ةرشابم قيبطت ميلقتو عطقمادختسا مدع نم ةلاقتسالل ةصرفلا يطعت يتلاو تادحو ماظن وھ
ءانغتسالا HeatManager حطسم تيبثت يف ).

eHouse ىوتسملا رشنيف ةيزكرم ةدحاو مكحت ةدحو بيكرتو ميمصت نكميو (LevelManager) ىلعنم ديدعلا مكحت تادحو عم ةيزكرماللا وأ
230 ريثكب لقأ كانھ ةيناثلا ةلاحلا يف.فرغلا V نع ايئزج لعجت يتلا , ريثكب صخرأتيبثتلا لعجيو تارم ةدع رصقأ يھ يلامجإلا اهلوطو تالباك

مكحت تادحونم ربكأ فيلاكت .
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2.1 eHouse 1 فارشإ تحت PC.

1عيمج  eHouse تانايبلا لقان ىلع لمعت ةزهجألا (RS - 485 ةلماك سكلبود ).

ةخسنلا يف حضوأواذھ : www.isys.pl/download/eHouseEN.pdf ةیملاعلا تالاصتالا ةكبش .ISYS.PL/ لیمحتلا /eHouseEN.PDF 

فارشإ تحت 2.2.1 eHouse CommManager.

نيوكتلا اذهيف CommManager لدبتسي PC , RS232/RS485 لوحم ,ExternalManager , InputExtenders , اذھ رسفيو.عسوتملا
يفرادصإلا : www.isys.pl/download/eHouseEN.pdf ةیملاعلا تالاصتالا ةكبش .ISYS.PL/ لیمحتلا /eHouseEN.PDF 
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2.3 . تنرثیإ eHouse (eHouse تنرثیإلل ) 

تحت لمعيتيبثتلا نم ليدبلا اذھ TCP/IP 10( ةيتحتلا ةينبلا تنرثيإ Mbit). وھ ءانثتسالاطقف دحاو HeatManager ربع الصتم لازي ال يتلا RS -
لباك روبعلالخ 485 .CommManager عم نواعتت LevelManagers ,EthernetRoomManager' تاحول , ق TCP/IP ( زودنيو XP , 

لوكوتورب مادختساب)6.0 ليابوم زودنيو eHouse بيلاسأطسبأ ثلاثلا فرطلا تاقيبطت مادختسا نكمي.ةينمأ بابسأل ةباجتسا ةقداصملا- يدحتلا عم
بيترتيف مكحت ةدحو نيكمت ةلاح يف ةقداصملا .

eHouse قوسلا يف رابخألا ىلع تحتفرارمتساب تعضو , اينورتكلإ وأ ايئابرهك مكحتلانوكت نأ نكمي يتلا , زاهج لك ايلمع نكمت مكحتلا ماظن .

eHouse اهيلع رطيسي نأ نكمي IR مكحت ةدحو دعب نع (SONY ةيسايقلا ) , PC , PDA , زودنيو( ةلومحملا فتاوهلا , صارقأ , ةيكذلا فتاوهلا
افاجوأ توبورلا , 6.0 ليابوم MIDP 2.0) , ذفاون , 6.0( ليابوم زودنيو ىلع دمتعي سمللا تاحو XP , ءافلخو7 زودنيو , اتسيف زودنيو( ,

ءارمحلا- تحت ةعشألا قيرط نع ققحتنوكت مكحتلا نكمي.حيتافم تنش ةكرتشملا رادجلا قيرط نع وأ , زيهجتلا مظنافاج , توبورلا (IR) , تنرثيإ ,
لسرأ , تنرتنإلا , ياف ياو , SMS , ةخسن فلم , تافلملا لقن لوكوتورب .

eHouse ةباقر نود , )تاناخس , عطاوقلا, تاخضم , حيباصم.لاثملا ليبس ىلع تاليدبتلا نم فاقيإلا/ليغشتلا عضو يف( ةكرتشملا ةزهجألا مادختسا
تاحول ليدبت , مسرلا تاحول.لاثملا ليبس ىلع( ةزهجألا ةصصخمو ةفلكمبلطتت الو قطنملاو ةيلخادلا ).

eHouse لبق نم رادتنوكي نأ نكميو نواعتت PC , بكارتةصاخلا ءاشنإل ةصرفلا يطعي يذلا يصخشلا يمقرلا دعاسملا ةزهجأ , صارقأ
ثادحألا لاسرإو بولطملا ةقيرطب تانايبلا ءادأو تاملعملا تاراشإو ةلودلا مكحت تايمزراوخ ليلحت لالخ نمةيدرفلاو ذيفنتل ةمدقتملا جماربلا

eHouse بولطملا .

eHouse4Ethernet نم نوكتیماظن : 

� EthernetRoomManager (ERM) - فرغلا رثكأ وأ دحاو ىلع ةرطيسلا , 

� LevelManager (LM) - نيقباط لزنم وأ ةقش , حطسم لماك ىلع ةرطيسلا , 

� EthernetHeatManager (EHM) - عيزوتو هايملا ةرتس عم ةلعشلا , ةفرغةيالغ , ةداعتسا , ةيوهت , ةرارحلا يزكرم ماظن ىلع ةرطيسلا
خلا , ةلزاع ةرارحلا, يسمش , نخاسلا ءاوهلا , 

� CommManager (CM) تنرثيإ ,GSM - مكحت تاركب , لماكتملا ماظنلا نمأ , 

� ةدحو عباتت (MP) - مكحتل تاليدبتلا عيمجنوكتت PWM يرايتخا( تاتفخملاو ) , 

ماظن ةعيبطتادحو eHouse ةفلكتلا ثيح نم ةلاعفو , كلاملا لبق نم بولطملا , ةءافك رثكألا نوكتس يتلا تيبثتلارايتخالل ةيدرفلا ليدبلا نكمت .

E. تيبثتلا قلخي يذلا صاخشألا. ز eHouse جاتحتال وأ ةحطسم ةقش يف EthernetHeatManager ةجاحب امومعمھ.مكحت ةناوطسألا , مكحت
LevelManager وأ CommManager وأ, ةقش ىلع ةرطيسلل ةرشابم EthernetRoomManagers ءاوضأ , ةيدرفلا ةرارحلا يف مكحتلل

ويديفلا/توصلا ةمظنأو فرغلايف .

eHouse ماظنلا حیتی : 

� فاقيإ/ليغشت( ةينورتكلإلاو ةيئابرهكلا ةزهجألا ىلع ةرطيسلاجمدنم ) (ERM) .

� ةطساوب ( ماظن يفيھ, ويديف/ يعمس ةرطيسلا IR دعب نع مكحت ةدح ةاھاضم ) (ERM) .
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� ءوضلا ىوتسم ىلع ةرطيسلاوسايق (ERM , LM) .

� ةرارحلا ةجرد يف مكحتلاوسايق (ERM , EHM , LM) .

� ةيدرفلا ةرارحلا ةبقارموةطقن- عوضوم (ERM , LM) .

� ةفرغلجرملا نملل ةلماكتملا ةحفاكملا (EHM).

� سماخلا نمةرادإ entilation , ص ecuperation , ءاوهلا ةلوانم تادحو , ةيرارح تالدابم (EHM) .

� مكحتلاةيالغ (EHM) .

� ءاوهلا عيزوتديدمتلا دعب ح وأ/و ةرتسءام عم مكحتلالعشم (EHM) .

� مكحتلا ماظنيسمش (EHM) .

� تقؤملا نزخملا مكحتلا ةرارحلا (EHM).

� ماظننمأ GSM ةبقارم ةقطنم جراخ طيشنت راطخإ عم (CM) .

� يف يئاهنلا مدختسملا ءالطلا تيبثتل تقلخيدرف لكشب ( روصتينايب ) (PC , PDA , ذفاون , 6 ليابوم زودنيو- ةيكذلا فتاوهلا , صارقأ XP , 
7 , ليغشتلا ةمظنأ افاج نيكمت , توبورلا , قفأ ) .

� مكحتلا تالظملالظ , باوبألا , ستيغ , تاركب (CM).

� ماظن يف تالجسقلخ eHouse (PC) .

� , تاكرحملا , تاخضم , حيتافم , راعشتسالا ةزهجأ , )مكحتلاwلإ قطنملا يف- ءانب يأ نودب( ةيذيفنتلا ةزهجألاو تانوكملاثلاث فرط مادختسا
خلا نيقئاسلاتاركب , عطاوقلا .

� 3.3 ; 0 < قوسلانم ةيرظانتلا راعشتسالا ةزهجأ مادختسا V سايقلا قاطن ).

� IR رايعمينوس ( نم دعب نع مكحتلا ماظن SIRC ) (ERM) .

� تنرثيإلاو تنرتنإلا قيرط نع ةرطيسلاديعب (ERM , CM , LM , EHM) .

� وأ, )ءافلخو( 6.0 ليابوم زودنيو , افاج نيكمت , توبورلا تاحولتاموسرلا ةرطيس ةيلحملا PC ليغشتلا ماظن عم قفاوتم Windows XP 
ءافلخو( 7 , قفأ , سمللاب لمعت يتلا تاشاشلا ).

� ةلاقنلا فتاوهلا ةرطيسديعب , PDA , ماظنلا ةرطيسلا قيبطت6.0 ليابوم زودنيو, توبورلا( سمللاب لمعت ةشاش عم ةيكذلا فتاوهلا , صارقأ
ياف ياو ربع ,SMS ينورتكلإلا ديربلا وأ ).

� SMS ريرقتلا ددح تاعومجمwلإ ( دامخإ , تارييغتلا ةقطنم , ةينمألا تاكاهتنالا نم راطخإ ) (CM) .

� eHouse لع ظافحلل , ليجست , سفنلا ىلع ةرطيسلا ماهم ذيفنتهيدلwلاعفلاو رمتسملا لمعلا .
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3 . ماظن مكحت eHouse4Ethernet.

3.1 EthernetRoomManager (ERM).

EthernetRoomManager(ERM) ةحارلا.ةفرغ يف ةينورتكلإلا ةزهجألا , ةيئابرهكلا ةرادإلل تاقحلم ءانب يف لورتسلوك عم ةدراولا يتاذلا وھ
1 مدختسي ىوصقلا تآشنمو  ERM 1 ةينازيملا ةضفخنملا نادلبلا يف.)مهملا وھ يتلا ةفرغلامدختسملا اھددحي يتلا( ةيسيئرلا ةفرغلا يف  LM تيبثت

جمانرب تاعومجموءارمحلا تحت ةعشألا ةبقارم ىلع ةضورفملا دويقلا ضعب لحلا اذھ عضو.بولطمقباط لكل .

ماهميسيئر EthernetRoomManager: 

� 24 ىلع ءانبةيجراخلا تاليدبتلا ةدايقلل ةرشابم( ةيمقر تاجتنم ةجمرب MP) 230ىلإ لصي ةقاطلاب ةيجراخلا ةزهجألا فاقيإ/ليغشتل V - AC/
10A ( ليمحتمواقم دهجلاو رايتلا نملل ىوصقلا ميقلا ).

� 12 نأ نكمي الةلاحإ.1 >-0 وأ0 >-1 نم ةلودلا رييغت لجأ نم ةفرعملاثادحألا.خلا , حيتافم , راعشتسالا ةزهجأ ليصوتل ةيمقرلا تالخدملا
ووقدل[ يف بولطملاو ثادحألا اهيدؤي ] ; CommManagerCfg قيبطت; ]ووقدر[و .

� 8 10( تالخدملا ةيرظانتلا bit رخآ�لإ ىوتسم نم رييغتل نيثدح فيرعت متي.)سكام , ةقيقد(ةدرفنم ةجمربملا تايوتسم عم )رارق ال X < ةقيقد , 
X> سكام .

� 3PWM ( ءوض تاجرخملا ىوتسم ىلع ةرطيسلل )ضرعلا ليدعت ضبن (DC ةحفاكمل اعم وأ لصفنم لكشب )ةتھاب مادختسا نكميو RGB 
ةعمتجم .EthernetRoomManager'ق PWM ةدايق ىلع ةرداق جاتنالا LED نكمي.قئاسلا جاتحتو )لزعملا- تايرصبلا�لع( دحاو

ةطلسلا ةيجراخلا نيقئاسلل PWM ةدحو مدختست وأ تيبثت متي FrontPanel.
� نم شالف ةركاذيف ةنزخملا ثادحألا ليغشتل )ةفيظو255( ةلودجو ةعاسلا رادم ىلعةجمرب ERM.
� IR ماظن عم ةقفاوتم ءارمحلا تحت ةعشألا لابقتسا (SIRC) ةرطيسلالل ينوس EthernetRoomManager'S ديعبلا وأ ينوس نم

مكحت تادحويملاعلا .
� IR ةراشإ ةاھاضم مكحت ديعب نممظن يفيھ/ويديفلا/توصلا ىلع ةرطيسلل ةيتحتلا لاسرالا رمحأ .
� نكميقوف ERM ماظن يف اهبيكرت متي250 ىلإ eHouse.

EthernetRoomManager لبق نم رادتو نيوكت نكمي PC ووقدل[وتيبثت عم ] ; CommManagerCfg.EXE يتلا , قيبطت ; ]ووقدر[و
روضح نود ايلحمةيلحملا فئاظولا لك اهيدؤي نأ نكمي ال ةدراولاو ةلقتسم ةدحوةيفتكم حبصتل مكحت تارايخو فئاظو عيمج ةجمربنكمت PC , تاحول

ىرخألا )ثدحلا لاسرإ( ىلع ةرطيسلا نكميديعب.خلا صارقأ , مكحتلا eHouse ةرشابم اهب مايقلااضيأ يلاملا بقارملا تنرثيإ .

EthernetRoomManager جتاونلاوأ تالخدملا يھ يتلاو( ةراشإ ةليلق ةفلتخم عاونأ نم نوكتي ).

ةراشإلا عون ىلع دمتعي, اهب ةطبترملا تارايخلاو ةيدرفلا ثادحألا ضعب ىلع يوتحي ةراشإلك .

تاراشإةمھاسم : 

� تالخدملا ةيرظانتلاعيمج , 
� ةيمقرلا تالخدملاعيمج , 
� IR دعب نع مكحتلل( لابقتسا ).

تاراشإجاتنإ : 

� ةيمقرلا تاجرخملاعيمج , 
� جتاونلاعيمج PWM , 
� IR ةيجراخلا ةزهجألا يف مكحتلل( لاسرالا ).

3.1.1. تاراشإ فصو .

3.1.1.1. تالخدملا ةیرظانتلا (ADC).

3.3 ; 0 < ةعومجم لمعلاو ةيرظانت تالخدملك V) ةيلمع تاقاطن3 يطعي يذلا(ىصقأو دهجلا نم ىندألا دحلا تايوتسم يدرف لكشب هنييعت دقو. تب10 رارقلل ADC). روبع
ووقدل[ولبق نم ةجمربمو ةددحم ثدحلا يئاقلتلا ليغشتلا ءدبفوس تايوتسملا هذھ ] ; CommManagerCfg.EXE ةانق لكل ةيدرفلايھ تايوتسملا هذھ.قيبطت ; ]ووقدر[و ADC 
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جمانرب لكو EthernetRoomManager.

لك طبترتوناثدح ADC ةساقملا ميقلا نم تايوتسم روبعل : 

� اذإ UX < ليغشت متي قيبطتلا يفلقح * ; ]ووقدر[ ثدحلا دجويو ; ]ووقدل[و يف نييعت ثدحلا , يلاحلا جمانرببلط يف ةجمربملا * ; ]ووقدر[ ةميقو ةقيقد ; ]ووقدر[و

CommManagerCfg.
� اذإ UX> ليغشت متي قيبطتلا يفلقح * ; ]ووقدر[و سكام ثدحلا ; ]ووقدل[و يف نييعت ثدحلا , يلاحلا جمانرببلط يف ةجمربملا * ; ]ووقدر[و ةميقلا سكام ; ]ووقدر[و

CommManagerCfg.

ضعب ADC ةزھجألا ايلخاد تارادصإلا ىلع ادامتعا تالخدملا صيصخت نكمي .

و نم ]ووقدل[ ةيقافتاةيمستلا (*) ; CommManagerCfg.EXE قيبطت ; ]ووقدر[و .

Page 11 of 93

2012-12-20



3.1.1.2 . ةیمقرلا تالخدملا .

1 ؤطابتلا أطخ شماھ تالخدملاميلسلا نامض لجأ نم.)0 و1( نينثا قطنملا تالخدملا تايوتسم نع فشكلايمقر V. 3 ىلإ لصي ام بحسو تالخدملا
V3 حيتافم نم عون يأ ىلع ةينورتكلإلا راعشتسالا ةزهجأو.ةيلاحلا تالخدملاطيشنت مكحت ضرألا ةراشإ لاخدإل فوشكملا ىلع عيبلاو , ةقاطلا تادادمإ

يتلا( تاناكمإةيجراخلا ةلصتملا ريغ لاصتالا تاهج عم عباتت يف ةزهجألا ءانبوامدنع وھ لضفألا لحلاو ةليوط ريباوط تايوتسملا هذھ ىلع دكؤأبجي
تادادمإلا نم ةقاطلاب لمعت نأ نكمي يتلا ةزهجألاةلصفنمو بسانملا دهجلا تايوتسم دكؤي عضولا اذھ.)ليدبتلاكرتشملا مكحت ةدحو تالخدم طبترت

ةلماك مكحت ةدحو وأ تالخدملا نم مئاد فلتراعشتسالا ببسي لطع وأ قرفلا ةميق مدقي نأ نكمي , الإو. نمآ لكشب ىرخألا .

ووقدل[و يف نييعت0 , 1 نم ةلودلا ىلع رييغت لاخدإ لكل ددحم دحاو ثدح يهكانھ ] ; CommManagerCfg.EXE بولقم.قيبطت ; ]ووقدر[و
امدنع تالخدملا قالطإ عطق متي ةلاحلا هذھ يف.ةمھاسميلاحلال ملعلا لصي ام نييعت مت ; ]ووقدر[ بولقملاو ; ]ووقدل[ امدنعو فيرعت نكميلمعلا GND 

نم .
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ضرألا ىلع طقف ةريصق.ةيتلوفلا يأ نم لصفتالخدملا نوكت نأ بجي (GND) ةيلاحلا مكحت لوبقملا نمونم .
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3.1.1.3 . ةیمقرلا تاجرخملا

ثدحلا.)ءامسألاعباتتلا ىلعو فاقيإ( 1 و0 ةيقطنملا لودلا ىلإ نييعت نكميو )ةيوقتلا ةدح ىلع وأ ةدحاو( تالحرملا ةرشابم تاجرخملا عفد نكمييمقر
يھ تاجرخمل ةصصخملا : 

� ON , 
� OFF , 
� حجر , 
� ON( ةجمربملا ةرملل ) , 

يلاتلا وحنلا ىلع ليغشت نكمياذھ : 

� ىوتسم بيلصلا تايعمجل ثدحلاCلع ADC , 
� ثدحلا رييغتةمھاسم , 
� ثدحةلودج , 
� ثدحبيتك .

3.1.1.5.PWM ( تاجرخملا )نیمضتلا ضرعلا ضبن .
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PWMDC رارقلاتب8 عم( لمع ةرود ريغتم اهيدل يتلا , تاتفخملا يھ جارخإلا ).

PWM وأ(ةيوقتلا ةدحو ىلع ايرايتخا ةبكرملا ةقاطلا نيقئاسلل بنج ىلإ ابنج جتاونلا FrontPanel ةفيظو255( ةقالطب ميظنت نكمي , )يرايتخا(
12 ىوتسم نم ةقاطلاب لمعت حيباصمءوضلا V/DC - 30W. نكمي , تالخدملا ىلع ةلزع- تايرصبلا نيقئاسلا عمةيجراخ ةوق فاطملا ةياهن يف

ز.ه( لامحألا يثحوايلعلا ةطلسلا عفدل اهمادختسا .DC تاخضم , حوارم , تاكرحملا ).

PWM نم جرخ LM , ERM , EHM تايرصبلا.لزعملا- تايرصبلا رصانع نم رصنعكةرشابم ةلصتم مامصلا1 صارقألا كرحم ىلع رداق -
لاطعأنع ةمجانلا هتمرب ماظنلا نم ةمئاد رارضأ نم مكحتةيامحل هنم دب ال رمأ لزعملا .

ماظنل نيقئاسلا ةيجراخ ةوق ىلع لاثمةلص PWM eHouse.

ناكمإلا ردق ةريصق ققحتي نأ يغبنيةلص .
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3.1.1.6. دعب نع مكحتلا IR نم EthernetRoomManager.

ينوس ةكرش لبق نم مكحتلا نكميلك EthernetRoomManager دعب نع ةيسايقلا IR مكحت (SIRC). حيتي دعب نع مكحت : 

� لودلا جتاونلارييغت , 
� تايوتسم ةرارحلا ةجردرييغت , 
� تايوتسمرييغت ADC , 
� تايوتسملا ءوضرييغت , 
� نييعت ةداعإ EthernetRoomManager , 
� مقلم ىلع تبثم قيبطت بمنيةرطيسلا eHouse PC (*).

يدرف لكشبذيفنت متي دعب نع مكحت رارزأ ىلإ ةرشابم يلحم ثدحل نكمينيع .

عون دعب نعيضارتفالا SONY RMT يلاملا بقارملا - V260A (VIDEO 2 دادعإلا مدختسي ).

ةزهجألارييغتل ةيلخادلا ليدبتلا عم( رارزألا نم نكمم ددع امكدعب نع مكحتلا نوكي نأ بجي , ماظنلا يف ةفيظو نم مخض ددعرظنلا ).

دادعإلا نيوكت- لبق ام( دعب نع مكحت رز فئاظويضارتفالا VIDEO 2).

رز فئاظو

ءاغلإ حسم

0 - 9 0 - 9 رايتخا NR جاتنإ , تالخدملا نم , ADC ةانق , PWM ةانق

ىلع بعللا

فقو OFF 

ةلجع + + 

ةلجع - -

تايوتسم(ةرارحلا ويديف/نويزفلت ) 

تايوتسم(ةفيفخلا ضرع ) 

ةيمقرلا فشكني ددحةمھاسم

تايوتسم( لاخدإلا ذفنم دصريعمس ) 

نييعت ةداعإ ليصفت RoomManager ىلع طغضلا بلطتي( ةيلاحلا OK اضيأ ) 

OK جمانربلا رييغتو نييعت ةداعإ نمديكأت

ىرخألا بترلا ىلإ ليدبتلا(ةطلسلا ليدبت ) 

سكاملل يملاع فيرعت( جمانرب رايتخا فلميكذ RM جمارب24 ةيلاحلا ) 

مكحتلا ةمئاقلا EthernetRoomManager ةمئاقلا "[ )طقف جتانلا رييغت نكمي( ىرخأ "+ + Nr_of_RoomManager " OK " + " ددح لاخدإ " 
+OutputNr + ON/OFF /] ليدبت (*) 

بعل(بماني ةفقو ) (*) 
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فاقيإ(بماني تبس ) (*) 

يلاتلا راسملا( بماني لبقملارشؤم ) (*) 

قباسلا راسملا( ةقباسلا بمنيرشؤم ) (*) 

SP/LP ةغوارملا(بماني ) (*) 

ررك(ةعساو بمني ) (*) 

دلجملا(بمانيو + دلجملا +) (*) 

جمانرب- دلجملا Winamp( دلجملا - ) (*) 

لودجملا رادصإلاو نيوكتلارييغت الإ , لاح يأ ذيفنت نكمي مكحت ةدحو مادختساديعب .

لتاوطخ IR مكحتلا : 

1 . بولسألا رايتخا : 

� ةرارحلا ةجرد , 
� ءوض , 
� جاتنإيمقر , 
� تالخدملاةيرظانتلا (ADC) , 
� جمانرب .

2 . ةانق رايتخا NR: 

سكام ..0

3 . ةميق رييغت

� + , 
� - , 
� يف , 
� اديعب , 
� حجر .

( 1 ةانقلا , ىوتسملا ءوض. ز.ه  , + , + , +) 

EthernetRoomManager عقوتملا ىوتسملا ىلإ لیدبتللتارم ةدع + طغضلا بجی كلذل ةلیوط رز ىلع طغضلا لهاجتی .

يملاعلا دعب نع مكحتلا تادحو مادختسا ةيناكمإ وهكانھ IR ( يسايقلا معدلا يف- تينبعم SONY - SIRC) , سمللاب لمعت ةحول عم LCD (
دعب نع مكحتلا يف فصولابولطملا نيوكتو ءاشنإو )}{ ينومراھ كتيجول , ةيرقبع. ز.ه IR ل مكحتلا ةحول قلخل eHouse ةرادإ .

ثدحلايأ نييعتل ةيناكمإ كانھ , ةرطيسلل ةصصخم رارزأxلإ ةفاضإلاب RoomManager دح( مكحتديعبلا ىلع ةرفوتملا ةرحلا رارزأ ىلإ ةيلحملا
ل رارزأ فئاظو نم ديدعلافيلكتو , ينوس دعب نع مكحت ةدحاو ربع ماظنلا يفيھ , ويديف/ ةفلتخملا توصلا يف مكحتلل ةيناكمإ كانھ.)200 ىصقأ .

جارخإلا ةلودلاریغتم (ON/OFF).

1 . دعب نع مكحتلا رز ىلع )ددح لاخدإلا( ةفاحصلا
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2 . ةفاحصلا NR 0.. 24

3 بولطملا ةلودلا ددح

� (POWER) ليدبت (ON - > OFF وأ OFF - > ON) , 
� ( شدنو)ةيحرسم ] ; ON , 
� ( فاقيإ ) - OFF.

ةلثمأ : 

( نأشب13 جتانلا = )ةيحرسم( >- )3( >- )1( >- )ددحلاخدإلا

( 7 جتانلا = )فاقيإ( >- )7( >- )ددحلاخدإلا  OFF 

( ةلود17 ريغتت جتانلا = )ةيئابرهكلا ةقاطلا( >- )7( >- )1( >- )ددحلاخدإلا

جمانربرییغت RoomManager.

1 . ةيكذلا فلم( ةفاحصلا ) 

2 . ددح NR 1.. 24

3 . ةفاحصلا (OK) 

ةلثمأ : 

( 3( >- )1( >- )فلملاةيكذلا ) - > (OK) 13 = جمانرب رتخا

( 7( >- )فلملاةيكذلا ) - > (OK) = 7 جمانرب راتخا

( 7( >- )1( >- )فلملاةيكذلا ) - > (OK) 17 = جمانرب رتخا

تایوتسملیوحت ADC.

1 . دصار توص( ةفاحصلا ) 

2 . 8 ..1 ةانقلا ددح

3 . 3.3 = لوحت ابيرقت ضبنلا1( )- ( وأ )+( ةلجع هرودب mV ل ةجرد0.8 ابيرقت ةرارحلا ةجردل, دهجلالل LM335).

اهيلع رطيسي ةانق , ةجرد2 يلاوح ةئفدتلا ةدايزلاثم ADC 2

1 .( تالجع(>- )+ تالجع( >- )+ تالجع( >- )2( >- )توصلا دصر +) 

ةباقرلا ىوتسمءوض .

1 . ضرع( ةفاحصلا ) 

2 . توفخلا ةانق راتخا : 

� 1 - ل >- ن PWM 3 ..1( تاتفخملا ) , 
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� 0 - ةمدختسملااذإ ءوض تاعومجم( ةيلاتتم جتاونلا فاقيإ/ليغشتل < ) 

3 . عضو رايتخا , 

� OFF( فاقيإ ) , 
� ON( ةيحرسم ) , 
� ةيئابرهكلا ةقاطلا(حجر ) , 
� " + "( ةلجع ) , 
� " - "( ةلجع ).

4 .(OFF).

ةتھاب ددع>لإ : 

� 1 - تاتفخملا >- ن PWM ( ىتح( متعي ءدبرزلا اذھ ىلع طغضلا رميد فاقيإ مت اذإ , ناصقنلا وأ ةدايزلاايلاح ةتھاب اذإ )ةتھاب ريغت فقول
فاقيإ وأ فقوت ).

ةتھاب ددع>لإ : 

1 - متعي كلذ فالخ ءدبةراتخم قارشا ةتھاب ةيادب0 وھ ءوضلا ىوتسم ناك اذإ >-ن .

4(ON).

ةتھاب ددع>لإ : 

� 1 - ديدحت قارشا ءدب >- ن PWM طخلا فقوتوأ ةميق ىصقأ ىلإ( رميد ) , 

4( - ).

ةتھاب ددع>لإ : 

0 - بورج تيال( جاتنالا ةكراشم فاقيإ < ) , 

1 - توفخلا نم متعي ءدب >-ن PWM طخلا فقوتةميقلا وأ قئاقد ىلإ لفسأ( رايتخا ) , 

4 .(+).

ةتھاب ددع>لإ : 

� 0 - بورج تيال( ةمداقلا جتانلا ىلع ليدبتلا < ) , 
� 1 - توفخلا نم قارشا ءدب >- ن PWM طخلا فقوتوأ ةميق ىصقأ ىلإ( رايتخا ) , 

ةلثمأ : 

( 10.ز.ريخأت ه( ......>- )+( >- )1( >-)ضرع S).... - > ( قارشا ءدب- )فاقيإ PWM 10 فقو دعبو )1( رميد S 

( جتانلا ىلع هرودب- )+( >-)ضرع NR بورج تيال لبقملا( مداقلا ) 

( يلاحلا فاقيإ- )- ( >-)ضرع NR بورج تيال يلاحلا( جارخإلا ) 

ىرخألا جتاونلاةرطیسلا EthernetRoomManager (*).

1 . ةمئاقلا( ةفاحصلا ) , 

2 . نم )ضفخنم ناونعلا( رايتخا RoomManager بولطملا , 
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3 . ةفاحصلا (OK) , 

4 . تاوطخلا ذيفنتل ةبسنلاب امأ RoomManager ةيلحملا

( ددحلاخدإلا - > (NR فاقيإ وأ ليغشتلا وأ ةيئابرهكلا ةقاطلا(- )جارخإ ) 

5 . ىلع ةرطيسلا ةداعتسا متي فوس RM نم ليلد رايتخا وأ دعب نع مكحتلومخلا نم2 قئاقد دعب ةيلحملا RoomManager NR 0.

ةلثمأ

( 2( >-)ةمئاقلا ) - > (OK) رايتخا EthernetRoomManager ( 202 , 0= ناونع عم ) 

( نم12 جارخإ لجأ نم رييغتلا ةلاح )ةيئابرهكلا ةقاطلا( >- )2( >- )1( >- )ددحلاخدإلا ERM رايتخا

( رايتخاجتانلا نم10 ليغشت )بعل( >- )0( >- )1( >- )ددحلاخدإلا ERM 

( نم4 جارخإ فاقيإ )فاقيإ( >- )4( >- )ددحلاخدإلا ERM رايتخا

( ةمئاقلا )- > (OK) رايتخا ةداعإ RM ةيلحملا .

0( >- )ةمئاقلا( هذھ لثم0 رایتخا يرورضلا نم سیل كلذل , 0امئاد نییعت ةداعإ وھ امو , جمانرب , ةمھاسم , لصأ نم.ال , ةفیظو رییغتلالخ ) - >
(OK) 

جمانربةرادإ Winamp قیبطتلا (*).

جمانرب Winamp مداخ ىلع هليغشتو قيبطتلا تيبثت متي نأ بجي PC eHouse. جمانرب Winamp قيرط نع مكحتلا متي IR ( ةدحو دعب نع ينوس
لالخ )مكحت EthernetRoomManager.

اهفئاظوو دعب نع مكحتلا رارزأاقبسم ةفرعم : 

RC رزلا ةفیظو

يلاحلا راسملا راركت وأ )ةيحرسم(بماني ةفقو , 

فقوو ىشالتت )فاقيإ(بماني تبس , 

يلاتلا راسملا( بماني لبقملارشؤم ) , 

قباسلا راسملا( ةقباسلا بمنيرشؤم ) 

جمانرب < < Winamp(FF) مامألا ىلإ ةليلق ناوث

جمانرب > > Winamp( ةليلق كبحب ةيناث )كبحب

SP/LP ةغوارملا ليدبت ةطساو )ةغوارملا(بماني

ررك ليدبت )ررك(ةعساو بمني

مجحلا1 ةبسنب ةدايز )+ دلجملا(بمانيو + دلجملا % 
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جمانرب- دلجملا Winamp( 1 مجح ريغصت )- دلجملا  % 

2 . ثادحأ نییعت EthernetRoomManager رارزأدعب نع مكحت ةدحو ىلإ ةیلحملا .

EthernetRoomManager ىلإ ثدح200.ىصقأ دح( دعب نع مكحتلا رز ةجمربملاطغضلا ىلع ةيلحملا ذيفنتلا ةفيظو يف ثدحلا اذهل ءانبو
نييعت نكمملا نمرارزأ ).

دعب نع مكحتلا رارزألا نم تافيرعت ءاشنإEلإ : 

� ووقدل[ولغش ] ; CommManagerCfg ل لاثملا ليبس ىلع ; ]ووقدر[و EthernetRoomManager و.بولطملا „ 
CommManagerCfg. ووقدر[ و000201 :ج /سكإ ] ; .

� بيوبتلا ةمالع* ; ]ووقدر[و ةماعلا ; ]ووقدل[ ىلعو ; ]ووقدر[و ةيتحت تادادعإ رمحألا ; ]ووقدل[ رزوطغض
� فئاظو ةجمربمدختسم „ عبرم مكحتو- درسلاو ريرحتلا نم فقوم رايتخا يغبنيوبسانم IR ووقدر[و ] ; *.
� يف لقحلا مسا رييغت نكميمسا
� ووقدل[ووأ يلاحلا ثدحلا عم ةيمستلا طغضلا دعب ديدحت متي نأ بجيثدح ] ; N/A & [ ثدحلادعب ; ]شدن ودبيو قلاخلا ثدحلا ةذفان.; ]ووقدر

طغضلا يغبني ; ]ووقدر[ لبقتو ; ]ووقدل[ رايتخاو .
� ىلع ضبق ; ]ووقدل[و IR رز ىلع طغضلا يغبني ; ]ووقدر[و * 
� رايتخال ةهجوملا دعب نع مكحتلا رزطغض EthernetRoomManager.
� IR ىلع ضبقلا " رز هجو ىلع زمرلا ضرع متي نأ بجي IR " *.
� رز ; ]ووقدر[ & ةفاضإ ; ]ووقدل[وطغض
� ثيدحتلا زومر " رزثادحألا ةفاحصلل بولطملا دعب نع مكحتلا رارزأ عيمج ةلاحادعب " * 
� مكحت ةدحو ىلإ نيوكتلاليزنتلا لجأ نم طغضلا بجي رز ; ]ووقدر[و تادادعإلا ظفح ; ]ووقدل[واريخأ .

دعب نع مكحت ةدحو قیرط نع )يفیھ/ویدیفلا/توصلا( ةیجراخلا ةزھجألا نمةرطیسلا IR ةاھاضم زمر .

EthernetRoomManager لاسرإلا زاهج ىلع يوتحت IR تاراشإلا لقنل قطنملا يف ءانبو IR ريياعملا نيعنصملا نم ديدعلا يف .

زومر لكل255 ىتح( ليغشتلاو تملع , طاقتلا نكميمھ ERM) . زمر ىلع ضبقلا دعب IR , ثادحأ ءاشنإ متي eHouse ذيفنت نكميو.ماظنلاعم لماكتلل
قرط ةدعب ثادحألا اذھ .

3 . ةیجراخلا ةزھجألا ىلع ةرطیسلا , دیعبلا زومر دیدحت .

زمر ةفاضإو ءاشنإليف IR ةيجراخلا ةزهجألاةرادإل دعب نع مكحت (TV , ويديف , يفيھ , DVD رايتخافارشإ تحت )اھريغو
EthernetRoomManager , ةيلاتلا تاوطخلا ذيفنت متي نأ بجي : 

� ووقدل[ولغش ] ; CommManagerCfg ل لاثملا ليبس ىلع ; ]ووقدر[و EthernetRoomManager و.بولطملا „ 
CommManagerCfg. ووقدر[ و000201 :ج /سكإ ] ; .

� بيوبتلا ةمالع* ; ]ووقدر[و ةماعلا ; ]ووقدل[ ىلعو ; ]ووقدر[و ةيتحت تادادعإ رمحألا ; ]ووقدل[ رزوطغض
� ديدحت ; و ]ووقدل[ ىلإ لقتناو , بيوبت * ; ]ووقدر[و دعب نع مكحتلا ; ]ووقدل[وحتف IR ووقدر[و مكحتلا تاراشإ ] ;.
� ز.ه(.مسا يفصو ةريصق , ديرفعضو .TV ON/OFF).
� تاراشإلا طاقتلا "طغض IR " * ىلإ ةهجوملا( يجراخ زاهجلدعب نع مكحتلا رز مث RoomManager ةراتخم ).
� IR قيبطت يف رزلا هجو ىلع رهظت زمرلا نوكي نأ بجي eHouse.
� جارخإلا راطإ يف اهضرع متيةجيتن
� ىلع طغضلا قيرط نع ماظنلا ىلإ فاضت نأ نكميزمر eHouse " رز * " ةفاضإ .
� ةجاح عيمج ةجمربدعب IR زومر زومر ثيدحت رز ىلع طغضا .

4 . مادعإلا زومر ةقحاللا ةیئانلا4 يتح1- وركاملا تادحو ءاشنإ .

نمفارشإ EthernetRoomManager ةيلاتلا تاوطخلا ذيفنت متي نأ بجي , رايتخا : 

� مسا بولطملاددح EthernetRoomManager بيوبت * " ماعلا " يف .
� ديدحت ; و ]ووقدل[ ىلإ لقتناو , بيوبت * ; ]ووقدر[و دعب نع مكحتلا ; ]ووقدل[وحتف IR ووقدر[و وركاملا تادحو ] ; *.
� لحم لحيل ةمئاقلا نم رصنع رايتخا وأ )ديدج دنب ةفاضإEلإ ةجاحب تنك اذإ( ةمئاق ةياهن ىلإ باھذلاو رز * " ةفاضإ "طغض .
� يف ةددحملا لسلستلاب ثادحألا رايتخا تاعبرم- وبموك * 4 , 3 , 2 , 1يف IR ووقدل[و ] ; IR ةعومجملا * ; ]ووقدر[و تاراشا مكحتلا .
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� IR ةطساوب رخآ ىلإ1 نم تاراشإ ءادغلا لوانتي متيس RoomManager نيوكتلا ليمحتدعب .
� ثيدحتلا زومر " رز ةفاحصلا ةجاح وركاملا تادحو عيمج ةجمربدعب "*.
� ثادحأ ءاشنإل" تادادعإلا ظفحا " ةفاحصلا بيوبتلا رز * ; ]ووقدر[و ةماعلا ; ]ووقدل[و يفاريخأ IR.

تارشع ريياعملا دامتعا متيليلق IR دعب نع مكحتلا ةزهجأ نم عون EthernetRoomManager ( رابتخا زاهج لبق نم اهنم ققحتلا يغبني
يشيبوستيم , ينوس( يھ ققحتلا ريياعم.)يلاملا بقارملاةيئانلاو , AIWA , كينوساناب , وياد , جنوسماس , Matsumi , LG لضفأ.)ريثكلا اھريغو

ةزهجألا ويديفلا/توصلا نم دحاو عنصم نأشب رارق ذاختاليھ ةقيرط .

زمر بعلو طاقتلا ققحتلا متي نأ بجيمث , دعب نع مكحت ةدح امئاد دحاو ماظن مدختست ال ةعنصملا تاكرشلاضعب .

3.1.1.7. ةرغصم- ةیعرفلا لبق نم ةرطیسلا IR/RF ينورتكلإلا حاتفملا( دعب نع مكحت ) 

eHouse ةينورتكلإ حيتافم ماظن معدي امك (IR ددرتويدارلاو رمحألا- تحت ةعشألا RF) , رارزأ4 ىلع يوتحت .

زمر قالطإ فوس رارزألا لفسأحلم IR يلاحلا جمانرب رييغتل EthernetRoomManager ( ينوس يف رارزألا ىلع طغضلا لسلست لداعي ام RC
(SmartFile> ProgramNR +1> OK). ويف فيرعت تافلم ءاشنإ بجي RoomManager ووقدل[ وأ ] ; CommManagerCfg.EXE و
[ قيبطت ; ]ووقدر .

3.1.2. ل دیدمتلا تادحو EthernetRoomManager.

يرایتخا قحلم تادحو 3.1.2.1 (*).

EthernetRoomManager 2 يف زيهجت مت دقو  RS - 232 (TTL) UART مكحت تادحو وأ ةصصخم تارادصإيف اهمادختسا نكمي يتلا ئناوملا
ةصاخ تاقيبطت .

3.1.2.2.MIFARE ةقاطب ئراق لوصولا (*).

RoomManager عم نواعتت نأ نكمي Mifare يف ةديفمةصاخ نمف.ديقلا ةرطيسلا , دويقلا قحلا , ةرطيسلالوصولا نكمي لحلا اذھ.ةقاطب ئراق
تاقيبطتةرطيسلا لوصو , بتاكم , ةماعلا ينابملا , قدانفلا .

و مداخ زاهج ىلع ئراقلل ةقاطب ليجست متيقالغإ eHouse بابلا حتف.ز.ه( اهقالطإ نكميجمربملا ثدحلا ) 

ماظن يف ةقاطبلا ليعفت متاذإ eHouse لرييغتلا وھ قحلا عانق لوصولا RoomManager يلاحلا .

يف قحلا نييعت نكميلوصو : 

� لكل يدرف لكشب تاجرخملا( جتاونلا ةلابق/ىلعليدبتلا ) , 
� ملاعلا ىوتسم ىلع جماربلا عيمج( جماربريغتم ) , 
� تالخدملا لكللصي يدرف نييعت ليدبتلا.ز.ه( لاخدإلا ةلاح رييغت ىلع ليعفتثدح ) , 
� جتان لكل يدرف( ةتھاب تادادعإريغتم PWM) , 
� تايوتسم ديدحتريغتم ADC ( ملاعلا يف تاونقلا عيمج ) , 
� نم يأ لقنل ايملاع( ةيتحتلا ثادحألا رمحأليغشت EthernetRoomManager) , 
� ةرطيسلا EthernetRoomManager ربع IR يملاعلا ديعصلا ىلع( مكحت ةدحو دعب نع ).

10ل( ةجمربملا جتاونلا نييعت نكمملا نماذھ S) ءاوضأ ديكأت , ليجلا ةراشإ , سيطانغم- ءابرهكحتفل.ز.ه .

اضيأ فيرعت مسا ةقاطب لكل نكمي.يرافيم ةقاطب لكلةسركم قوقح جتاون عم يدرف لكشب ةجمربملوصو .
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3.1.3 . ةراشإ فاصوألاو تالصو , تیبثتلا تامیلعت EthernetRoomManager , EthernetHeatManager 
رولكلا ددعتم لینیفلا يئانث ىلع دمتعیىرخأ ةلیسو مكحت تادحو EthernetRoomManager.

مكحت تادحومظعم eHouse فصلا ذخآم نم نينثا مدختسي IDC 1 وھومادختسالا ةحطسم تالباك.ةمدخلاو كيكفتلا , عيرس تيبثتةياغلل حيتت يتلاو
MM تالباكلل نيعمجأ ذاختا بلطتت ال , ضرعلا يف .

ءاطغذخأم ىلع كلذ ىلإ ةفاضإلاب مهسلاو رولكلا ددعتم لينيفلا يئانث ىلع ليطتسم لكشو.1.السوبد .

فصلا ةيولوألا ءاطعإ عم ميقرت متيسيبابد : 
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_____________________________________________________________ 

|2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 4850 | 

|1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 4749 | 

| _ ^ _______________________________________________________ | 

ADC ةیمقرلا/ةیرظانتلا تالخدملا لیوحت ; ]شدنو (ADC 3 , 3 ; 0 < )تالخدملا V>- ةیجراخلا تایناكمإ لیصوتب مقت ال (IDC - 20) 

1- GND/ 0( يضرألا V) 

2- GND/ 0( يضرألا V) 

3- ADC IN 2 

4- ADC 10 يف

5- ADC IN 3 

6- ADC 11 يف /DIGITAL INPUT 12 * 

7- ADC 4 يف

8- ADC INPUT 12/11 يف  * DIGITAL 

9- ADC 5 يف

10- ADC INPUT 13/10 يف  * DIGITAL 

11- ADC 6 يف

12- ADC INPUT 14/9 يف  * DIGITAL 

13- ADC 7 يف

14- ADC 15/8 يف  * INPUT DIGITAL 

15- ADC IN 8 ( نتم ىلع ةرارحلا ةجرد راعشتسا يرايتخا ERM ةيمامألا ةحوللاةيجراخ وأ ) 

16- ADC 0 يف

17- ADC IN 9 ( ىلع )+ يئوضلاروتسزنارتلا( ءوضلا ىوتسم راعشتسا يرايتخا ERM ةيمامألا ةحوللا ةيجراخلا وأ سلجملا ) 

18- ADC IN 1 

19- VDD (+3 , 3V) دحلا نتم ىلع مواقملا بلطتي ; ]شدنو ERM مواقملا100( ةقاطلا ريفوت/ةيلاحلا ةرارحلا ةجرد راعشتسا ةزهجأ OM) 

20- VDD (+3 , 3V) 

* ل لاصتالا مدع- ةيمقرلا تالخدملا عم اهمساقت ERM 

DIGITAL تایناكمإلا ةیجراخلالاصتالا مدع يأ( ضرألا ىلإ لاصتالا عطق/لاصتالا )فاقیإ/لیغشت(- تالخدملا ) (IDC - 14) 

1- GND/ 0( يضرألا V) 
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2- GND/ 0( يضرألا V) 

3- 1 لاخدإلا ةيمقرلا

4- 2 لخد ةيمقرلا

5- يمقرلا3 لاخدإ

6- ةيمقرلا تالخدم 4

7- 5 يمقرلا لاخدإلا

8- يمقرلا لاخدإلا 6

9- 7 يمقرلا لاخدإلا

10- 8 يمقرلا لاخدإلا  * 

11- 9 يمقرلا لاخدإلا  * 

12- 10 يمقرلا لاخدإلا  * 

13- 11 يمقرلا لاخدإلا  * 

14- 12 يمقرلا لاخدإلا  * 

* ةيمقرلا/ةيرظانتلا ليوحت تالخدملا عم اهمساقت

DIGITAL عباتتلا نیقئاسلا عم جتاونلا ةجمرب ; ]شدنو تاجرخملا (IDC - 40 LUBIDC - 50) 

1- VCCDRV طقل ; ]شدنو VCCrelay 12+( يئانثلا مامصلا ةيامح  V) 

2- VCCDRV - طقل VCCrelay 12+( يئانثلا مامصلا ةيامح  V) 

3 12( عباتتلا وغم رشابملا عفدلا لقانلل ةيمقرلا تاجرخملا ; ]شدنو V/20mA) 1.ال

4- 12( عباتتلا وغم رشابملا عفدلا لقانلل ةيمقرلا تاجرخملا V/20mA) 2.ال

5- 12( عباتتلا وغم رشابملا عفدلا لقانلل ةيمقرلا تاجرخملا V/20mA) 3.ال

6- 12( عباتتلا وغم رشابملا عفدلا لقانلل ةيمقرلا تاجرخملا V/20mA) 4.ال

7- 12( عباتتلا وغم رشابملا عفدلا لقانلل ةيمقرلا تاجرخملا V/20mA) 5.ال

8- 12( عباتتلا وغم رشابملا عفدلا لقانلل ةيمقرلا تاجرخملا V/20mA) 6.ال

9- 12( عباتتلا وغم رشابملا عفدلا لقانلل ةيمقرلا تاجرخملا V/20mA) 7.ال

10- 12( عباتتلا وغم رشابملا عفدلا لقانلل ةيمقرلا تاجرخملا V/20mA) 8.ال

11- 12( عباتتلا وغم رشابملا عفدلا لقانلل ةيمقرلا تاجرخملا V/20mA) 9.ال

12- 12( عباتتلا وغم رشابملا عفدلا لقانلل ةيمقرلا تاجرخملا V/20mA) 10.ال

13- 12( عباتتلا وغم رشابملا عفدلا لقانلل ةيمقرلا تاجرخملا V/20mA) 11.ال

14- 12( عباتتلا وغم رشابملا عفدلا لقانلل ةيمقرلا تاجرخملا V/20mA) 12.ال

15- 12( عباتتلا وغم رشابملا عفدلا لقانلل ةيمقرلا تاجرخملا V/20mA) 13.ال

16- 12( عباتتلا وغم رشابملا عفدلا لقانلل ةيمقرلا تاجرخملا V/20mA) 14.ال
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17- 12( عباتتلا وغم رشابملا عفدلا لقانلل ةيمقرلا تاجرخملا V/20mA) 15.ال

18- 12( عباتتلا وغم رشابملا عفدلا لقانلل ةيمقرلا تاجرخملا V/20mA) 16.ال

19- 12( عباتتلا وغم رشابملا عفدلا لقانلل ةيمقرلا تاجرخملا V/20mA) 17.ال

20- 12( عباتتلا وغم رشابملا عفدلا لقانلل ةيمقرلا تاجرخملا V/20mA) 18.ال

21- 12( عباتتلا وغم رشابملا عفدلا لقانلل ةيمقرلا تاجرخملا V/20mA) 19.ال

22- 12( عباتتلا وغم رشابملا عفدلا لقانلل ةيمقرلا تاجرخملا V/20mA) 20.ال

23- 12( عباتتلا وغم رشابملا عفدلا لقانلل ةيمقرلا تاجرخملا V/20mA) 21.ال

24- 12( عباتتلا وغم رشابملا عفدلا لقانلل ةيمقرلا تاجرخملا V/20mA) 22.ال

25- 12( عباتتلا وغم رشابملا عفدلا لقانلل ةيمقرلا تاجرخملا V/20mA) 23.ال

26- 12( عباتتلا وغم رشابملا عفدلا لقانلل ةيمقرلا تاجرخملا V/20mA) 24.ال

27- 12( عباتتلا وغم رشابملا عفدلا لقانلل ةيمقرلا تاجرخملا V/20mA) ةصصخم فئاظو(25.ال ) 

28- 12( عباتتلا وغم رشابملا عفدلا لقانلل ةيمقرلا تاجرخملا V/20mA) ةصصخم فئاظو(26.ال ) 

29- 12( عباتتلا وغم رشابملا عفدلا لقانلل ةيمقرلا تاجرخملا V/20mA) ةصصخم فئاظو(27.ال ) 

30- 12( عباتتلا وغم رشابملا عفدلا لقانلل ةيمقرلا تاجرخملا V/20mA) ةصصخم فئاظو(28.ال ) 

31- 12( عباتتلا وغم رشابملا عفدلا لقانلل ةيمقرلا تاجرخملا V/20mA) ةصصخم فئاظو(29.ال ) 

32- 12( عباتتلا وغم رشابملا عفدلا لقانلل ةيمقرلا تاجرخملا V/20mA) ةصصخم فئاظو(30.ال ) 

33- 12( عباتتلا وغم رشابملا عفدلا لقانلل ةيمقرلا تاجرخملا V/20mA) ةصصخم فئاظو(31.ال ) 

34- 12( عباتتلا وغم رشابملا عفدلا لقانلل ةيمقرلا تاجرخملا V/20mA) ةصصخم فئاظو(32.ال ) 

35- 12( عباتتلا وغم رشابملا عفدلا لقانلل ةيمقرلا تاجرخملا V/20mA) ةصصخم فئاظو(33.ال ) 

36- 12( عباتتلا وغم رشابملا عفدلا لقانلل ةيمقرلا تاجرخملا V/20mA) ةصصخم فئاظو(34.ال ) 

37- 12( عباتتلا وغم رشابملا عفدلا لقانلل ةيمقرلا تاجرخملا V/20mA) ةصصخم فئاظو(35.ال ) 

38- GND/0V 40 نم لقأ لباكلا لوط ةقشمكحتلل ةليدبلا ةقاطلا ريفوتل ضيرأتلا( يضرألا CM) 

39- GND/0V 40 نم لقأ لباكلا لوط ةقشمكحتلل ةليدبلا ةقاطلا ريفوتل ضيرأتلا( يضرألا CM) 

40- GND/0V 40 نم لقأ لباكلا لوط ةقشمكحتلل ةليدبلا ةقاطلا ريفوتل ضيرأتلا( يضرألا CM) 

41- GND/0V 40 نم لقأ لباكلا لوط ةقشمكحتلل ةليدبلا ةقاطلا ريفوتل ضيرأتلا( يضرألا CM) 

42- GND/0V 40 نم لقأ لباكلا لوط ةقشمكحتلل ةليدبلا ةقاطلا ريفوتل ضيرأتلا( يضرألا CM) 

43- GND/0V 40 نم لقأ لباكلا لوط ةقشمكحتلل ةليدبلا ةقاطلا ريفوتل ضيرأتلا( يضرألا CM) 

44- GND/0V 40 نم لقأ لباكلا لوط ةقشمكحتلل ةليدبلا ةقاطلا ريفوتل ضيرأتلا( يضرألا CM) 

45- GND/0V 40 نم لقأ لباكلا لوط ةقشمكحتلل ةليدبلا ةقاطلا ريفوتل ضيرأتلا( يضرألا CM) 

46- GND/0V 40 نم لقأ لباكلا لوط ةقشمكحتلل ةليدبلا ةقاطلا ريفوتل ضيرأتلا( يضرألا CM) 

47- GND/0V 40 نم لقأ لباكلا لوط ةقشمكحتلل ةليدبلا ةقاطلا ريفوتل ضيرأتلا( يضرألا CM) 

40- GND/0V 40 نم لقأ لباكلا لوط ةقشمكحتلل ةليدبلا ةقاطلا ريفوتل ضيرأتلا( يضرألا CM) 
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49- +12 V 100 نم لقأ )ةشاشب لباكلا لوط نع مكحتةليدبلا ةقاطلا ريفوتل( مكحت ةدحو نع يئابرهكلا رايتلا CM 

50- +12 V 100 نم لقأ )ةشاشب لباكلا لوط نع مكحتةليدبلا ةقاطلا ريفوتل( مكحت ةدحو نع يئابرهكلا رايتلا CM 

ءابرھك DC +12 V (3 - PIN سبقملا ) 

1- GND/ 0/ضرألا V 

2- GND/ 0/ضرألا V 

3 12+ ةقاطلا تادادمإ ; ]شدنو  V/0.5A ( لاخدإلا ) UPS 

ةھبج PANEL ةحول سبقملا دیدمت ; ]شدنو (IDC - 16) - ل طقف eHouse لاصتا تادحو ماظن

1- +12 VDC 100 سكام جارخإلا/لاخدإلا( ةقاطلا تادادما mA) * 

2- +12 VDC 100 سكام جارخإلا/لاخدإلا( ةقاطلا تادادما mA) * 

3 قئاس يأ نود( 34.ال ةيمقرلا جارخإ ; ]شدنو ) 

4- VCC +3.3V ةحولةقاطلا ريفوتل رارقتسا يلخادلا جتانلا( ةقاطلا تادادما ) 

5- IR IN ( لاصتا لابقتسال ; ]شدنو تالخدملا راعشتسالا ءارمحلا تحت ةعشألا IR ةحوليف ) 

6- ADC IN 8 ( نتم ىلع ةرارحلا ةجرد راعشتسا يرايتخا ERM ةيمامألا ةحوللاةيجراخ وأ ) 

7- TX1 (RS232 TTL ةحول نم ىرخأ فئاظو وأ )لقن

8- RX1 (RS232 TTL ةحول نم ىرخأ فئاظو وأ )مالتسا

9- ADC IN 9 ( ىلع )+ يئوضلاروتسزنارتلا( ءوضلا ىوتسم راعشتسا يرايتخا ERM ةيمامألا ةحوللا ةيجراخلا وأ سلجملا ) 

10- PWM 1 (PWM وأ1 ةتھاب )ل رمحألا RGB) TTL 3.3 )قئاسءابرهك نودب ; ]شدنو V/10mA ( لزعملا- تايرصبلا قئاس ةطلسلل ةرشابملا كرحمل مامصلا ) 

11- PWM 2 (PWM وأ2 ةتھاب )لل رضخلا RGB) TTL 3.3 )قئاسءابرهك نودب ; ]شدنو V/10mA ( لزعملا- تايرصبلا قئاس ةطلسلل ةرشابملا كرحمل مامصلا ) 

12- PWM 3 (PWM وأ3 ةتھاب )ل قرزألا RGB) TTL 3.3 )قئاسءابرهك نودب ; ]شدنو V/10mA ( لزعملا- تايرصبلا قئاس ةطلسلل ةرشابملا كرحمل مامصلا ) 

13- IR OUT لاسرالا جتانلا ءارمحلا تحت ةعشألا ; ]شدنو (IR 12 مواقملا+ لاسرإلا زاهجلل V/100mA) 

14- RESET ل ريصقت دنع( نييعت ةداعإ مكحت ; ]شدن[ و GND) 

15- GND/ 0/ضرألا V * 

16- GND/ 0/ضرألا V * 

* ةقاطلا ريفوتل EthernetRoomManager 12+( ةقاطلا تادادمإ تالاصتا#رخأ عطق( ةيمامألا ةحوللا نم  VDC)، لكنم ةياغلل ةديج سسأ دكؤأو
ةصاخ تنرثيإ هيجوتلا ةزهجأ

ETHERNET- RJ45 ذخأم - LAN (10MBs) 

رايعم LAN ذخأم RJ45 عم UTP - 8 لباكلا .

ةیجراخلا ةھبجلا ةحول عم كلذ نم الدبوءوضلا ىوتسم راعشتسا يرایتخا ; ]شدن[ و )سوبد2( راعشتسالا ءوض ; ]شدنوءوض

1- GND/ 0/ضرألا V 

2 مواقملا ةروصلا , يئانثلا مامصلاروصلا ءوض ةساسحلا راعشتسالا ةزهجأ نم اھريغ وأ( + روتسزنارتلا ةروصلا ; ]شدنو ) ADC IN 9 ( نتم ىلع راعشتسالا يرايتخا ERM 
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ةيمامألا ةحوللا ةيجراخلاوأ ) 

TEMP ةیجراخلا ةھبجلا ةحول راعشتسا عم كلذ نم الدبوةرارحلا ةجرد يرایتخا ; ]شدن[ و )سوبد3( ةرارحلا ةجرد راعشتسا ; ]شدنو
(MCP9701 , MCP9700) 

1- +3 , 3V ضرعلا ةرارحلا ةجرد راعشتسا ةطلسلا

2- ADC IN 8 ( نتم ىلع ةرارحلا ةجرد راعشتسا يرايتخا ERM ةحول مامأةيجراخ وأ ) 

3- GND/ 0/ضرألا V 

جتاونلا-تاتفخملا PWM (5 3.3( جاوزألا- ةرشابملا ةیرصبلا صارقألا كرحمل )سوبد V/10mA) نیقئاسلا ةطلسلانم

1- PWM 1 (PWM تاتفخملال رمحألا وأ1.ال ةتھاب RGB ىوتسم يف TTL)3.3V/10mA ( دونألا-لزعملا- تايرصبلا ةليحملا رشابم لاصتال يئانثلا مامصلا ) 

2- PWM 2 (PWM تاتفخملال رضخألا وأ2.ال ةتھاب RGB ىوتسم يف TTL)3.3V/10mA ( دونألا-لزعملا- تايرصبلا ةليحملا رشابم لاصتال يئانثلا مامصلا ) 

3- PWM 3 (PWM تاتفخملال قرزألا وأ3.ال ةتھاب RGB ىوتسم يف TTL)3.3V/10mA ( دونألا-لزعملا- تايرصبلا ةليحملا رشابم لاصتال يئانثلا مامصلا ) 

4- GND/ 0/ضرألا V - نم تايئانثلا لقن ىلع تادوثاك optoisolators ةطلسلا نيقئاسلل * 

5- +12 VDC 100 جارخإلا/لاخدإلا( ةقاطلا تادادما mA) * 

* كرحملا EthernetRoomManager 12+( ىرخألا ةقاطلا تادادمإ تالاصتاعطق( رميد ةقاطلا يقئاس نم  VDC) لكنم ةياغلل ةديج سسأ نامض
تنرثيإ رتوار عم ةصاخ ةزهجألا .

EXPANSIONSLOT ةزھجأ لیصوتب مقت ال ; ]شدنو
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3.2 .EthernetHeatManager - ةرارحلا مكحت طسوو لجرملا ةفرغ

EthernetHeatManager ةرادإل ةدراولا مكحت ينغ : 

� لجرملا ةفرغ تايوتحمعيمج , 
� ماظنلا ةرارحيزكرم , 
� ةيوهت , 
� ءاوهلا ةلوانم مظنةداعتسا .

ةئفدتلا فيلاكتريطخ لكشب للقي ةقاقر مادختساو ةرحلا ةقاطلا رداصم بناج ىلإو ديربتلا بيكرتو ادج ةمدقتم ةئفدتلا ىلع ةرطيسلا نكميزاهج
تاونس3-1 يف تيبثتلافيلاكت دري نأ نكمملا نم لعجي ام , ديربتلاو .

ل نكميببسب EthernetHeatManager تيبثتلا نيوكتلا ديربتلا/ةئفدتلايأ ىلع دمتعت نأ ادج ةريبك ةفيظو .

يھ فئاظويسيئر : 

� عون يأ(ةيالغ ) ON/OFF نم دوقولا تادادمإ زواجت, ةطلسلا ليطعت , ةرايسلاب دوقولا تادادمإ ليطعت , ةرطيسلا eHouse.
� نخاسلا ءاوهلا عيزوت وأ/و هايملا ةرتس عملعشم (HAD) نيعجشملا ةدعاسم , خضءام , ماظن , HAD ةرطيسلا خافنم , 
� لل شاعتنالا معدوةيوهت AMALVA وغير HV400 عم ةقفاوتم وأ C ةهجاو يف رثكأ ةمدقتم مكحت رصنع( مكحت1 RS232 ءانب ) , 
� ةيرارح تالدبمضرأ (GHE) ةحورم , 
� ةيوهتلل ةخضم ةدورب/ناخسءام , 
� يفاعتلا معدل ةحورم مكحتلادعاسم , 
� ةدورب , نيعجشملا ةدعاسم , يرارح لدابم زواجت3 ةعرس , 2 ةعرسلا , 1 ةعرس فاقيإ/ليغشت( ىرخألا هقنملا عون ىلع ةرطيسلاةيساسألا

ناخس , هايملا , GHE , قتشملا ءاوهلا .
� قتشملا ءاوهلا وفريس كرحمةرطيسلا /GHE.
� ءاوهلا ةرارح ةجرد ليدعتل عاطقنا قرطةيئابرهكلا مكحتلا ةرجش , ريجفت فرغ ىلإ ءاوهلا ةئفدتل( ناخسءام ).
� ةنخاسلا ىوتسم رشؤم , بيكرتنخاسلا ءاملاو ةيزكرملا ةئفدتلل ةلزاعلا هايملا ةرادإراح , 
� هايم ةخضم مكحتلا( ماظنيسمش ) , 
� ةيسمشلا ةقاطلا ماظن , لعشم , لجرملا :ةرارحلا ةجرد ىلع تارشؤمراذنإ .

ةيلاتلا ةرارحلا تاجرد ةبقارمو سايقبقارم : 

� ةخضم ةرطيسلل- )1( رانلا نم ةرتسءام , 
� راعشتسالا يطايتحا( )2( رانلا نم ةرتسءام ) , 
� ماظنل نخاسلا ءاوهلا ةرارح ةجرد( يرارحلا لمحلالعشم HAD) , 
� ةخضم ةرطيسلل( هايملا ةرتسةيالغ ) , 
� عافترالا نم % 90( ةلزاعلا ىلعأ هايملاراح ) , 
� عافترالا نم % 50( طسوألا ةلزاعلا هايملاراح ) , 
� عافترالا نم % 10( ةلزاعلا لفسأ هايملاراح ) , 
� ةخضم ةرطيسلا لجأ نم( يسمشلا ماظنلا يفءام ) , 
� ةيوهتلل قتشملا يجراخلا ءاوهلا ةرارح ةجردءاوھ , 
� GHE ةيوهتلل ءاوهلا ةرارح ةجرد , 
� فيظن( هقنملا ةرارح ةجردل ءاوهلاديوزت ) , 
� ةرذقلا( لزنملا ةرارح ةجرد نم ءاوهلامداعلا ) , 
� فيظن( فرغ ىلإ بهم يف- ءاوهلا ةرارح ةجرد جرخهقنملا ) , 
� ةرارحلا تاجرد تاليدعت ءارجإلثالثلا قرطلا عاطقنا ىلع ةرطيسلل ةيئابرهكلا هايملا ناخس دعب ءاوهلاراح , 

3.2.1.EthernetHeatManager تاجرخملا .

3 رمحأ/رفصأ/رضخأ )ةلاحلا حابصمل( ةلعشلا زكرم- جاتنإ

يرارحلا ةرتسو ءاملا نم دمتعی ةرارحلا تاجرد نم جیزمحیباصم .

Tjacket- فعضلا( ةرتس ءاملا ةرارح ةجرد سايق ) 
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Tconv - ران قوف يرارحلا لمحلا ةرارحلا ةجرد سايق

فقوأعیمج - Tconv < و , * ; ]ووقدر[ ةلابقو.ليوحتلا ; ]ووقدل[و Tjacket < ووقدر[و رمحألا ; ]ووقدل[و ] ; *.

يوذت وأ ةغراف ةلعشلا- ضمومرضخأ (Tjacket < ووقدر[ ةلابقو.ليوحتلا ; ]ووقدل[ و(   و )* ; ]ووقدر[و رضخألا ; ]ووقدل[و ] ; * <Tconv < و
[ ووقدر[ ىلعو.ليوحتلا ; ]ووقدل ] ; *) 

ووقدر[و رضخألا ; ]ووقدل[و- لصاوتمرضخأ ] ; * < Tjacket < و ]ووقدر[ شماھ ; ]ووقدل[و- * ; ]ووقدر[و رفصألا ; ]ووقدل[و ; * 

و ]ووقدر[ شماھ ; ]ووقدل[و- * ; ]ووقدر[و رفصألا ; ]ووقدل[و- ءارفصورضخأ ;* < Tjacket < ووقدل[ * ; ]ووقدر[و رفصألا ; ]ووقدل[و[ +
و ]ووقدر[ شماھ & ; * 

و ]ووقدر[ شماھ & + ]ووقدل[ * ; ]ووقدر[و رفصألا ; ]ووقدل[و- رفصأ ;* < Tjacket < شماھ ; ]ووقدل[و- * ; ]ووقدر[و رمحألا ; ]ووقدل[و
[ و ]ووقدر ; * 

و ]ووقدر[ شماھ ; ]ووقدل[و- * ; ]ووقدر[و رمحألا ; ]ووقدل[و- رمحألاورفصأ ;* < Tjacket < ووقدل[ * ; ]ووقدر[و رمحألا ; ]ووقدل[و[ + &
و ]ووقدر[ شماھ ; * 

و ]ووقدر[ شماھ ; ]ووقدل[و+ * ; ]ووقدر[و رمحألا ; ]ووقدل[و- رمحأ ; * < Tjacket < ووقدر[و راذنإ ; ]ووقدل[و ] ; * 

ضمومرمحأ - Tjacket> = & [ ووقدر[و راذنإ ; ]ووقدل ] ; * 

هایملل ةلزاعلا ةنخاس رانو ةرتس نیب هایملا( هایملا ةخضملعشم ).

Tjacket= طسوتملا (T T 1 سايق )2 ةرتس ةرتس و

Tconv= ران قوف يرارحلا ةساقملا ةرارحلا ةجرد

Tjacket> و * ; ]ووقدر[و ةخضم ةلعشلا ; ]ووقدل[و Tconv> يف ةخضم( )ةئفدتلاو ران( *; ]ووقدر[ ةلابقو.ليوحتلا ; ]ووقدل[و ) 

Tjacket< ةخضم فاقیإ(* ; و ]ووقدر[ شماھ ; ]ووقدل[و- * ; ]ووقدر[و ةخضم ةلعشلا ; ]ووقدل[و ) 

هایملل ةلزاعلا ةنخاسلاو ةرتس نیب تایالغلا هایم( هایملا ةخضمةیالغ ) 

Tboiler> يف ةخضم( * ; ]ووقدر[ ةخضموةيالغ ; ]ووقدر[و ) 

Tboiler < ةخضم فاقیإ( * ; و ]ووقدر[ شماھ ; ]ووقدل[و- * ; ]ووقدر[ ةخضموةيالغ ; ]ووقدر[و ) 

ةیالغ ON/OFF ةلزاعلا ةنخاسلا هایملا نم ةرارحلا ةجردب مكحتلا .

TBM- ةلزاعلا طسولا ةرارح ةجرد سایق

TBM> ةقيقد ; ]ووقدل[و T & [ ووقدر ] ; * (OFF لجرملا ) 

TBM< ةقيقد ; ]ووقدل[و T & [ لجرملا( ةلابق رانةلابقو ةيسمشلا ةقاطلاو * ; و ]ووقدر[ شماھ ; ]ووقدل[و- * ; ]ووقدر ON) 

ةیوهتلا(هقنملا ON/OFF).

ةیلخادلا ةفرغلا ةئفدت نع راعشتسالا ةرارحلا ةجرد ساقت-نول

ووقدل[و >نول ] ; T & سیفنت- ةئفدتلا عضو( * ; ]ووقدر[ بلطلا ةيقلتم OFF ةطساو تارایسلا وأ لماك لیلد ) , 

ووقدل[و <نول ] ; T & سیفنت- ةقیرطةئفدت( * ; و ]ووقدر[ شماھ ; ]ووقدل[و- * ; ]ووقدر[ بلطلا ةيقلتم ON لماك لیلد وأ ةطساو تارایسلا ) , 
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ووقدل[و >نول ] ; T & سیفنت- دیربتلا ةقیرط( * ; ]ووقدر[ بلطلا ةيقلتم ON ةلماكلا تارایسلا عضو وألیلد ) , 

ووقدل[و <نول ] ; T & سیفنت- ةقیرطدیربت( * ; و ]ووقدر[ شماھ ; ]ووقدل[و- * ; ]ووقدر[ بلطلا ةيقلتم OFF تارایسلا ءلم عضو وأ لیلد ).

3 ىوتسملا/2 ىوتسملا/1 ىوتسملا(هقنملا ).

ةلودج نم وأ ايودي ةيوهتلا ىوتسملاةرطيسلا .

ناخسو ةلزاعلا نیب( ناخس ةخضمءام ).

ةیلخادلا ةفرغلا ةئفدت نع راعشتسالا ةرارحلا ةجرد ساقت-نول

بولطم <نول T * - خض- ةئفدتلا عضو( شماھ * ON) 

بولطم >نول T * (OFF ةخضم ) 

(*) ل ةخضم دیربت/هایملا ناخس GHE.

ربع مامجتسالا , ةيوهتلا ليغشت متي امنيبخض GHE ةيفاضإ طورش ءافيتساو ليغشتلا ماظنب لمعي : 

� جمانربطشنل رايخلا نييعت مت * ; ]ووقدر[و ناخس/ةدورب ; ]ووقدل[و( عضوبيتك HeatManager.
� تارخدمةقاطلا ضعب بسك وأ جاتحت اهنأ اذإ ايئاقلت رايتخا ةطساو تارايسلالماك .
� تارخدمةقاطلا ضعب ىلع لوصحلا وأ ايئاقلت ةمزاللا ةيوهتلا راتخا اذإطورش نود .

هایملا تاناخسو نخاسلا ءاملا نیب ةلزاعلا( )+( عاطقنا مكحتلا قرطةثالث ).

Theat- هايم ناخس دعب ءاوهلا ةرارح ةجرد سايق .

Theat> ووقدل[و ] ; T فاقیإ( * ; ]ووقدر[و ناخس ) 

Theat< ووقدر[و ] ; T ةئفدتلا عضو يف ةيوهتلا لالخ )ىلعةتقؤملا( * ; و ]ووقدر[ شماھ ; ]ووقدر[و- * ; ]ووقدر[و ناخس .

هایملا تاناخسو نخاسلا ءاملا نیب ةلزاعلا( )- ( عاطقنا مكحتلا قرطةثالث ).

Theat- هايم ناخس دعب ءاوهلا ةرارح ةجرد سايق .

Theat> ووقدل[و ] ; T ةئفدتلا عضو يف ةيوهتلالالخ )ىلع ةتقؤملا( * ; ]ووقدر[و ناخس .

Theat< ووقدل[و ] ; T ووقدل[و- * ; ]ووقدر[و ناخس ] ; T & ووقدر[ تمصا ] ; * (OFF) 

ةجرد ىلعادامتعا بولطملا ىوتسملا ىلع ناخس ةرارح ةجرد ىلع ظافحلل ءابرهكلا عاطقناةكرح ةرطیسل تقولا بیرقت ةیمزراوخ ذیفنت متصاخ
ارج ملھو ةرارحلا ةجرد اتلد , ةلزاعلا نخاسلا ءاملا ةرارح .

هایملل ةلزاعلا ةنخاسلاو يسمشلا ماظنلا نیب( هایم ةخضم ماظنیسمش ).

T ووقدر[و >)سايق( ةيسمشلا ةقاطلا ] ; T ووقدر[و ةيسمشلا ] ; * (ON) , 

T ووقدر[و < )سايق( ةيسمشلا ةقاطلا ] ; T و ]ووقدر[ شماھ ; ]ووقدر[و- * ; ]ووقدر[و ةيسمشلا ; * (OFF) , 

فاقیإ/لیغشت( ةقاطلاةیالغ ).
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خلا , فيصلا يف لجرملا نم لوحت ةطلسلا ىلع مدختست نأةبلع .

فاقیإ/لیغشت( دوقولا تادادمإ كرحم لیطعتةیالغ ).

ديربلا قيرط نع ايجراخ ضرعلا كرحم ليطعت نكميدوقو HeatManager. دوقولل ةبسنلاب ةصاخو.قيرحلا ناكم تايالغلا يف دوقولا لك نمشالفل.ز
صارقألا تاكرحمبلصلا .

فاقیإ/لیغشت( ضرعلا دوقولا كرحمزواجت ).

ديربلا قيرط نع ايجراخ اهضقنت نأ ضرعلا عفدت نأ نكميدوقو HeatManager. ةبسنلاب ةصاخو.شالف جورخ دعب دوقولا وأ لوألا تقولاليمحتل.ز
صارقألا تاكرحمبلصلا دوقولل .

عیزوت خافنملا نخاسلا ءاوهلالعشم (HAD ماظنلا ) 

Tconv= ران قوف يرارحلا لمحلا ةرارحلا ةجرد ةساقملا ةميقلا .

Tconv> ىلع( * ; ]ووقدر[ ىلعو.ليوحتلا ; ]ووقدل[و ) , 

Tconv< فاقیإ( * ; ]ووقدر[ ةلابقو.ليوحتلا ; ]ووقدل[و ) .

ةلاح يطایتحالا هایملاراح .

اقحال ددحي ,TBM , TBT - ىلعأ, طسو , لفسأ( يلاوتلا ىلع ةلزاع ةرارح ةجرد سايق ).

ووقدل[و >اقحال ددحي ] ; T ةرمتسم ةءاضإ( * ; ]ووقدر[و ةقيقد ةلزاعلا ) 

T ىلع تقولا عم ةنراقم ةريصق ةزاجإ % 100 >طسوتم ةلزاعلا .

T ةزاجإ ىلإ يبسنلا % 100 < ةلزاع طسوتم .

TIME_ON0.2 و ةيناث TIME_OFF (TBT + TBM)/2 45 لقأ مث  C - هايملا نيخستليفكي ال .

TIME_ON= 0 TIME_OFF.2 ةيناث (TBT) < ووقدر[و ] ; T 5+ * ; ]ووقدر[و ناخس  C هايملا تادادمإ( نيخستل ةيفاك ةرارح ةجردال
ناخس ).

راذنإةیالغ .

T ووقدر[و >سايق لجرملا ] ; T ىلع( * ; ]ووقدر[و هيبنتلا ) 

T ووقدر[و < لجرملا سايق ] ; T فاقیإ( * ; ]ووقدر[و هيبنتلا ) 

* ووقدل[و نم ةيمست مادختسا ] ; eHouse.EXE تاملعملا قيبطت ; ]ووقدر[و .

3.2.2.EthernetHeatManager ثادحألا .

EthernetHeatManager ناسنإلا نم ىندألا دحلا قيقحتل ىرخأ فئاظو يف.طئاسو نم ديدعلالمعلا يف ةيوهتلا , ديربت , ةئفدتلل مكحت ةدحو سركتو
ءانب يف )فئاظو248( ةمدقتم ةلودج نم وأ ايودي اهليغشت نكمي.فئاظوةفاك ءادأل , ثدحلا نم ةصصخم ةعومجم فيرعت مت , لعافتعم لماكلا

EthernetHeatManager نم ىرخألا ةزهجألا يف لاحلا وھ امك eHouse ماظن .

نمثادحأ EthernetHeatManager: 
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� ابيرق فاقيإ نوكي فوس مادختسالا لجرملا نم كانھ نكي مل اذإاذكھ , تاملعملا لازت ال ةرارحلا ةبقارم متت- نع ليلد لجرملا( ىلعةيالغ ) , 
� ابيرق )ليغشت متي فوس ةيالغلا مادختسال ةجاح كانھ ناك اذإ ىتح, تاملعملا لازت ال ةرارحلا ةبقارم متت- ةلطعم ليلد لجرملا( فاقيإةيالغ , 
� بلصلا دوقولا لجارملل( نيومتلا دوقولا كرحمليطعت ) , 
� صارقألا كرحم دوقولا ديروتنيكمت ( - - - - - - - - - - - - - - | | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ) , 
� نيومتلا دوقولا كرحمزواجت ON ( - - - - - - - - - - - - - - | | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ) , 
� عفدت دوقولا تادادمإزواجت OFF ( - - - - - - - - - - - - - - | | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ) , 
� ةيوهت ON ( هقنملا , ةيوهتلا ON) , 
� ةيوهت OFF ( ةزهجألاةدعاسم عيمجو , هقنملا , ةيوهتلا فاقيإ ) , 
� هايملا ناخسل عاطقناةيئابرهكلا قرط ثالث دادعإ نم ىوصقلا ةرارحلا ةجرد( سكامةئفدتلا ) , 
� اهب ةخضم فاقيإو هايملا ناخسل عاطقناةيئابرهكلا قرط ثالث دادعإ نم ةقيقد ةرارحلا ةجرد( ةقيقدةئفدتلا ) , 
� ناخسھايملل ثالثلا قرطلا عاطقنا نم ديازتم فقوم ليلد( +ةئفدتلا ) , 
� ناخسھايملل ثالثلا قرطلا عاطقنا ضافخنا فقوم ليلد(- ةئفدتلا ) , 
� تقولا نم ةرتفل تايالغلل ةخضم ليغشت ليلد( لجرملا ةخضم ىلعلوحت ) , 
� تايالغلل ةخضم فاقيإ ليلد( لجرملا ةخضم ةلابقلوحت ) , 
� تقولا نم ةرتفل رانلل ةخضم ليغشت ليلد( ةلعشملا ةخضم ىلعلوحت ) , 
� رانلل ةخضم فاقيإ ليلد( رانلا ةخضم ةلابقلوحت ) , 
� ةخضمناخس ON ( ناخس ةخضم ليلدل لوحت ) , 
� خضناخس OFF ( ناخسلل ليلد ةخضم فاقيإ ) , 
� ةريخألا ريهطت نملجرملا نم مادختسالل راذنإ نييعت ةداعإ دادع( ةصاقملا لجرملا راذنإنييعت ةداعإ ) , 
� ليمحتلا دوقولا ةكراشمنم لجرملا نم مادختسالل راذنإ دادعلا نييعت ةداعإ( هبنم ليمحتنييعت ةداعإ ) , 
� لجرملا ىلع ليلد يئابرهكلا رايتلا فاقيإ( لجرملا يئابرهكلا رايتلا ىلعلوحت ) , 
� يئابرهكلا رايتلا فاقيإ ليلد لجرملا( لجرملا يئابرهكلا رايتلالوحت ) , 
� PWM1 * + ( ىلع1 جتانلا ىوتسم ةدايز PWM) , 
� PWM2 * + ( ىلع2 جتانلا ىوتسم ةدايز PWM) , 
� PWM3 * + ( ىلع3 جتانلا ىوتسم ةدايز PWM) , 
� PWM1 * - ( ىوتسم ىلع1 جتانلا صقنلا PWM) , 
� PWM2 * - ( ىلع2 جتانلا ىوتسم ضافخنا PWM) , 
� PWM3 * - ( ىلع3 جتانلا ىوتسم ضافخنا PWM) , 
� عضو نم تاملعملا عيمج , 24 سكام( جمانرب رييغتذيفنت HeatManager يف يدرف لكشب اهتجمرب نكمي , تايوتسم ةرارحلا ةجردو

جمانربلالك ).

* مكحتلا نكمي PWM DC ةيفاضإ قئاس بولطم.)نيمضتلا ضرع تالخدملا ضبن(اهيلع رطيسي يتلا ةزهجألا نم اھريغ وأ ةيفاضإ نيعجشملا
ةلزعلا- تايرصبلا عمةطلسلا .

تابسانم هقنملاةسركم (AMALVA اھریغ وأ )400- وغیر (*) 

� ةلطعم( )*( فقوهقنملا ) , 
� ىلع( )*( ءدبهقنملا ) , 
� ةيرارح تالدبم ليطعت( )*( فيصلاهقنملا ) , 
� ةيرارح تالدبم نيكمت( )*( ءاتشلاهقنملا ) , 
� هقنملا نم ةلودجوةيلخادلا تادادعإ مادختساب- هقنملالل يئاقلتلا عضولا( تارايسلاهقنملا ) , 
� لبق نم ايجراخ هقنملا رطيست- ةقيرط ليلد( ليلدهقنملا HeatManager ) , 
� هقنملا T. 15 ةيلخادلا تبلط  C (T هقنملا ىلإ ةرارحلا ةجرد راعشتساتيبثت ةيفاضإ موسر لباقم ةفرغلا يف ) , 
� هقنملا T. 16 ةيلخادلا  C , 
� هقنملا T. ةجرد17 ةيلخادلا , 
� هقنملا T. 18 ةيلخادلا  C , 
� هقنملا T. ةجرد19 ةيلخادلا , 
� هقنملا T. ةجرد20 ةيلخادلا , 
� هقنملا T. 21 ةيلخادلا  C , 
� هقنملا T. 22 ةيلخادلا  C , 
� هقنملا T. ةجرد23 ةيلخادلا , 
� هقنملا T. 24 ةيلخادلا  C , 
� هقنملا T. 25 ةيلخادلا  C , 
� ىندألا دحلا( )*( 1 ىوتسملاهقنملا ) , 
� قرشلا( )*( 2 ىوتسملاهقنملا ) , 
� ىوصقلا( )*( 3 ىوتسملاهقنملا ) , 
� 0 ىوتسملاهقنملا  (*) (OFF) , 
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� هقنملا T. 0 نم  C ( ناخسوراودلا يرارح لدابم ةيلخادلا فاقيإو ليغشت اهيلع رطيست يتلانوكتس يتلا فرغ بهم ديدحتل ةرارحلا ةجرد
عطقوأ ليطعت ر'نسا اذإ ةيلخادلا يئابرهك ) 

� هقنملا T. 1 ةرداغملا  C , 
� هقنملا T. 2 نم  C , 
� هقنملا T. 3 نم  C , 
� هقنملا T. 4 نم  C , 
� هقنملا T. 5 لصأ نم  C , 
� هقنملا T. 6 نم  C , 
� هقنملا T. 7 نم  C , 
� هقنملا T. 8 نم  C , 
� هقنملا T. 9 نم  C , 
� هقنملا T. 10 نم  C , 
� هقنملا T. 11 لصأ نم  C , 
� هقنملا T. 12 نم  C , 
� هقنملا T. 13 نم  C , 
� هقنملا T. 14 نم  C , 
� هقنملا T. 15 نم  C , 
� هقنملا T. 16 نم  C , 
� هقنملا T. ةجرد17 نم , 
� هقنملا T. 18 نم  C , 
� هقنملا T. ةجرد19 نم , 
� هقنملا T. ةجرد20 نم , 
� هقنملا T. 21 نم  C , 
� هقنملا T. 22 نم  C , 
� هقنملا T. ةجرد23 نم , 
� هقنملا T. 24 لمعي  C , 
� هقنملا T. 25 نم  C , 
� هقنملا T. 26 نم  C , 
� هقنملا T. 27 نم  C , 
� هقنملا T. م28 نم , 
� هقنملا T. ةجرد29 نم , 
� هقنملا T. 30 نم  C.

(*) ةعرس , بنجت , نیعجشملا رشابم لاصتا( هقنملا ةبلحةیلخادلا بلطتت هقنملا يف لخدتلل ةرشابملا ةرطیسلا دق Trafo , خلا .

ISYS لمعلاعضولا اذھ يف أشنت يتلا رارضأ يأ نع ةلوؤسم تسیل ةكرشلا .

هقنملا Amalva ديدمت لبك لاصتا ةحيرشلل ةجاحب HeatManager (UART2) سلجملا يف وغير يف- يلسلستلا ذفنملا ىنبل .

ءاوس دح ىلع ةزهجألا ةيامحل سسأ ءاشنإ بجيبسانم .

EthernetHeatManager طئاسو مامجتسالا , ةيوهت , تايوتسم ةرارحلا ةجردلك نوكتي جمانرب لك.بقارم ريغ لمعلل اجمانرب24 معدي
.EthernetHeatManager تاخضمعيمج.ةيداصتقا رثكألا ةقيرطلا يف ةبولطملا ةرارحلا ةجرد ىلع لوصحلل تاملعملاةيوهتلاو ةئفدتلا طبض ايئاقلت

ةرارحلا تاجردجمربم نم تايوتسم دصر ةلابق/ىلع ايئاقلت هرودبو .

ووقدل[و نم ايودي ليغشت نكميجمارب ] ; eHouse دملا وأ قيبطت ; ]ووقدر[وxخلا تاليدعت , ةرم, رهش , مسوملل حمست ةمدقتم ةلودج نم ايئاقلت
ةيوهتو ةيزكرملا ةئفدتلا ماظن ىلع ةرطيسلل .

3.2.3. دیربتلا طئاسو, ةئفدتلا , ةداعتسا , ةیوھت .

ران نم ءاوهلا عیزوتراح (HAD) - اطشن رايخلا اذھو ةئفدتلا وھ ةلعشلااذإ , ديربتلاو ةئفدتلل ىرخألا طورشلا نع لقتسم لكشبوايئاقلت ىلع هرودب وھ
لل يلاحلا جمانربل HeatManager.

لدابم هقنملا , ةئفدتلا , ديربت, ةيوهتلا ىوتسم( جمانربلا تادادعإ يف ايودي اقبسم ةدعم , ديربت, ةئفدتلا , ةداعتسا , ةيوهتلا :تاملعملا لك- ةقیرطبیتك

Page 35 of 93

2012-12-20



ةرارحلا ةجرد تبلط , ةئفدتلل ةرارحلا تاجرد, يرارح لدابم ضرألا , يرارح .

ةجرد ضافخنا ةيلخادلا فنأتست امدنعوةدعاسم ةفيظو فاقيإ متيو , مامجتسالا ةئفدتلا , ةيوهت- نيخستلا ءانثأ ةيلخادلا ةفرغلا ةرارح ةجرد زواجت ةلاحيف
ووقدل[و ةميقلا نم لقأ ةفرغلا ةرارح ] ; T و ]ووقدر[ شماھ ; ]ووقدل[و- * ; ]ووقدر[ بولطملاو ; *.

ظافحلل ايئاقلتNرخألا تادادعإلا عيمج ليدعت مت.جمانربلا تادادعإ يف اقبسم ةدعمناخس ةيوهتلاو ةرارحلا تاجرد ىوتسم بولطم- تارایسلا عضولماك
نيخستلا ءانثأ.ديربتلا وأنيخستلا قيرط نع , ةفرغلا يف ةبولطملا ةرارحلا ةجرد ىلع , HeatManager لع ناخس ةرارح ةجرد يقبيNةجمربملا

ثالثلا قرطلا عاطقنا ةيئابرهكلا طبض , ىوتسم .HeatManager ليدبتلا, ةمدختسملا ةقاطلا نم راعسألا لقأب ةبولطملا ةرارح ةجرد يلع ظفاحي
ةزهجألا عيمجو ةئفدتلا , ةيوهتلا ةرارحلا ةجردبلط زواجت ةلاح يف.ناخس , دربملا , يرارح لدابمضرأ , نيعجشملاو ةدعاسملا ةزهجألا فاقيإو ايئاقلت

ووقدل[ نم لقأ ةرارحلا ةجرد ضفخنتوةيلخاد ةفرغ ةئفدتلا فانئتسا متي امدنع , ةداعتسا , ةيوهت. فقوتي ةدعاسملا ] ; T و- * ; ]ووقدر[و ةبولطملا
[ و ]ووقدر[ شماھ ; ]ووقدل ;*.

ووقدل[ هاندأو ةيلخادلا ةفرغلا ةرارح ةجرد ضافخنا ةلاح يف ديربتلا عضويف ] ; T * ; و ]ووقدر[ شماھ ; ]ووقدل[و- * ; ]ووقدر[ بولطملاو
ووقدل[و ةرارحلا ةجرد زواجت دنع تفنأتسامھ.بناج ىلإ فقو ةدعاسمو ديربتلا ةزهجأ , ةداعتسا, ةيوهتلا ] ; T ةميقلا * ; ]ووقدر[و ةبولطملا .

مامجتسالا , ةيوهت. مامجتسالاو عاطقنا نود ةيوهتلا عم- عضو تارايسلا لماكةيوهتلا جذومن عضو طورشملا ريغ قتشم.ةیوهتلا عضوطورش نود
عضو لالخ ةرارحلا ةجرد زواجتةيلخادلا ةفرغلا نم ةلاح يف.بولطملا ىوتسملا ىلع ةفرغلا ةرارح ةجردةيلخادلا ىلع ظافحلا تقولا لاوط لمعي
عم ءاوهلا فيظنت ةيوهتلا تابرضو , ةقاطلا ريفوت عضو ىلإةدعاسملا ةزهجألا نييعت متي , ةيوهت , دربملا , ديربتلا ناخس عضولالخ لقي وأ , ةئفدتلا

لثمألا T ماظن ةءافك ةدايزل , ةرارحلا تاجرد ربتعتويجراخ.ةفرغلا ةرارح ةجرد يف ةبولطملا ابيرقت يواسي .

HeatManager ةطیرخلا ةدحو .

لصوم J4 - تالخدملا ةیرظانتلا (IDC - لاصتا ةرارحلا ةجرد راعشتسا ةزهجأ ةرشابمل (20 (LM335) 

سوبدراعشتسالا J4 فصو ةرارحلا ةجرد راعشتسا

ضرأ - GND (0V) 1 عيمج طبرل ةكرتشملا سوبد LM راعشتسالا ةزهجأ ةرارحلا ةجرد335

ضرأ - GND (0V) 2 عيمج طبرل ةكرتشملا سوبد LM راعشتسالا ةزهجأ ةرارحلا ةجرد335

ADC_Buffer_Middle 3 50 % ةرطيسم نيخستلا ةيلمعل( نخاسلا ءاملا ةلزاع عافترا ) 

4 ADC_External_N ةرارحلا ةجرد لامشلاةيجراخلا .

5 ADC_External_S ةرارحلا ةجرد بونجلاةيجراخلا .

ADC_Solar 6 ةطقن ىلعأ( ماظنلاةيسمشلا ).

ADC_Buffer_Top7 90 % ةرطيسم نيخستلا ةيلمعل( نخاسلا ءاملا يطايتحالا عافترا ).

ADC_Boiler 8 لجرملا ةخضم مكحتلل( جارخإلا بيبانأ- لجرملا نم ةرتسھايملا ).

ADC_GHE 9 لماك ىلع ةرطيسلا( يرارح لدابميضرألا GHE تارايسلا يف

طورشملا ريغ ةيوهتلا طئاسووأ ) 

ADC_Buffer_Bottom 10 10 % ةرطيسم نيخستلا ةيلمعل( نخاسلا ءاملا يطايتحالا عافترا ) 

11 ADC_Bonfire_Jacket جارخإلا بيبانألا نوكت نأ نكمي( 1 ران نم ةرتسھايملا ) 

ADC_Recu_Input 12 ةحضاو ءاوهلا لاخدإهقنملا
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ADC_Bonfire_Convection13 ةنخدم بيبانألا نم ةليلق مس( قوف ران ) 

( ةلعشلا زكرمو نخاسلا ءاوهلا عيزوتلةمدختسملا ) 

ADC_Recu_Out 14 حضاو ءاوهلا يف لزنم ديروتل( لصأ نمهقنملا ) 

ADC_Bonfire_Jacket2 15 جارخإلا بيبانألا نوكت نأ نكمي( 2 ران نم هايملا ةرتس ) 

16 ADC_Heater ناخس ليدعتل( هايم نخسم دعب ءاوهلا يف رتم1 يلاوحعقي

قرط ثالث ءابرهكلا عاطقنا عم ةرارحلا ةجرد ) 

17 ADC_Internal ةفرغلا دربأ( اعجرم نوكتل ةفرغلا ةرارح ةجردةيلخادلا ) 

18 ADC_Recu_Exhaust ءاوهلا سيفنت ةانقلا يف دوجوملا( لزنم نم تدفنتساءاوهلا ) 

VCC(+5 V - 19 )ترقتسا  VCC (+5 V ةيرظانتلا ةقاطلا ريفوتلل )رارقتسا يف ءانب نم جرخ

لاصتالا مدع(راعشتسالا ةزهجأ ) 

VCC(+5 V - 20 )ترقتسا  VCC (+5 V ةيرظانتلا ةقاطلا ريفوتلل )رارقتسا يف ءانب نم جرخ

لاصتالا مدع(راعشتسالا ةزهجأ ) 

لصوم J5 - تاجرخم HeatManager (IDC - 40 , 50) 

مساجاتنإ OUT فصو NR 

NR سوبدلا

عباتت J5

Bonfire_Pump 1 3 لاصتا هايملا ةخضمةلعشملا

Heating_plus 24 ةدايز ةرارحلا ةجرد( + ةرطيسلا قرط ثالث ءابرهكلا عاطقنا ) 

Heating_minus 35 ةرارحلا ةجرد ضفخ(- مكحتلا قرط ثالث ءابرهكلا عاطقنا ) 

Boiler_Power 4 6 لجرملا ةقاطلا تادادمإ نمليغشت

Fuel_supply_Control_Enable 5 7 ةرايسلاب دوقولا ديروتليطعت

Heater_Pump 6 8 لاصتا ةخضم ناخسھايملا

Fuel_supply_Override دوقولا تادادمإ كرحم ىلع ةرطيسلا79 زواجت

Boiler_Pump 8 10 هايملا ةخضملجرملا
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FAN_HAD 9 11 ةحورم لاصتا( ران نم ءاوهلا عيزوتنخاسلا ) 

FAN_AUX_Recu10 12 ةيوهتلا ةءافكةدايزل( هقنملا ةدعاسمل ةيفاضإ ةحورم ) 

FAN_Bonfire 11 13 ةيفاك تسيل ةيبذاجلا فافجلا اذإ( رانل ةحورمةدعاسملا ) 

Bypass_HE_Yes 12 14 تارايسلا ةزهجأ زواجت نم فقوملا وأ( نم يرارح لدابمهقنملا ) 

Recu_Power_On 13 15 هقنملا نملل ةرشابملا ةرطيسلا ىلع ةطلسلاهقنملا .

Cooler_Heater_Pump 14 16 ربع ةيوهتلل ةخضم لاصتا ةدورب/ناخسھايملا

يرارح لدابمضرأ .

15 FAN_GHE ضرألا يرارح لدابم ربع ءاوهلا قفدت ةدايزل ةحورم17 ةدعاسم .

Boiler_On 16 18 فاقيإ/ليغشت( ىلع ةرطيسلا لجرملا لاخدإل ).

Solar_Pump 17 19 هايملا خض ماظنةيسمشلا ةقاطلل .

Bypass_HE_No 18 20 تارايسلا ةزهجأ نم فقوملا زواجت ال وأ( ىلع يرارح لدابمهقنملا ).

Servomotor_Recu_GHE ةيضرألا ةيرارحلا تالدابملا نم ةذوخأم ةيوهتلل1921 ةيوجلا .

Servomotor_Recu_Deriver قتشملا نم ةذوخأم ةيوهتلل2022 ةيوجلا .

WENT_Fan_GHE 21 23 يرارح لدابمل ةحورمدعاسم GROUND 2.

3.3. ةدحولا عباتت .

230( تاليدبتلاءانب يف ةيذيفنتلا ةزهجألا عم ةلابق/ىلع رشابملا ليدبتلا ةدحو نكمتلحرملا V 10/تالاصتا عم A). نوكت نا'يئارقتسالا ليمحت نكمي
ةدحولا عون دمتعي يئاهنلا دعلا.35 وھ تاليدبتلاتيبثت نم ردق ىصقأ.نيعجشملا , ةقاطلا ةضفخنم تاخضم ءانثتساب تالاصتالر ةطبترم .

تالیدبتلا نم دعمكحت ةلمعتسم

EthernetHeatManager 24 - 35 

EthernetRoomManager 24 - 35 

CommManager 35* 2 

ةقاطلا تالفاحلا نم ةدحو بيكرت لهسيوتاليدبتلا eHouse. 5 اهتيوستو.2 * 3(ةلفاحلا ةطلسلا mm2 لاصتالادويقل ةدحو ىلإ )ةيئابرهكلا تالباكلا
ليدبتلل ةميقلاو ضرعلا ةيافك مدعةيلعفلا ةطلسلا نم دحلا ببسي نأ نكمي , تارطق دهجلا كلذ فالخ.ماظنلل ميلسلاو دمألا ةليوط لمع نامضو ةمواقملا

لمعلا نم تاونسليلق دعب اصوصخ تالحرملا .

230V ىلإ ةرشابم تالباكلا ةلازإ يغبنيو PCB ( ةمواقملا , ئلألتمنم ةيلاخ , ماظنلل ميلسلا ليوطو مئاد لمع نامض لجأيف )تاليدبتلا تالاصتال
ماظن رارضألاو تاراصتخا , ةدح ىلع تاراسملا قرحببست ريبك قلأتو ةمواقملا تالاصتا لاصتالا نكميلمث ةلاح يف.تالاصتالا نم ةريصق
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50 رايغلا اهتيوست تالباكلا لوط نوكي نأ بجيعيمج.مئاد CM لطع ةلاح يف رييغت ةدحو عباتتولهسلا نم ةمدخلا نيكمتل .

لل ةيرايتخالا ةردقلا ةدحو ليغشت جمارب ىلع يوتحت دقتاليدبتلا PWM ( 12+ نم ةدروملا , )3 ىلإ( تاتفخملا )نيمضتلاضرعلا ضبن  V DC 15V 
50 ةقاطلا نم ىندألا دحلاول W ءوضنم متعي ةقالطبل همادختسا نكميو.جتان لكل DC ( 30 الصتم نوكت نأ الإ نكمي ال.)رشابملا رايتلا W دحاو حابصم

قفدترابجإل ءاوهلا ةحورم تيبثت متي نأ بجي , ةيفاك ةيوهت الةلاح يف.هنم دب ال رمأ ةدحو ةديجلا ةيوهتلا نامض.جارخإلا ةتھابل .

230 تحت روتسرياثلا وأ يئابرهك مكحت مامص تاتفخملا يف رهظي يذلاةمهمھو ضيمو نم جاعزنالا بنجت حمسي ةتھاب ءانباذھ V/AC.

رانلا قالطإ كلذ يف امب ماظنلل امئاد اررض ببسی دق#رخألا تاقیبطتلا.حیباصملا وأ حیباصملا تاتفخملا الصتم نوكت نأ طقف نكمینیقئاسلا .

نیعجشملاةقاطلا ةیلاع , تاكرحملا.ز.لامحألا يثحل ه قلعتی امیف ةصاخواذھ .

رسك عباتت رییغت ةلاح يف ةحیرمرثكأ نكلو ةفلكت رثكأ وھ لحلا اذھ.بیكرتسلجم- لیدبتل دحاو تالیدبتلا نم تادحو لادبتسا نكمیلحرملا .
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3.4.CommManager - ةدحوةلماكتملا تالاصتالا , GSM , مداخ1 , ریدم ةناوطسألا , ماظنلا نمأ eHouse.

CommManager مالعإلا عم نامضلا ماظن هتاذب امئاقو (SMS) وGSM ةناوطسأ ةرادإ يف- ينب ىلع يوتحي هنأ امك.ةرطيسلا .
CommManager يوتحي GSM قيرط نع ةرشابم ةرطيسل ةدحو SMS , ةرطيسلا لجأ نم تنرثيإ ةهجاو ىلع يوتحي هنأكلذ ىلإ ةفاضإلاب.لسرأ
TCP/IP نم رثكأ( رشابم LAN ,WiFi وأ WAN). نمألا ماظن- لزنملا يف يعرفلا مھألتالاصتالا ةلقتسملا ةانق- ةددعتم حيتي اذھو .

GSM/SMS ضارغأ دصرل بلاط نم فتاهلا طوطخ عطق.بيرختلا لثم نع ةلوؤسم تسيل .GSM ويدارلا دصرمث ةعزعزل ريثكب بعصأ ةراشا -
موي يف ةلطعلا لالخ ةريبك ةقاط لاسرإلا ةزهجأ لبق نم هيوشت تلوحتةلهس ةاوهلا تاددرت ىلع لمعلا , طوطخ .

3.4.1. حمالم زربأ CommManager 

� عم ةدراولا نامضلا ماظنسفنلا GSM/SMS ةطساوب ةرادإ , ةبقارملا ةقطنم جراخمكحتلا , تاراطخإلا SMS , تنرثيإ , لسرأ , 
� داشرإلا ةدحو عم96ىتح , ديدمت نود ةدحو48 ىلإ لصي ام( لاصتا هيبنتلا راعشتسالا ةزهجأحمسي , 
� ةدحو نود ةلقتسم ةراودلا ةكرحلا تافعاضم )* 27( 35سكام مكحت عفدي باوبأ , تالظملا لظلا , ستيغ , ةناوطسألا يف ءانبنمضتي

نم الدب.يضارتفاك يفموس دردناتس يف لمعيو طوطخ2 ةبسنبةناوطسألا زاهج لك مكحتلا متي.داشرإلا ةدحو عم56 ىلإ لصتو, داشرإلا
مكحتلانوكي )ةلماكلا ةيامحلا ىلع يوتحت يتلا( ةرشابملا وفريس كرحم صارقألا كرحم نكميكلذ .

� ةهجاويوتحي RS485 ةلفاح رشابم لاصتالل eHouse ضارغأاھريغ وأ1 تانايبلا .
� نم رثكأ( ةرشابم ةرطيسل تنرثيإ ةهجاونمضتي LAN , ياف ياو , WAN).
� يوتحي GSM ربعماظنلا ىلع ةرطيسلاو نمألا ماظن مالعإل ةدحو SMS.
� ينورتكلالا ديربلا ليمعنمضتي POP3 ( نم رثكأ GSM/ ينورتكلإلا ديربلا ربع ماظن�لع ةرطيسلل , )يفتاهلا بلطلا ةكبش سإ رآ يب يج .
� ةيفاك ةراشإلا ىوتسموھ لمعيو امنيأ تنرتنإلا ىلإ اھدحو فقت طبر بلطتي اللعف GSM/ سإ رآ يب يج .
� زاهجدصرلا راذنإ , حابصم راذنإ , راذنإ نرقلا نم رشابملا لاصتالانكمت .
� رييغتلل( ريخأتلا نمز , )تاركب عيمجل ىوصقلا( ةكرحلا لماك ماود, ةرطيسلا تقولا :تاملعملا لمعلا باوبأ , ستيغ , تاركب ةجمربحمسي

هاجتا ).
� عم قفاوتم( رايعم , ةدحاو اهفصوب جتاونلا مادختسا ليدبلانكمت RoomManager) , تاركب ماظن نم ابولطم سيل اذإ .
� يوتحي RTC ( مادختسا ةلودجةحلاصو نمازتلا ةزهجأل )يقيقحلا تقولا ةعاس .
� ةعاسلا ثادحأ ذيفنت يف ةجمربملا, بقارم ريغ , ةمدخ , يكيتاموتوأ , رركتملال ةمدقتم ةلودجيوتحي , 
� نمضتي TCP/IP نم ثادحألايقلت :نكمتو ةيواستم ةيولوأ اهيدل تالاصتا.لوبقمةنمازتملا تالاصتالا5 عم مكحتلا ماظنل مداخلا TCP/IP 

ماظن ةزهجأ عم قفاوتم eHouse , ماظنل تالجس ليحيلصاوتم PC , ةلاح لاسرإ eHouse 1 ةزهجألا ىلإ TCP/IP ضارغأ لودلل تاحول
ةيفافشلا قيقحت, روصتلاو دصرلا TCP/IP ةهجاو ىلإ RS 485 , ةريطخ ةلكشم نع فشكلاو نيوكتلاليمحتل .

� يوتحي TCP/IP مكحتلل ليمعلا EthernetHouse (eHouse 2) ربعةرشابم ةزهجألا TCP ةكبش /IP.
� نيب ةقداصملاو ةنمآ ليجست ليمعلا مدختسيومداوخ IP/TCP ةزهجأ eHouse ماظنلا .
� مكحتلا1نكمت eHouse عيزوت اهنيب اميف تانايبلاو ماظنلا ةزهجأ .
� ماظنلا يف لكاشم يأ لحل )ءاطخأ , ريذحت , تامولعملا( ةبولطملا ليجستلا ىوتسم ديدحتنكمت .
� ةزهجألاو جماربلايوتحي WDT ( ةريطخ ءاطخأ وأ , قنش نمةلاح يف زاهجلا ةداعإل )تقوملا بلكلا شتوو .
� راطخإلا نم تاعومجم3يوتحي SMS نمألا زاهج نم : 

1) مالعإلا ةعومجم ةقطنملا رييغت , 

2) راطخالا راعشتسا قيرف طشن , 

3) مالعإ ليغشتلا فاقيا هيبنتلا ةعومجم .

� دصر , ءوض ريذحت, راذنإ نرقلا( يدرف جمربم تيقوت راذنإ ةراشإ نوكي نأ نكمييأ , EarlyWarning).
� نامألا قطانم21 معدي .
� ةينمأ ةقطنم لكوطشنملا راذنا راعشتسالا لكل يدرف لكشب ددحملا ىوتسملا عانق4معدي .

1) ليغشت هيبنتلا نرقلا (A) , 

2) هيبنتلا ىلع ءوضلا هرودب (W) , 

3) تاجرخملا دصر ىلع هرودب (M) , 

4) راذنا راعشتسالا ةطبترملا ثدحلا قالطإ (E).
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� 10 رارقلا( يمقر يرظانت لوحم ةانق16يوتحي B) ةميق ةبوطرلا, حايرلا ةقاط , ءوض , ةرارحلا ةجرد , دهجلا( ةيرظانتلا تاراشإلا سايقل ,
نينثا ةبتع فيرعت متي.راذنإ تاسجم بيرخت Min و Max. ثدحلا قالطإةانق لكل نكمي راعشتسا زاهج لبق نم ةبتعلا هذھ روبع eHouse 

جمانرب لك يف ةفرعملايدرف لكشب تابتع.)اهيلإ ةدنسملا ADC يوتحي.ميظنتو ةيلآ تاليدعت ىلع ظافحلل ADC ( جتاون16 )نيكمت نكمي
نود ةرطيسةرشابم ACD ةبتعل ةصصخملا ثدحلا .

� CommManager24 ل تافيرعت ىلع يوتحي اجمانرب ADC ةانق لكلل ةيدرفلا تابتعلا .
� CommManager ةينمألا ةقطنملا رايتخا عم بنج ىلإ ابنج ىلع ةرطيسلاباوبألا , ستيغ , تاركب لك( جمانرب فيرعت ةناوطسأ24 يوحي ).
� ىرخأ ةزهجأ ىلإ اهلسرأ وأ ايلحم ليغشتل ثادحألا نم فقوم راظتنا ةمئاق50يوتحي .

3.4.2. فصو CommManager 

GSM/ ةدحو سإ رآ يب يج .

CommManager(CM) يف تينب يوتحي GSM/ ىلع ةرطيسلانكمت دعب نع ةيكلسال ةدحو سإ رآ يب يج eHouse 1 ماظن وأ EthernetHouse 
ةياهن ينورتكلإلا ديربلا ربع SMS لابقتسا .E - ديربلا بتكم نم يرود صحف دكؤي ديربلا ليمع POP ماظنل ةصصخم3 eHouse مادختسا GSM/

ةراشإلا ىوتسم يفكي ثيحناكم يأ نم متي نأ نكميو ايلمع ةدودحم ريغ ةبقارم ةعومجم. ظاقيإلا ةمدخ- لاصتا سإ رآ يب يج GSM.

ماظنلل نمآلا مكحتلا نكمي لحلااذھ eHouse بعصيو فتاهلا طوطخ نم ابولطم سيل, تنرتنإلا ىلإ لصت ةصصخم.نامضلا ماظن نم اراطخإلابقتساو
ةنيدم نم اميس ال ىتح , لزانملاديدجلا ءانبلا يف اهيلع لوصحلا .

نم رارضأ نكمي.)خلا , لوصوتنرتنإلا , نولجسملا , فتاوهلل امك( طبارلا بيرخت وأ فلتللةيناكمإ كانھ سيلو يكلسال لاصتال ارظن ريثكب ربكأ وهنمأ
نامضلا ماظن نم راطخإلاو , ماظنلا�لع ةرطيسلا ليطعتل بيرختلا( ضرغلا وأ )ةقرسلا , سقطلا ةلاح, حايرلا( ةيئاوشع نوكت تالاصتالا طوطخ

تيبلا بحاص , ةطرش , نمألا ةلاكو, دصرل .

يف رسكصخش يأ ىلإ تاراطخإلا لاسرإ ليطعتو تامجهل ةضرعرثكأ ينمألا ماظنلا لعجي امم , تقولا نم ريثكلا طوطخ ذخأت نأ نكمي نمحالصإ
, يف ةلطعلا لالخ لاسرإلا ةزهجأةوق رثكأ مهل ةصصختملا صوصللا جعزي نأ نكميوةاوهلا تاددرت ىلع لمعت طوطخ- ويدارلا دصر.يلاوح

يفاضإ تقو ىلع لوصحلل .GSM لزنم ناونع ىلع لوصحلا لبق( تقو يأ يف ايلمع, ندملا نع اديعب تيبثتلا نيكمتو ليطعت بعصلا نمريثكب ,
بولطمطقف يفكي.)ينب لزنم ديدج ىلإ ىرخألا لاصتالا وأ فتاهلالمع GSM مظن ىوتسملا اذھ تيبثتل ةراشا .

GSM ثيح, ناكم يف اهبيكرت نكمي يتلاو يجراخ يئاوھ ىلع يوتحي ةدحو GSM ةلاحلا هذھ يف.)حطسلا ىلع.ز.ه( ىوقألا ةراشإلا GSM نكمي
سقطلا ةلاح :تاجوم- دودحم راشتنا ىرغصلاةهجاومل ةيفاك ةقاطلا شماھ.لاصتا زاجنإلل يداعلا لمعلا لالخ ةيئابرهكلا ةقاطلا لقن ةدح ليلقت

ةراشإلا ىوتسم رييغت نكمي.اھريغ ىلع راجشألا قاروأ , بابض , جلث, رطم , ةئيسلا GSM راجشألا ةعارز , أشني ديدجلا ىنبملا ببسب تاونسيف
نع ةجتانلا هيوشتلا نم لقأو ةراشإلا ىوتسم وھ ربكأ دي�رخأ ةهج نم.اھريغو GSM يف- ءانبل ةصاخ ةفصب مهملا نم.يئاوھو ةدحو ADC , لوحم

ىنبملا جراخ بيكرتيئاوھ.لامعتسالل ةحلاص ريغ اهلعجي امم , ةرشع ةئملا يف ءاطخألا ضعبعم للشلاب باصت تالاحلا أوسأ يف سايق نكمي ال هنأل
ةدعاق برقأ ىلإ هاجتالا يف GSM لقنل ةطلسلا شماھ ةدايزبسانتم ام فاعضأ تائم ىوتسملا ةراشإ ةطحم ةدايز نكمي GSM , يتلا ةطلسلا دودح

نم اهنم ثعبني GSM يف- ينب نم )ءاطخأ( تاھوشتلاو لقنلا ADC يئاوھ نم برقلاب عقت راعشتسالا ةزهجأو ةيرظانتلا(سايقلا ).

GSM ةقاطب تيبثت بلطتت ةدحو SIM ةدم تهتنا اذإ.)اقبسم ةعوفدملا طيشنتلا ةلاح يف( ةغراف وأ ةيحالصلا ةيهتنمال ناك اذإ , ققحتلاو ةطشنلا
اياضقلا فلتخم رهظت نكمي , ةغراف وأةقاطب ةيحالص : 

� لاسرإ عملكاشم SMS ( نيرخآ نيلغشملل ةبسنلاب ةصاخو ) , 
� خلا , تارودلا سإ رآ يب يج لاصتاللرداق ريغ .
� تادحو لصيقلعم GSM , 
� تافيرعتلا , نيلغشملا تارايخ ىلع دمتعتو نامزلا يف ريغتت نأ نكميو ).

لاسرإ SMS ربع ينورتكلإلا ديربلا لئاسر مالتسا وأ GSM/ اهببست يتلا( ةرمتسملا تالواحملا تلشفو)ةيناث30-6( ادج ةليوط ةدحو سإ رآ يب يج
ةقاطب ىلع دراوملا صقنطشن ريغ وأ سإ رآ يب يج ةمدخ SIM) , مادختسا ىلع بلجي CPU نم ةريبك CommManager , يأ نع ةءافك ضافخنا

هلك ينمألا ماظنلا رارقتساناصقنلاو ىرخأ فئاظو .

GSM نيوكتلا ذيفنت متي " CommManagerCfg. ةدحولا هذھ لجأ نم تاملعملاو رايخ لك ةيهيدب حمسي يذلا دادعإلا , قيبطت" سكإ .GSM تارايخ
بيوبتلا تامالع�لوألا ةثالثلا يف ةدحولا .

1) ماع , 
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2)SMS تادادعإ , 

3) ينورتكلإلا ديربلا تادادعإ .

فطتخملا قيبطتلا لجس ىلإ لاسرإليجست ىوتسم رايتخال حيتي ىوتسمریرقت (TCPLogger.EXE) ىلإ وأ RS - 485. غلبأاذھ CommManager 
ةقاطب ىلع دراوملاال.لثم( تالكشملا لحو فشكلل ديفملا نمو.)ءاطخأ, تاريذحت , تامولعم( لاسرإ يغبني تامولعم لجس يتلا SIM , ةراشإ ال

GSM , رايخلا مدختست نأ يغبنيواذھ.فطتخملا لوخدلا ليجستل1 = ءيش يأ لاسرإ متي ىوتسملل ريرقت.)هحالصإل تاءارجإلا ضعب ذاختاو ،خلا
مادختسا ةيدجب رايخلا اذھ.ماظنلكاشملا ىلع فورعم ريغ , ةيدج فشكل ديحولا CPU رثؤتو CommManager ماظنلا ةءافكو رارقتسالا .

ريرقتلا ىوتسم نم ىلعأ ةيولوأ عم طقف( لاسرإتامولعملا لقأ نوكت فوس , ريرقت ىوتسملا لقح يف مقر ربكألا ).

0 انھ رايتخا يغبنيو تالجس ديلوت ةجاحب تسي نود نحن ةلاحلايف .

لیطعت UART ىلإ تالجسلا لاسرإرايخلا اذھ ليطعت.لیجست RS - 485 UART. نكميطقف رايخلا اذھ ليغشت متي امدنع TCP/IP ليجست متي
لاصتا فطتخملا لوخد دعب , لاسرإ TCP/IP قيبطت (TCPLogger.EXE) لCommManager. ةلاح يف نكلو CommManager نييعت ةداعإ

TCPlogger. عطق متي exe ل لجس فطتخملا نم يلاتلا لاصتالا نادقف ىلإولجسلا تامولعمو CommManager.

نيكمت UART نم عيضت نأ ةداع يذلا ءزجلااذھ كلذ يف امب تامولعملا ةفاك ليجستل ةصرفلا يطعي ليجست TCPLogger.

و )ةتباثلا جماربلا ذيفنت ةيادب يف رهظتيتلاو( ادج ةريطخ ةلكشم لح يف اهمادختسا نكمي طقف عضو ليجست بجياذھ TCP/IP تالاصتالا ةلكشم .

ليجست بيعيسيئر UART ل رمتسملا لسري RS - 485 ىلع( الفطتخملا لجس وأ الصتم ناك اذإ رظنلا ضغب , ماظنلا دراوم مادختساو TCP/IP 
امدنع الإ لاسرإ متي ليجست تالجس تامولعملا TCPLogger لصتم مداخ ).

تالجس لاسرإ متي نأ يھ ىرخألا ةلكشملالا UART ةلفاحل eHouse تامولعملالاسرإ , ضعب رورملا ةكرح ديلوتو ددصلا اذھ مادختسا, 1 تانايبلا
ريطأتل ةقفاوتم ريغ eHouse ةزهجألا لصف بجيعيمج ليجست عضولا اذھ مادختسال رخآلا يف.حيحص لكشب لمعلل ةزهجألانكمي ةعزعزو1 زاهجلا

eHouse 1 , ةلازإ قيرط نع RS - 485 ل )1 ىلإ1( ريغ ربعم ربع لاصتالاو لباكلاربعملا RS232 - 485 لوحم .RS232 - نوكت نأ بجي
لاصتا ةلاح يف.ةرطيسلاقفدت يأ , اليلق فقو1 , لداعتلا ىتح , 115200 ىلع لمعت ةطحم طرفامك قيبطت يأ ةطحمل لوحم485 الصتم

TCPLogger RS - ىلإ هجوتو485 ليجست طاقسإ متي TCP/IP فطتخملا .

لیطعت GSM فئاظو عيمج نممئاد ليطعت حيتي رايخلا اذھ.ةدحو GSM/ هتيبثت متي مل اذإ ةدحو سإ رآ يب يج .

ل تقولا نم تذختاونكل CommManager ةزهجألا عيمجو eHouse نم GSM مادختسالا لوادجو فئاظولا ضعب دقفت نأ نكمي كلذل , ةدحو
( لبق نم ايجراخ ةجمربتقولا نوكي نأ ةيرظنلا ةيحانلا نم نكمي.)ماظنلا يف تقولاو خيراتلا حلاصلببسب CommManagerCfg. اهنكلو , قيبطتلا سكإ

بناج نم نييعت ةداعإ نييعت ةداعإ متيكلهتستس CommManager نم ببس يأل .

GSM ةطساوبمدختسي يذلا , )48501987654+.ز.ه( لومحملا فتاهلا مقر ةحلاص نوكتيناديملا بجي فتاھلا مقر ةدحو GSM اذھ مدختسيو.ةدحو
ةزهجألا ةيناكمإليطعت مقرلا اذھ ريغتي فوسو , ضارغأ باسحريفشتلاو نذإ ىلع لوصحلل مقرلا TCP/IP ضعبلا اهضعبل نذإ .

ددعةحلاص لقحلا اذھ نوكتي نأ بجي.زمرسوبد PIN ( ةقاطبل ةصصخملا SIM). أطخلا مقر عضو ةلاح يف ,CommManager ةقاطب SIM ايئاقلت
ةدحو ليغشت تقو عيرست يف بسك يذلا, سوبد صحف ليطعتل نسحتسملا نمف تيبثتماظن ةتباث ببسب.لاصتا سيسأتل ةددعتملا تالواحملا نم , ليطعت

GSM ةكبشل راجشألا عطقو GSM.

, ب , ل , 9 , 8 , 7 , 6 , 5 , 4 , 3 , 2 , 1 , 0( ماقرأ ةفارع18 عقوتتو ضيوفتلاو ريفشتلا تاباسح نع تامولعمةيفاضإ لقح نوكتي اذھ.ماقرأمرثلا
ةزهجأ لك ليمحت متيمقر يغبني نيوكتلا اذھ رييغت دعب.لصاوف يأ نودرخآلا ولت ادحاو )و , ه , د , ج EthernetHouse وTCP/IP مادختسا.تاحول

GSM تيبثت لكل ريفشتلا تايمزراوخ/ ةيدرفلا ريفشتلا دكؤي ريفشت ةلاد ججحلانم ءزجك ةئزجتلا ماقرأ عم بنج ىلإ ابنج , فتاهلا مقر eHouse.
ةزهجألا عيمجل ايرورض كلذ ناك اذإ رييغت نكميكلذ ىلإ ةفاضإلاب .

ماقرأنوذأم GSM. فتاوهلا ماقرأنوكتي- لاجملا اذھ GSM قيرط نع ماظنلا ةرادإل SMS. يأ SMS فذحو ماقرألا ايئاقلت لھاجت متي�رخا ةلود نم .

لصاوفب ةلوصفم-"48504222222+ , 48504111111+ ":.ز.ه .
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مالعإ ماقرأ- رییغتةقطنم SMS. فتاهلا نوكتي- لقح اذھ GSM لاسرإل ماقرأ SMS مسا عم بنج ىلإ ابنجةينمالا ةقطنملا رييغت لوح راطخإلا
ةقطنملا .

لصاوفب ةلوصفم-"48504222222+ , 48504111111+ ":.ز.ه .

مالعإ ماقرأ- لیعفتراعشتسالا ةزھجأ SMS. فتاهلا نوكتي- لقح اذھ GSM لاسرإل ماقرأ SMS نم ةطشنلا نامألا راعشتسا ةزهجأ لوح مالعإ
ةيلاحلا دصر وأ ةقطنملا يف ارذحم , راذنإ كهتنت يتلا( مسالبق ).

لصاوفب ةلوصفم"48504222222+ , 48504111111+ ":.ز.ه .

مالعإ ماقرأ-دامخإ SMS. فتاهلا نوكتي- لقح اذھ GSM لاسرإل ماقرأ SMS لالخ نم( نيمدختسملا لبق نم نذأهيبنتلا تاراشإ ليطعت لوح مالعإ
ةينمالا ةقطنملا رييغت ).

لصاوفب ةلوصفم"48504222222+ , 48504111111+ ":.ز.ه .

مالعإلا ةعومجم ةقطنملا رييغتل ةقطنملا مساPلإ فاضت ةقحال نوكتي- لقح اذھ.ةقحال رییغتةقطنم .

مالعإلا ةعومجمراعشتسالا ليعفتل هيبنتلا راعشتسالا ءامسأ عقوملاب لبق ةئداب فاضأونوكتي- لاجملا اذھ.ةئدابراذنإ .

ليطعتلا راعشإ ةعومجم ىلإ صنلا تلسرأيوتحي ; ]شدنو لاجملا اذھ.راذنإدامخإ .

لاسرإلیطعت SMS. لك نم مدقملا راطخإلا لاسرإرايخلا اذھ ليطعت SMS نامضلا ماظن .

لیطعت SMS رايخلا اذھ ليطعت.لابقتسا SMS ماظن ىلع ةرطيسلل لابقتسالاو قيقدتلا eHouse.

POP3 ينورتكلإلا دیربلا لابقتسا( لیمعلا ) 

POP3 ةدع يف اھذيفنت ليمعلا CommManager ماظن ىلع موجهفلتخم لالخ ىتح ةرقتسمو لصاوتملا لمعلا نامضل تايلآةيامحلا نوكتي eHouse.

مداخققحتلا ةلاسر نم ةدحاو ةوطخلا لشف ةلاح فذح متييف POP3 لئاسرلا ةءارقوليمحت , ديزم ققحتلا نود , نم روفلا ىلع .

ماظن ىلع ةرطيسلل صصخم ينورتكلإلا ديربلا لئاسرطقف eHouse ( ةرادإ تاقيبطتل نكميمادختساب ايئاقلت تدعأ eHouse ريرمت امامت )قفاوتم
تايلآعيمج .

خلا , ينورتكلإلا ديربلايضرع , تامجهلا , جعزملا ديربلا عم ةءافك حمسي ةحفاكم تايلآعيمج .

رورملا ةكرح ديلوت ىلع اهل موزل ال ال , لمعرمتسملا ةءافكو ةيلاعف ىلع ظافحلل تاوطخلا تزواجتواذھ GSM/ دئازلاال , سإ رآ يب يج POP3
و ليمعلا CommManager.

يلي امك يھ تاوطخلاققحتلا : 

� ماظن يف ةجمربملا سفن ناونعلا نوكي نأ بجيلسرم eHouse.
� 3 لقأ نوكي نأ بجي نممجح يلامجإ KB يضرع ىلع ءاضقلا ديربلا اذھ( مث ةلاسر ).
� ماظن يف ةجمربملا سفن ةلاسر نوكي نأ بجي نمعوضوم eHouse.
� قفاوتم ماظن لوح حلاص لييذتو سأر يوتحي نأ بجيةلاسر eHouse ةلاسر .
� لبق نم ةلاسرلا صن ىلإ فاضي , تنرتنإلا تامدخ يمدقم نم تالييذتلاوسوؤر POP3 , تامقلم ايئاقلت لھاجت متي SMTP.

ليمع تاملعملا نييعت متيعيمج POP3 يف تارايخلاو CommManagerCfg. بيوبتلا ةمالع ينورتكلإلا دیربلا تادادعإ يف قيبطتسكإ .
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نم ىرخأ نيوانع نم ايئاقلت لئاسرلا فذح متييأ.رطيسملا ةلاسر ذيفنت متيس يذلا ناونعلانوكتي- لقح * ينورتكلإلا دیربلا ناونعلوبقم POP مداخ3 .

POP3 مداخ IP * لقح نوكتي IP مداخ ناونع POP3. دمتعم ريغ DNS ناونع .

POP3 مداخ لقح نوكتي * ددعلا ءانیم POP ءانيم3 .

POP3 بتكم رشنل ليجستلمدختسملا مسا لقح نوكتي * مدختسملا مسا (POP3 مقلملا ).

POP3 مقلم ىلع نذأت نأ مدختسمللرورملا ةملك لقح نوكتي * رورملا ةملك POP3.

ماظن ىلإ ثادحألا لاسرإلل ةحلاصجمربم لقح نوكتي * عوضوملاةلاسر eHouse ببست ةلاسرلا عوضومورخآ.عوضوملا ينورتكلإلا ديربلا ربع
ءادأنم ديزم نود يئاقلتلا فذحلا .

ىلع ةئيهت قيرط نع تنرتنإلاب لاصتالل رمألالقحلا نوكتي لاصتا ةئیھتلا *تنرتنإلا GSM/ , ةرودلا( هسفن وھ رمألا يلغشم مظعم_لإ.سإ رآ يب يج
لغشم لبق نم ملعلا ذخأددصلا مدختسملا عم ةلكشم ةلاح يف.) " تنرتنإلا "= رورملا ةملك , مدختسم GSM تاملعملا اذهل .

POP3* مقلم ىلع ةرشابم ةجيتنلا ققحتلا متي نأ بجيلكاشم ثودح ةلاح يف , لسرملا ناونع نيزخت متي ثيح سأر مسالقحلا نوكتي مداخ نم ةلسلس
POP3 مادختساب Telnet قيبطت .

ماظنل لييذتو سأر نوكتت- لوقحلا * لییذتةلاسر و * سأرةلاسر eHouse. ةلاسر ىلع قلعت يتلا تالييذتلاو سوؤرلاذبنل يھ ةيئاقلتلا ةيامحلا هذھ
تامقلم لبق نم POP3 و SMTP لييذتو سأر نيب ديحولا ءزجلا عم لماعتلا متي. ينورتكلإلا ديربلا لئاسر ةفلاتلا وأ يضرع ةلازإو eHouse امك

eHouse ةيقب لھاجت متي.ةلاسر .

لیطعت POP3 ينورتكلإلا ديربلا لئاسرل قيقدتلا يرود لاصتالاو سإ رآ يب يجناديملا ليطعت * سإ رآ يب يج/مداخ .

ةمظنأب ةقلعتملا( تالكشملاو اياضقلادعب GSM مدع ماظن eHouse ربع ليمعلا نيكمت لبق , رظنلا يغبني )ةرشابم POP سإ رآ يب يج3 : 

� رآ يب يج رارقتسالاو ماظنلاو ةءافكلا قيقحتل ليحتسملا نم نوكي دقلاقتنا سإ رآ يب يج ةراشإ ىوتسم يندت يتلا عقاوملا نع فشكلا متيف
ايمسوماضيأ ثدحي نأ نكمي.مئاد زجعب معد يغبنيوسإ .

� ةيدجب مدختست سإ رآ يب يج ةرود نم رثكأ لابقتسالسرأ CommManager مكحتم .
� تادحو وأ لومحملا فتاهلا ىلع( مدقتلا ىلع ةرودلا سإ رآ يب يجنيح يف GSM) , لسري ال لغشم SMS يف ىقبي يذلا( فدهلا زاهجلا ىلإ

لصتو )سإ رآ يب يج ةسلج قالغإ متي ىتح راظتنالا ةمئاق نأ نكميراظتنا SMS قحال تقو يف ةليوط ةهجولا تقولا .
� ةبسنب سإ رآ يب يج نم ةريصق ةرودلا عاطقنا_تح (GSM صحفلل )تادحو وأ فتاهلا SMS لابقتسا نمضت ال ةدراو SMS , النكمي هنأل

ماظن نومكلا لغشم ببسب ريبك روباط يف رظتنت لازت GSM.
� SMS ةريثك ىرخأ ءايشأو ةكبشلا مادختسالغشم ىلع دمتعي كلذو ةيناث60-0 يف ريبك ريخأت ىلع لوصحلا نكميو .
� يھ )تامالعتسالا ةريصقلا لئاسرلاو ينورتكلإلا ديربلا لئاسرةلسلستمل( سإ رآ يب يج تاسلج قالغإو حتف يرود ىلعو سإ رآ يب يجتاقفنلا

مادختسا مث تارم ةدع ربكأ SMS طقف لابقتسا .
� مداخ/سإ رآ يب يج ليطعتةلاح يف POP3 دعب روفلا ىلع ةدحولا راطخإ متي GSM SMS لئاسرلا لابقتساو لاسرإ نيبنومكلاو لابقتسالا

ىناوث6 يلاوح ةريصقلا .

ماظننمأ .

ماظن يف اهجاردإ سفنلا دريونمأ CommManager بلطتيو : 

� ةينمألا راعشتسالا ةزهجأةلص , 
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� نرقراذنإ , 
� ءوضراذنإ , 
� نرقلا ريذحتركبم تقو يف , 
� رمألا مزل اذإ( وأ نمألا دصر ةلاكو نم زاهجلامالعإ ).
� جمد ExternalManager وInputExtenders دحاو زاهج يف .

RF تاليابوم نم ةرادإدودحم ريغ , ةينورتكلإلا ةرشابملا قيرط نع مكحتلا حاتفم لادبتسا مت , PDA , ةيكلساللا TCP/IP تاحول ربع SMS , لسرأ
, LAN , ياف ياو , WAN. تاقوألا نم تقو يأ مادختسا متي( ليعفتراعشتسا دعبو يروف راذناو ةبقارم ةقطنمو ةيمحملا جراخ هيلع ةرطيسلا نكمي

ةيلخادلا حيتافملا تاحول نمرطيست يتلا نمألا ةمظنأ يف لاحلا وھ امك نومكلا ).

ةينمألا ةزهجألل ةلصتم راعشتساoوتسم لكل عانق4 ةقطنم لك نوكتت.24 ىلإ قطانملا فيرعت نكميوقوف .

ةيلاحلا ةقطنملا يف رايخلا نيكمت مت اذإ( هيبنتلا راعشتسالا زاهج ليعفتةلاح يف , تارايخ4 فيرعت متي , نمألا راعشتسا تالخدملا لكoلإ ): 

� نرقلا ىلع هيبنتلا (A* - ھیبنت ) , 
� ىلع هيبنتلا ءوض (W* - ریذحت ) , 
� رمألا مزل اذإ ةلاكونمألا وأ راطخالا دصرل زاهج( ىلع مالعإلادصر ) (M * - دصرلا ) , 
� نمألا لاخدإلا نييعت ذيفنتثدح (E* - ثدحلا ).

* يف لقحلا مسا " CommManagerCfg. قيبطت " سكإ

اذإ(ةئيهت ةقطنملا رييغت نم )* ; ]ووقدر[ و رييغتلا ريخأت ةقطنم ; ]ووقدل[و( ناديملايف جمربم ريخأت عم ةعومجم ليعفتو دصر جتاونلا , ريذحت, راذنإ
طيشنتجارخإلا ; ]ووقدر[و ركبملا راذنإلا ; ]ووقدل[ طقفو.راذنإلا ببس ةلازإلل ةصرف ءاطعإ , )ةديدج ةقطنمل طاشنلا راعشتسا زاهج نع فشكلا مت

هيبنتلا تقو ; و ]ووقدل[ :تالاجم يف نييعت ريخأتو ةينمألا ةقطنملا يلاحلا كهتنت يتلا راعشتسالا ةزهجأ عيمج ليطعتدعب ايئاقلت قلغنت يتلا جتاونلا.اروف
و نمزلا نم ركبملا ريذحت ; ]ووقدل[و , * ; ]ووقدر[و تقولا ةبقارم ; ]ووقدل[و , *; ]ووقدر[و ريذحتلا ةرتف ; ]ووقدل[و , * ; ]ووقدر[و

[ يناوث يف ; ]ووقدر[و نمزلا نم ركبملا ريذحت ; ]ووقدل[و , ةقيقديف * ; ]ووقدر[و نمزلا نم ركبملا ريذحت ; ]ووقدل[و الإ تاراشإلا عيمج.*; ]ووقدر
.

ل48 ىلإ نمألا راعشتسالا ةزهجأ ليصوت نكميقوف CommManager نوكي نأ بجي.داشرإلا ةدحو عم96 ىلإ لصي ام وأ داشرإلا ةدحونود
ماظن جراخ دهج يأ نع ةلوزعم لاصتالاراعشتسالا eHouse ( ةقلغم ةداع لاصتالا يغبنيو.)تالصو ليدبتوأ عباتتلا (NC) ةزهجأ ليعفت ببسبحتفو

راعشتسالا .

نم تالخدملا راعشتسالا لاصتالل راعشتسا هيبنتلا الصتم نوكت نأ بجيدحاو CommManager ل رخآ GND.
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ريذحتركبم تقو يف , ريذحت , دصر , راذنإ ةزهجأ( ةزهجألا تاجرخم دادعإ نمودبي امك ) , CommManager لسري SMS تاعومجم3ل مالعإلا
قوففصو .

طیشنتلاتاسجم( لاجم يف ةددحم ةئفللاسرإو دصرلا راعشإ وأ ريذحت , كاهتنا راذنإ ةلاحيف - SMS هيبنتلا راعشتسالا ةزهجأ كلذ يف امب )* ماقرأ مالعإ
ءامسأ عقوملاب .

رييغت مالعإ ةقطنم ميظنتل اياضقيف CommManager رییغتةقطنملا( لاجم يف ةفرعملا - SMS ةقطنملا مسالاسرإ )* ماقرأ مالعإ .

اضيأ طشنلا دصرلا وأ ريذحتلا ناكو , راذنإ اذإ ةلاحلا هذهيف CommManager لیغشتلا فاقیا( لاجم يف ةددحم ةعومجم راطخإب - SMS مالعإ
ماقرأ *) .

تالظملا لظلا , باوبألا , ستیغ , ةناوطسأ( ةزهجألا ریدمیجراخ ).

CommManager رادصإ هديدمت مت يذلا ةناوطسألا مكحت ةدحو تذفن ExternalManager تاركب )** 35( 27 ىلع ةرطيسلا حامسلاو
ةدحوعم54 و داشرإلا ةدحو نود , ماظنلا باوبأ , ستيغ, ةلقتسم .

** ةرشابملا جتاونلا ليطعت ةلاح يف ADC ( اهمادختسا{نوكي نأ يغبني رايخلا( ةلقتسملا تاركب35 )لصفلا ةيمقرلا ليوحتnلإ ةيرظانتلا يف ةفوصوملا
و تادادعإليوحتل ةيمقرلا ةيرظانتلا ; ]ووقدل[و بيوبتلا ةمالع يف- }ةمزاللا فيرعت *ثادحأ ال- )27ل دح تاركب( ةطباضلا عدار نود ةرشابم

[ نم ; ]ووقدر CommManagerCfg. قيبطتلا سكإ ).

عضو :ةناوطسأ ةدايقلا يھ قرط2كانھ SOMFY اذھ يفل نذأو يفموس رايعم مادختساب طقف ةدايقلا نيمأت متي. ةرشابم تارايسلا ةزهجأ عضو وأ
رييغت لبق تقولا ريخأت ميلسلا ادكؤم , هاجتانم لك يف ةدايقلا , عنم , دئازلا لمحلا دض تاركبل ةدحوةيامحلاو ةرطيسلا يف تاركب زيهجت مت ماظنلا

هاجتالا .

جتاونلا تاكرحم باوبأ , ستیغ, تاركب .

يفتاكرحم باوبأ , ستيغ , تاركب ةدايقلل جتاونلا نم جاوزأ يھ جتاونلاءالؤھ SOMFY ةرشابم صارقألا تاكرحم وأ )يضارتفالا دادعإلا( ةيسايقلا .

ةانق يف ةراودلا ةناوطسألالك SOMFY ضبن ىلع ةيناث1( = حوتفم رايعم A ضبن جتانلا ىلع ةيناث1( ةناوطسألا قالغإ , )تاجرخملا B) , فقو )
الكضبن ىلع ةيناث 1 A B} تاجرخملاو .

ةدايقلا , دحاو هاجتا يف لقنل طخةدايقلا( تارايسلا تاكرحم نم ةبقارملل ةرشابملا جتاونلا مادختسا نكميوالإو B نأ بجی.)رخآلا هاجتالايف لقنل طخ
ةلاح يف كلذ فالخ ىلع.ةیامحلا عیرست خلا , حیتافمةیاهن , تاركب ةلتك , نیھاجتالا الك لیغشت نم ةیامحلا يفةصاخلا صارقألا تاكرحم ءانب نوكی

نم لك دض تایجمربلا ةیامحیف ماظنلا ءانبو.ةرایسلاب رضی نأ نكمملا نمف , بیرختعیقصلا وأ صارقألا كرحم بجح , ةدحو نیوكت أطخ , عباتتلطع
اذھ نأ الإ نكمی ال.تاركب ةیامحرل ةیفاك'نسیو تعنم ر'نسا وأ ةیاهن ىلإ لصت صارقألا كرحم ناك اذإرایتخالا ر'نكمی نكلو , هاجتالا ىلع كرحتی

و ةصاخلا رطاخم ىلع اهمادختسا نكمی عضولا ISYS نكمیویفموس دیحولا ماظنلا.صارقألا تاكرحم نم رارضأ نع ةلوؤسم تسیل ةكرشلا
صارقألا تاكرحمنم ةصاخلا ةیامح نمضتی هنأل نمآ مادختسا .

Page 46 of 93

2012-12-20



بيوبتلا ةمالع نم ; ]ووقدر[و تادادعإلا تاركب ; ]ووقدل[و يف عضو نييعت نكميتاركب CommManagerCfg. قيبطتلا سكإ .

ةرشابم ; ]ووقدل[و( وفريس كرحم رشابملا عفدلا لقان, )* ; ]ووقدر[و ماظن يفموس ; ]ووقدل[و( يفموس :رايتخا اضيأ يناجم فقوملل نكميدحاو
عم قفاوتم دحاو جتاونلا- * ; ]ووقدر[ يداعلا فشكنيو ; ]ووقدل[و( تاجرخملاكرتشم , )* ; ]ووقدر[و تاكرحم RoomManager'ق).

تادادعإلاتاركب طبضل تارايخو ةيلاتلا تاملعملا فيرعت نكميوكلذ ىلإ ةفاضإلاب : 

� يذلا هاجتالايروف رييغت نم تايجمربلا ةيامح- )* ; ]ووقدر[ هاجتالاوريغت نأشب ريخأت ; ]ووقدل[و( رخآ ىلإ دحاو نم هاجتالا رييغتلريخأت
تاكرحم ررضلا قحلي نا نكمي .

� تاركب عيمج جالع ماظن )يناوثلاب( تقولا اذھ دعب- )* ; ]ووقدر[ ةكرحلاو نمزلا تاركب ; ]ووقدل[و( ةلماك ةكرح تقولا تاركب`وصقلا
جمانرب ذيفنتنمألا نم ةلاح يف ةقطنملا رييغتل تقولا ريخأتل مدختسي امكاذھ.)ةكرحلا ءانثأ ايودي فقو ر'نسا ناك اذإ( رخآلا هاجتالا`لإ لاقتنالا

( ىلإ رايخلا اذھ نييعت بجي تاركب رقتفت ةلاح يف.تيبثتتاركب ديكأت يھ اذإ راذنإ زاهج حيتافم ديلوتمدع وھ يسيئرلا ببسلا.)ةقطنملا رييغت عم
0.

� هذھ مادختسا متی.)ناث يف(- )نمزلا كرحم ةناوطسأ *( تالخدملاةرطيسلا ىلع ةئيهت تاركب لوألا فرحلا ةكرحل تقولا ىلع ةرطيسلاتاركب
يفةرشابم ةملعملا CommManager ةناوطسأ لمع عضو رایتخال (SOMFY/ تقولا ناك اذإ( ةیقیقحلا میقلا ىلإ نییعت بجیاذھ.)رشابم

كلذ فالخ , ایئاقلت هدیدحت عضو يفموسنم10 نم لقأ وھ CommManager يھو يفموس عضو رایتخا متی اذإ.)ةطساو ةرشابمیف لمعی
بجی ةرشابملا ةرطیسلا لجأ نم.ةیناث4-2 ىلإیفموس نییعت بجی ةمیقل ةلصتم ةكرحلا تافعاضم ریمدت نكمیةرشابم ةكرحلا تافعاضم

ةلماك ةناوطسألا أطبأ ةكرحلا نم يناثلاةدع ةرملا هذھ ربكأ نوكت نأ .

ثادحألا دعبو ةناوطسألالك : 
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� قلغأ , 
� حتف , 
� فقوت , 
� رييغتلار'نود (N/A).

فقوملا ةياهن يف فقوت ةناوطسألا حاتتفا ىتح رمتست فوسوقالغإ .

ةكرحلا ءانثأليلد ةطحم فقوم فلتخم يف ةناوطسألا فقوب أدبت نأ بجي/لإ .

( اذھ ديدمت ةدحو ليطعت متي نأ بجيمدع ةلاح يف.ةدح ديدمتتاركب ةطساوب لاصتالل جودزملا دعلا ملع حمسي )* ; ]ووقدر[و تاركبيفاضإ ; ]ووقدل[و
رايخلا .CommManager ليغشت ةداعإ ةيلخادلا ةيامحلا فوس- حيحص لكشب لمعي نلكلذ فالخ CommManager ايرود .

يف لظلا ةلظملا ةيمست نكمي , ةباوب , باب , ةركبلك CommManagerCfg قيبطت .

ثادحألا ديلوتل ءامسأ ذخأ متيلا eHouse.

عضو جتاونلایعیبط .

مادختسا نكمملا نمف , خلا , باوبألا , ستيغ , تاركب دوجو مدع ةلاحيف CommManager' رايعم عم قفاوتم دحاو جاتناو جارخإ ق
RoomManager. تايوتسم يمقرلا لوحملا ىلإ ةيرظانتلا وأ طيشنتلا راعشتسالا ةزهجأنمألال ايلحم تاجرخملا هذھ نييعتل حيتي اذھو .

ةيداعلا ةيمقرلا تاجرخملا عم ةقفاوتم ثادحأ نمةمئاق : 

� يفلوحت , 
� حجر , 
� اديعبلوحت , 
� كلذ دعب فاقيإ( ىلع ةجمربملا ةرملللوحت ) , 
� كلذ دعب نم , جمربملا تقولا- ليغشت ناك اذإ(حجر ) , 
� جمربم نومكلا دعب ىلعلوحت , 
� جمربم نومكلا دعب نملوحت , 
� جمربم نومكلا دعبحجر , 
� كلذ دعب فاقيإ( ةجمربملا ةرملل جمربم نومكلا دعب ىلعلوحت ) , 
� كلذ دعب جراخ(ةجمربملا تقول ىلع لوحت اذإ{ جمربم نومكلا دعبحجر )}.

يف رايخلا ةعومجم ىلع ادامتعاقئاقد وأ يناوث تيقوت دامتعالا نكمي.ةيدرفلا تيقوت هل جرخلك CommManagerCfg. ; ]ووقدل[و( سكإ قيبطت
بيوبتلا ةمالع * ; ]ووقدر[و تاجرخملا ةيفاضإ ; ]ووقدل[و يف- * ; ]ووقدر[و تقولا جراخةقيقد ).

يف لظلا ةلظملا ةيمست نكمي , ةباوب , باب , ةركبلك CommManagerCfg. قيبطتسكإ .

ثادحألا ديلوتل ءامسأ ذخأ متيلا eHouse.

جماربنمأ

ثدحةدحاو يف ةينمألا ةقطنملا تاركبو تادادعإلا ةفاك عيمجتب حمست جماربنمأ .

لل اهعضو بجي24 نمألا جماربل نكميقوف CommManager 

ةنكمم ثادحأ دعب تاركب لكل نامألا جماربيف : 

� قلغأ , 
� حتف , 
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� فقوت , 
� رييغت اللعف (N/A).

ةقطنملا رايتخا متي بولطملا طبضلا تاركب عم نكميكلذ ىلإ ةفاضإلاب .

يف نمألا جمانرب ةيمست نكميلك CommManagerCfg. قيبطتلا سكإ .

ثادحألا ديلوتل ءامسأ ذخأ متيلا eHouse.

ووقدر[ ةكرحلاو نمزلا تاركب ; ]ووقدل[و( ةكرحلا تقولاRوصقلا لماك تاركب يواست نومكلا عم رييغتلا طيشنت متيةقطنم ] ; *).

ةزهجأ قالغإ دلوت دقتاركب دكؤي كلذ فالخ حيتافم( ةقطنملا رييغت يف عورشلا لبق, ةياهن ىلإ لصت تاركب عيمج نأ نم دكأتلل , يرورض نومكلااذھ
راذنإلا ).

نمألا جمانرب تادادعإ رييغتRلإ : 

� ةمئاق نم نمألا جمانربددح , 
� جمانربلا مسا * نمألا لاجم رييغت رييغت انأمسالا نوكي نكمي ) , 
� ل ةبولطملا ميقلا ديدحت تاركب عيمجرييغت , 
� ةصصخملا * ةقطنملا نمألا( رمألا مزل اذإ ةقطنمددح ) , 
� نمألا جمانرب ثيدحت( رزطغض *) , 
� ةمزاللا نمألا جمارب عيمجل تاوطخلا عيمجررك .

16 يمقرلا لوحملا ىلإ ةیرظانتلا ةانق .

CommManager يف تالخدملا زيهجت مت دقو ADC 16 10 رارقلا عم B ( 3.3 ; 0 < دهجلا ىدمو , )>1023 ; 0 < سايقم V) .

3 تالخدملا ىلع ةطبترم نوكت نا نكمي.3 نم موعدم , راعشتسا ةيرظانتلايأ V ADC. , ىوتسملا ءوض , ةرارحلا ةجرد :نم يأ نوكي نأ نكمياذھ
خلا , حاير, زاغ , طغضلا , ةبوطر .

يطخ سايقم عم راعشتسالا ةزهجأل اهتدايز نكميماظن (Y = X + * ز.ه ةيرظانتلا راعشتسالا ةزهجأ نم سايقلا طبضلابنكمت يتلا , )بل .LM335 , 
LM35 , ماظنلا يف ءاشنإ ايئاقلت متي , % بولقم ةئملا سايقم , %ةئملا يف , دهجلا .

ريغ لودج قاطن يف راعشتسالا ةزهجأ فصو نكميو.ساسح عونلنيوكتلا فلم يف ةلداعملا ميق لاخدإ راعشتسا ةزهجأ فيرعت نكميورخآ
تايضايرلا تاقيبطت نم تدلو.ز.ه طاقن1024 فلأتيو ،)ةئملا يف ةميقلاو ةيقيقحلا ةميقلا نيب( ليوحتلاةيطخلا .

3.3 نم ريفوت متيو لمعلا نم ةريغص ةيلاحلا راعشتسالا نوكي نأ بجيةيرظانتلا V نم CommManager. دادمإ ةوق بلطتت ال راعشتسالا ةزهجأ ضعب
ز.ه .LM335 , تامواقملا ىتح- ل بحس قيرط نع ةقاطلاب لمعت, تاروتسمرثلا , تامواقملا ةروصلا , تاروتسزنارتلا ةروصلا , تايئانثلا ةروصلا

(4.7K) , 3.3ةقاطلا تادادمال V.

راعشتسالا ةزهجأ ليصوت لباك نم ىوصقلا ةقد ىلع لوصحلاRلإ : 

� ةيمحم نوكتيرورض , 
� ناكمإلا ردق ةريصقامك , 
� هيوشتلا رداصم نماديعب (GSM خلا , ةيلاع ءابرهكلا طوطخ , مالعإويدارلا دصر , تايئاوهلا ).

CommManager يوتحي GSM مهئاطخأ ةدايز ردقت ةيرظانتلا راعشتسالا ةزهجأ نم سايقلاميلسلا ريطخ هيوشت اضيأ نكمي يتلاو , ةدحو .

نم ةدحو تيبثت بجييئاوھ GSM وأ CommManager ةراشإ ةوق سايق مت ثيحعقوملا يف هلك GSM.

طشنعم ىنبملا صجلا لبق تاھوشتلا ىوتسم نم ققحتلل ةقيرطلضفأ GSM ينورتكلإلا ديربلا لئاسر لابقتساو لاسرإ ةدحو SMS.
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يف يمقرلا لوحملا ىلإ ةيرظانتلا ةانق نيوكت ققحتيولك CommManagerCfg.exe و تادادعإليوحتل ةيمقرلا ةيرظانتلا ; ]ووقدر[و قيبطت يف
[ بيوبتلا تامالع * ; ]ووقدر .

رييغت9لإ ADC ماع بيوبتلا ةمالع ديدحت متي نأ بجي9لع )* ; ]ووقدر[و نكمم ليدعتلا ; ]ووقدل[و( ةملعملا *.

ثادحأ ال- )27ل دح تاركب( ةطباضلا ةرشابممدختسا ; ]ووقدل[ &( جارخإلا ةرشابملا ةرطيسلا لجأ نم يمومعلا دادعإلا وھ مهملا رايخلامظعم
ةانقل ةصصخم جاتنالا ىلع يلآ لقنتةانق نكمت ملعلا اذھ لك ىلإ ةدنسملا )* ; ]ووقدر[ مزليوفيرعت ADC جرخ ليغشت متيسو.)* ةميق لقأ( هاندأطاقسإو

جمانرب لكل يدرف لكشب تايوتسملا هذھ فيرعت متي.)ةميقلا *سكام( زواجت دعب بعلملا نم ADC ةانق لكو ADC.

ىلع ةرطيسلاهيجوتل اهسفن سركت يتلاو , يداعلا عضولا يف جارخإلا16 وأ )27ةحاتملا ةيقبتملا( 8 ةكراشم تاركب ماظن صصخي رايخلا اذھةطارخ
جتاونلاو جارخإلا اذھ ADC. تايوتسم ىلإ نييعت ثادحألا نمررحي رايخلا اذھ رايتخا ADC , جتاونلا يف مكحتلا متيو ADC يلحملا زاهجلا ىلع

( تاجرخم ىلع ةرطيسلاةيلحملا لوصحلل ىرخأ ةقيرط كانھ سيل ةناوطسأ جارخإ عضو يف.)دحاواھريغ وأ ةيلحملا مكحت ةدحو نم ثدحلا ذيفنت نود
ADC.

لك ADC دعب تارايخو تاملعملاو ةانق : 

رييغت ; ]ووقدل[و لاجم يف رييغت نوكي نأ نكمي : مساراعشتسالا ADC ووقدر[و لاخدإلا مسا ] ; *.

يھ ةيسايقلا عاونأ : عونراعشتسالا LM335 ,LM35 , ةزهجأ نم ديدج عون ةفاضإ مدختسملل نكمي.)درجلا % ( بولقم % , % , دهجلا
فلم ىلإ ديدج مسا ةفاضإ قيرط نع, راعشتسالا ADCSensorTypes.TXT. , ساسح عون مسا سفن مسا عم أشنت نأ بجيتافلم كلذ ىلإ ةفاضإلاب

داشرإلاو16 ىلإ1 و ءاضفلا مث ".TXT ". ل ةلأسملا ر'صنلا نآلا دجوت ال.دوجوم ىوتسملا بجي1024 ةقحال فلملا اذھ يف CommManager , 
مكحت ةدحو ىلإ ليمحتو نيزخت متيرشؤم طقف .

قالطإ متي فوسوليكو( يف ةنزخملا ثدحلا- )ربعم لالخ ةدحاو ةرم( ةميقلا هذھ نم لقأطاقسإ- )* ; ]ووقدر[ ةمیقو ةقیقد ; ]ووقدل[و( ةميق9ندأ
ل ةرشابملا تاجرخملا عضو يف(قباطملا جارخإلا نييعت متيسو ةيناديملا )* ثدحلا ADC).

)* ثدح نم رثكأ( يف ةنزخملا ثدحلا- )ربعم لالخ ةدحاو ةرم( ةميقلا هذهھالعأ زواجت- )* ; ]ووقدر[ ةمیقلاوسكام ; ]ووقدل[و( ةمیق�وصقلا
لل رشابملا جارخإلا عضويف( ةلباقملا جتانلا حسم متيسو ناديملا قالطإ متيسو ADC).

رايتلل )روبع لالخ ةدحاو ةرم( جمربم هاندأ ىندألا دحلا ةميق تضفخنا اذإ, ليغشتل ثدحلا- )ثدحلا * ليكو( ةقیقدثدح ADC جمانربلا .

لل )ربعم لالخ ةدحاو ةرم( جمربم هالعأ هب حومسملا ىصقألا دحلا زواجت اذإ, ليغشتل ثدحلا- )ثادحألا رثكأ *( سكامثدح ADC جمانربلا ةيلاحلا .

ةیمقرلا جماربلا ىلإ لیوحتةیرظانتلا .

ADC ةانق لك لجأ نم تايوتسملا عيمج جمانربلا فلأتي ADC. 24 ىلإ لصي ام  ADC ل جمارب ءاشنإ نكمي CommManager.

تاونق تايوتسم عيمجل يروف رييغت حمسياذھ ADC , ددحم وھ امك ADC ثدحلا ليغشت قيرط نع )لزنملا يف ةيدرف ةئفدتلل.ز.ه( جمانرب .

ليدعت9لإ ADC جمانربلا : 

� ةمئاق نم جمانربلاراتخا .
� ووقدر[ و جمانربلا مسا رييغت ; ]ووقدل[و( ناديملا يف رييغتمسالا نوكي نكمي ] ; *).
� تايوتسملا عيمجطبض ADC ( يلاحلا جمانربل )ىصقأ دح , ةقيقد .
� ووقدر[ و جمانربلا ثيدحت ; و ]ووقدل[( رزطغض ] ; *).
� جماربلا ةفاك تاوطخلا هذھررك .
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3.4.3 . و ذخآم PCB طیطخت CommManager , LevelManager تنرثیإ مكحتةریبكلا اھریغو

مكحت تادحومظعم eHouse فصلا ذخآم نم نينثا مدختسي IDC 1 وھومادختسالا ةحطسم تالباك.ةمدخلاو كيكفتلا , عيرس تيبثتةياغلل حيتت يتلاو
MM تالباكلل نيعمجأ ذاختا بلطتت ال , ضرعلا يف .

ءاطغذخأم ىلع كلذ ىلإ ةفاضإلاب مهسلاو رولكلا ددعتم لينيفلا يئانث ىلع ليطتسم لكشو.1.السوبد .

فصلا ةيولوألا ءاطعإ عم ميقرت متيسيبابد : 

______________________________________________________________ 

| | 

| | 

|2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 4648 50 | 

|1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 4547 49 | 

| | 

| __V________________________________________________________ | 

ADC تالخدملا( يمقرلا لیوحت- ىلإ- ةیرظانتلا ; ]شدنو تالخدملا ADC) (0 ; 3 , 3V) ىلا عوجرلایف GND يأ لیصوتب مقت ال ; ]شدنو
ةیجراخلا تاناكمإ (IDC - 20) 

1- GND/Groud (0V) 2 - GND/ 0( يضرألا V) 

3- ADC IN 0 4 - ADC 8 يف

5- ADC IN 1 6 - ADC 9 يف

7- ADC IN 2 8 - ADC 10 يف

9- ADC IN 3 10 - ADC 11 لالخ

11- ADC IN 4 12 - ADC 12 يف

13- ADC IN 5 14 - ADC 13 يف

15- ADC IN 6 16 - ADC 14 يف

17- ADC IN 7 18 - ADC 15 يف

19- VDD (+3 , 3V) 20 - VDD (+3 , 3V) - 100مواقملا بيكرت بلطتي  OM ةيرظانتلا راعشتسالا ةزهجأ ةقاطلا ريفوتل يلاحلا دحلا نع
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DIGITAL ةرشابمتالخدملا - (ON/OFF) ةیجراخلا تاناكمإ يأ لیصوتب مقت ال(مكحت نم ضرألا ىلع لصف وأ ةریصق ) (IDC - 16) 

1- 2 يمقرلا لاخدإلا-2 * 1 يمقرلا لاخدإلا  * 

3- 4 ةيمقرلا لاخدإلا-4 * 3 يمقرلا لاخدإلا  * 

5- 6 يمقرلا لاخدإلا-6 * 5 يمقرلا لاخدإلا  * 

7- 8 يمقرلا لاخدإلا-8 * 7 يمقرلا لاخدإلا  * 

9- 10 يمقرلا لاخدإلا-10 * 9 يمقرلا لاخدإلا  * 

11- 12 يمقرلا لاخدإلا-12 * 11 يمقرلا لاخدإلا  * 

13- 14 يمقرلا لاخدإلا-14 * 13 يمقرلا لاخدإلا  * 

15- 16 * 15 يمقرلا لاخدإلا - GND 

بقارملل مئادلا ريمدت ببست نأ نكمي.لاصتالا مدع.بقارموأ ةزهجألا نم عون ىلع ايلخاد بسح اهصيصخت نكميةمھاسم .

DIGITAL 3.3 ; 0(- تالخدملا دم V) - ( ةیجراخلا تاناكمإ يأ لیصوتب مقت ال( مكحت ةدحو نم يضرألالل لصف وأ ةریصق )فاقیإ/لیغشت (IDC 
- 50PIN) ( 1 رادصإلا ) 

1- 2 لخد ةيمقرلا-12 يمقرلا لاخدإلا

3- ةيمقرلا تالخدم4-34 يمقرلا لاخدإلا

5- يمقرلا لاخدإلا6-56 يمقرلا لاخدإلا

7- ةيمقرلا تالخدملا8-78 يمقرلا لاخدإلا

9- 10 يمقرلا لاخدإلا-910 يمقرلا لاخدإلا

11- 12 يمقرلا لاخدإلا-1112 يمقرلا لاخدإلا

13- 14 يمقرلا لاخدإلا-1314 يمقرلا لاخدإلا

15- 16 يمقرلا لاخدإلا-1516 يمقرلا لاخدإلا

17- 18 يمقرلا لاخدإلا-1718 يمقرلا لاخدإلا

19- 20 يمقرلا لاخدإلا-1920 يمقرلا لاخدإلا

21- 22 يمقرلا لاخدإلا-2122 يمقرلا لاخدإلا

23- 24 يمقرلا لاخدإلا-2324 يمقرلا لاخدإلا

25- 26 يمقرلا لاخدإلا-2526 يمقرلا لاخدإلا

27- 28 يمقرلا لاخدإلا-2728 يمقرلا لاخدإلا

29- 30 يمقرلا لاخدإلا-2930 يمقرلا لاخدإلا

31- 32 يمقرلا لاخدإلا-3132 يمقرلا لاخدإلا

33- 34 يمقرلا لاخدإلا-3334 يمقرلا لاخدإلا

35- 36 يمقرلا لاخدإلا-3536 يمقرلا لاخدإلا
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37- 38 يمقرلا لاخدإلا-3738 يمقرلا لاخدإلا

39- 40 يمقرلا لاخدإلا-3940 يمقرلا لاخدإلا

41- 42 يمقرلا لاخدإلا-4142 يمقرلا لاخدإلا

43- 44 يمقرلا لاخدإلا-4344 يمقرلا لاخدإلا

45- 46 يمقرلا لاخدإلا-4546 يمقرلا لاخدإلا

47- 48 يمقرلا لاخدإلا-4748 يمقرلا لاخدإلا

49- 50 GND - GND - ( تالخدملا ريصقت/ليصوتل ) 

6 يف مكحت تادحو نم ةخسن زیھجت نكمیضعب  IDC - 10 الدب ذخآم IDC - 50 ( 2 ةخسنلا ).
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DIGITAL 3.3 ; 0(- تالخدملا دم V) - ( ةیجراخلا تاناكمإ يأ لیصوتب مقت ال( مكحت ةدحو نم يضرألالل لصف وأ ةریصق )فاقیإ/لیغشت (IDC 
- 10PIN) ( 2 ةخسنلا ) 

1- 2+ )8 * ن( يمقرلا لاخدإلا-12+ )8 * ن( يمقرلا لاخدإلا

3- 4+ )8 * ن( يمقرلا لاخدإلا-4+ 3+ )8 * ن( يمقرلا لاخدإلا

5- 6+ )8 * ن( يمقرلا لاخدإلا-6+ 5+ )8 * ن( يمقرلا لاخدإلا

7- 8+ )8 * ن( يمقرلا لاخدإلا-8+ 7+ )8 * ن( يمقرلا لاخدإلا

9- GND 10 يربلا مكحت - GND تالخدملا ريصقت/طبر0لإ ; ]شدنو ضرألا مكحت

DIGITAL عباتتلا وغم نم رشابملا لاصتالاعباتتل نیقئاسلا عم جتاونلا ; ]شدن[ و )1 تایمومع تالقان( 1 تاجرخملا (IDC - 50) 

1- VCCDRV 12+( ثحم ةقاطلا تادادما عباتت ; ]شدنو  V UPS ثحلايلاعلا دهجلا دض نيقئاسلا ةيامحل يئانثلا مامصلا طقل()ريغ ) 

2- VCCDRV - 12+( ثحم ةقاطلا تادادما عباتت  V UPS يلاعلا دهجلا ثحلا دض نيقئاسلا ةيامحل يئانثلا مامصلاطقل( )ريغ ) 

3- 12( وغمرشابم لاصتا عباتت عباتتل قئاس عم ةيمقرلا جرخ V/20mA) هيجوتلا1 كيلورديھ/ةلمح-1.ال A (CM) 

4- 12( وغمرشابم لاصتا عباتت عباتتل قئاس عم ةيمقرلا جرخ V/20mA) هيجوتلا1 كيلورديھ/ةلمح-2.ال B (CM) 

5- 12( وغمرشابم لاصتا عباتت عباتتل قئاس عم ةيمقرلا جرخ V/20mA) هاجتالا2 كيلورديھ/ةلمح-3.ال A (CM) 

6- 12( وغمرشابم لاصتا عباتت عباتتل قئاس عم ةيمقرلا جرخ V/20mA) هاجتالا2 كيلورديھ/ةلمح-4.ال B (CM) 

7- 12( وغمرشابم لاصتا عباتت عباتتل قئاس عم ةيمقرلا جرخ V/20mA) هاجتالا كيلورديھ3/ةلمح-5.ال A (CM) 

8- 12( وغمرشابم لاصتا عباتت عباتتل قئاس عم ةيمقرلا جرخ V/20mA) ةلمح-6.ال /B 3 كيلورديھ هاجتالا  (CM) 

9- 12( وغمرشابم لاصتا عباتت عباتتل قئاس عم ةيمقرلا جرخ V/20mA) هاجتالا كيلورديھ4/ةلمح-7.ال A (CM) 

10- 12( وغمرشابم لاصتا عباتت عباتتل قئاس عم ةيمقرلا جرخ V/20mA) ةلمح-8.ال /B 4 كيلورديھ هاجتالا  (CM) 

11- 12( وغمرشابم لاصتا عباتت عباتتل قئاس عم ةيمقرلا جرخ V/20mA) هاجتالا كيلورديھ5/ةلمح-9.ال A (CM) 

12- 12( وغمرشابم لاصتا عباتت عباتتل قئاس عم ةيمقرلا جرخ V/20mA) هاجتالا كيلورديھ5/ةلمح-10.ال B (CM) 

13- 12( وغمرشابم لاصتا عباتت عباتتل قئاس عم ةيمقرلا جرخ V/20mA) هاجتا6 كيلورديھ/ةلمح-11.ال A (CM) 

14- 12( وغمرشابم لاصتا عباتت عباتتل قئاس عم ةيمقرلا جرخ V/20mA) ةلمح-12.ال /B 6 كيلورديھ هاجتالا  (CM) 

15- 12( وغمرشابم لاصتا عباتت عباتتل قئاس عم ةيمقرلا جرخ V/20mA) هاجتالا كيلورديھ7/ةلمح-13.ال A (CM) 

16- 12( وغمرشابم لاصتا عباتت عباتتل قئاس عم ةيمقرلا جرخ V/20mA) هاجتالا كيلورديھ7/ةلمح-14.ال B (CM) 

17- 12( وغمرشابم لاصتا عباتت عباتتل قئاس عم ةيمقرلا جرخ V/20mA) هاجتالا كيلورديھ8/ةلمح-15.ال A (CM) 

18- 12( وغمرشابم لاصتا عباتت عباتتل قئاس عم ةيمقرلا جرخ V/20mA) ةلمح-16.ال /B 8 كيلورديھ هاجتالا  (CM) 

19- 12( وغمرشابم لاصتا عباتت عباتتل قئاس عم ةيمقرلا جرخ V/20mA) هاجتالا كيلورديھ9/ةلمح-17.ال A (CM) 

20- 12( وغمرشابم لاصتا عباتت عباتتل قئاس عم ةيمقرلا جرخ V/20mA) هاجتالا كيلورديھ9/ةلمح-18.ال B (CM) 

21- 12( وغمرشابم لاصتا عباتت عباتتل قئاس عم ةيمقرلا جرخ V/20mA) هاجتالا10 كيلورديھ/ةلمح-19.ال A (CM) 

22- 12( وغمرشابم لاصتا عباتت عباتتل قئاس عم ةيمقرلا جرخ V/20mA) هاجتالا10 كيلورديھ/ةلمح-20.ال B (CM) 

23- 12( وغمرشابم لاصتا عباتت عباتتل قئاس عم ةيمقرلا جرخ V/20mA) هاجتالا11 كيلورديھ/ةلمح-21.ال A (CM) 
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24- 12( وغمرشابم لاصتا عباتت عباتتل قئاس عم ةيمقرلا جرخ V/20mA) ةلمح-22.ال /B 11 كيلورديھ هاجتالا  (CM) 

25- 12( وغمرشابم لاصتا عباتت عباتتل قئاس عم ةيمقرلا جرخ V/20mA) هاجتالا12 كيلورديھ/ةلمح-23.ال A (CM) 

26- 12( وغمرشابم لاصتا عباتت عباتتل قئاس عم ةيمقرلا جرخ V/20mA) هاجتالا12 كيلورديھ/ةلمح-24.ال B (CM) 

27- 12( وغمرشابم لاصتا عباتت عباتتل قئاس عم ةيمقرلا جرخ V/20mA) هيجوتلا13 كيلورديھ/ةلمح-25.ال A (CM) 

28- 12( وغمرشابم لاصتا عباتت عباتتل قئاس عم ةيمقرلا جرخ V/20mA) هيجوتلا13 كيلورديھ/ةلمح-26.ال B (CM) 

29- 12( وغمرشابم لاصتا عباتت عباتتل قئاس عم ةيمقرلا جرخ V/20mA) هاجتالا14 كيلورديھ/ةلمح-27.ال A (CM) 

30- 12( وغمرشابم لاصتا عباتت عباتتل قئاس عم ةيمقرلا جرخ V/20mA) هاجتالا14 كيلورديھ/ةلمح-28.ال B (CM) 

31- 12( وغمرشابم لاصتا عباتت عباتتل قئاس عم ةيمقرلا جرخ V/20mA) هاجتالا15 كيلورديھ/ةلمح-29.ال A (CM) 

32- 12( وغمرشابم لاصتا عباتت عباتتل قئاس عم ةيمقرلا جرخ V/20mA) ةلمح-30.ال /B 15 كيلورديھ هاجتالا  (CM) 

33- 12( وغمرشابم لاصتا عباتت عباتتل قئاس عم ةيمقرلا جرخ V/20mA) هاجتالا16 كيلورديھ/ةلمح-31.ال A (CM) 

34- 12( وغمرشابم لاصتا عباتت عباتتل قئاس عم ةيمقرلا جرخ V/20mA) هاجتالا16 كيلورديھ/ةلمح-32.ال B (CM) 

35- 12( وغمرشابم لاصتا عباتت عباتتل قئاس عم ةيمقرلا جرخ V/20mA) هيجوتلا17 كيلورديھ/ةلمح-33.ال A (CM) 

36- 12( وغمرشابم لاصتا عباتت عباتتل قئاس عم ةيمقرلا جرخ V/20mA) ةلمح-34.ال /B 17 كيلورديھ هاجتالا  (CM) 

37- 12( وغمرشابم لاصتا عباتت عباتتل قئاس عم ةيمقرلا جرخ V/20mA) هاجتالا18 كيلورديھ/ةلمح-35.ال A (CM) 

38- 12( وغمرشابم لاصتا عباتت عباتتل قئاس عم ةيمقرلا جرخ V/20mA) هاجتالا18 كيلورديھ/ةلمح-36.ال B (CM) 

39- 12( وغمرشابم لاصتا عباتت عباتتل قئاس عم ةيمقرلا جرخ V/20mA) هاجتالا19 كيلورديھ/ةلمح-37.ال A (CM) 

40- 12( وغمرشابم لاصتا عباتت عباتتل قئاس عم ةيمقرلا جرخ V/20mA) هاجتالا19 كيلورديھ/ةلمح-38.ال B (CM) 

41- 12( وغمرشابم لاصتا عباتت عباتتل قئاس عم ةيمقرلا جرخ V/20mA) هاجتالا20 كيلورديھ/ةلمح-39.ال A (CM) 

42- 12( وغمرشابم لاصتا عباتت عباتتل قئاس عم ةيمقرلا جرخ V/20mA) ةلمح-40.ال /B 20 كيلورديھ هاجتالا  (CM) 

43- 12( وغمرشابم لاصتا عباتت عباتتل قئاس عم ةيمقرلا جرخ V/20mA) هاجتالا21 كيلورديھ/ةلمح-41.ال A (CM) 

44- 12( وغمرشابم لاصتا عباتت عباتتل قئاس عم ةيمقرلا جرخ V/20mA) هاجتالا21 كيلورديھ/ةلمح-42.ال B (CM) 

45- GND/0V مكحت ةدحو نم يضرألا

46- GND/ 0 يضرألا V 

47- GND/ 0 يضرألا V 

48- PWM 1 (PWM وأ1ل رمحألا نول ال رميد TTL RGB 3.3 )قئاسلانودب ; ]شدن[ و V/10mA ( يئانثلا مامصلا ىلع ةرشابملا ةرطيسلا ىلع LED قئاسةقاطلا نم
لزعملا- تايرصبلا ) 

49- PWM 2 (PWM وأ2ل رضخألا نول ال رميد TTL RGB 3.3 )قئاسلانودب ; ]شدن[ و V/10mA ( يئانثلا مامصلا ىلع ةرشابملا ةرطيسلا ىلع LED قئاسةقاطلا نم
لزعملا- تايرصبلا ) 

50- PWM 3 (PWM ل قرزألا وأ3 نول ال رميد TTL RGB 3.3 )قئاسلانودب ; ]شدن[ و V/10mA ( يئانثلا مامصلا ىلع ةرشابملا ةرطيسلا ىلع LED قئاسةقاطلا نم
لزعملا- تايرصبلا ) 

DIGITAL عباتتلا وغم نم رشابملا لاصتالاعباتتل نیقئاسلا عم جتاونلا ; ]شدنو )2 تایمومع تالقان( 2 تاجرخملا (IDC - 50) 

1- VCCDRV 12+( ثحم ةقاطلا تادادما عباتت ; ]شدنو  V UPS يلاعلا دهجلا ثحلا دض نيقئاسلا ةيامح طقل يئانثلا مامصلا()ريغ ) 

2- VCCDRV - 12+( ثحم ةقاطلا تادادما عباتت  V UPS يلاعلا دهجلا ثحلا دض نيقئاسلا ةيامح يئانثلا مامصلاطقل( )ريغ ) 
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3- 12( وغمرشابم لاصتا عباتت عباتتل قئاس عم ةیمقرلا جرخ V/20mA) هاجتالا22 كیلوردیھ/ةلمح-43.ال A (CM) 

4- 12( وغمرشابم لاصتا عباتت عباتتل قئاس عم ةیمقرلا جرخ V/20mA) هاجتالا22 كیلوردیھ/ةلمح-44.ال B (CM) 

5- 12( وغمرشابم لاصتا عباتت عباتتل قئاس عم ةیمقرلا جرخ V/20mA) هاجتالا23 كیلوردیھ/ةلمح-45.ال A (CM) 

6- 12( وغمرشابم لاصتا عباتت عباتتل قئاس عم ةیمقرلا جرخ V/20mA) هاجتالا23 كیلوردیھ/ةلمح-46.ال B (CM) 

7- 12( وغمرشابم لاصتا عباتت عباتتل قئاس عم ةیمقرلا جرخ V/20mA) هاجتالا24 كیلوردیھ/ةلمح-47.ال A (CM) 

8- 12( وغمرشابم لاصتا عباتت عباتتل قئاس عم ةیمقرلا جرخ V/20mA) هاجتالا24 كیلوردیھ/ةلمح-48.ال B (CM) 

9- 12( وغمرشابم لاصتا عباتت عباتتل قئاس عم ةیمقرلا جرخ V/20mA) هاجتالا25 كیلوردیھ/ةلمح-49.ال A (CM) 

10- 12( وغمرشابم لاصتا عباتت عباتتل قئاس عم ةیمقرلا جرخ V/20mA) هاجتالا25 كیلوردیھ/ةلمح-50.ال B (CM) 

11- 12( وغمرشابم لاصتا عباتت عباتتل قئاس عم ةیمقرلا جرخ V/20mA) هاجتالا26 كیلوردیھ/ةلمح-51.ال A (CM) 

12- 12( وغمرشابم لاصتا عباتت عباتتل قئاس عم ةیمقرلا جرخ V/20mA) هاجتالا26 كیلوردیھ/ةلمح-52.ال B (CM) 

13- 12( وغمرشابم لاصتا عباتت عباتتل قئاس عم ةیمقرلا جرخ V/20mA) هاجتالا27 كیلوردیھ/ةلمح-53.ال A (CM) 

14- 12( وغمرشابم لاصتا عباتت عباتتل قئاس عم ةیمقرلا جرخ V/20mA) ةلمح-54.ال /B 27 كیلوردیھ هاجتالا  (CM) 

15- 12( وغمرشابم لاصتا عباتت عباتتل قئاس عم ةیمقرلا جرخ V/20mA) هاجتالا28 كیلوردیھ/ةلمح-55.ال A (CM) 

16- 12( وغمرشابم لاصتا عباتت عباتتل قئاس عم ةیمقرلا جرخ V/20mA) ةلمح-56.ال /B 28 كیلوردیھ هاجتالا  (CM) 

17- 12( وغمرشابم لاصتا عباتت عباتتل قئاس عم ةیمقرلا جرخ V/20mA) هاجتالا29 كیلوردیھ/ةلمح-57.ال A (CM) 

18- 12( وغمرشابم لاصتا عباتت عباتتل قئاس عم ةیمقرلا جرخ V/20mA) هاجتالا29 كیلوردیھ/ةلمح-58.ال B (CM) 

19- 12( وغمرشابم لاصتا عباتت عباتتل قئاس عم ةیمقرلا جرخ V/20mA) هاجتالا30 كیلوردیھ/ةلمح-59.ال A (CM) 

20- 12( وغمرشابم لاصتا عباتت عباتتل قئاس عم ةیمقرلا جرخ V/20mA) ةلمح-60.ال /B 30 كیلوردیھ هاجتالا  (CM) 

21- 12( وغمرشابم لاصتا عباتت عباتتل قئاس عم ةیمقرلا جرخ V/20mA) هاجتالا31 كیلوردیھ/ةلمح-61.ال A (CM) 

22- 12( وغمرشابم لاصتا عباتت عباتتل قئاس عم ةیمقرلا جرخ V/20mA) هاجتالا31 كیلوردیھ/ةلمح-62.ال B (CM) 

23- 12( وغمرشابم لاصتا عباتت عباتتل قئاس عم ةیمقرلا جرخ V/20mA) هاجتالا32 كیلوردیھ/ةلمح-63.ال A (CM) 

24- 12( وغمرشابم لاصتا عباتت عباتتل قئاس عم ةیمقرلا جرخ V/20mA) هاجتالا32 كیلوردیھ/ةلمح-64.ال B (CM) 

25- 12( وغمرشابم لاصتا عباتت عباتتل قئاس عم ةیمقرلا جرخ V/20mA) هاجتالا33 كیلوردیھ/ةلمح-65.ال A (CM) 

26- 12( وغمرشابم لاصتا عباتت عباتتل قئاس عم ةیمقرلا جرخ V/20mA) هاجتالا33 كیلوردیھ/ةلمح-66.ال B (CM) 

27- 12( وغمرشابم لاصتا عباتت عباتتل قئاس عم ةیمقرلا جرخ V/20mA) هاجتالا34 كیلوردیھ/ةلمح-67.ال A (CM) 

28- 12( وغمرشابم لاصتا عباتت عباتتل قئاس عم ةیمقرلا جرخ V/20mA) ةلمح-68.ال /B 34 كیلوردیھ هاجتالا  (CM) 

29- 12( وغمرشابم لاصتا عباتت عباتتل قئاس عم ةیمقرلا جرخ V/20mA) هاجتالا35 كیلوردیھ/ةلمح-69.ال A (CM) 

30- 12( وغمرشابم لاصتا عباتت عباتتل قئاس عم ةیمقرلا جرخ V/20mA) هاجتالا35 كیلوردیھ/ةلمح-70.ال B (CM) 

31- 12( وغمرشابم لاصتا عباتت عباتتل قئاس عم ةیمقرلا جرخ V/20mA) هاجتالا36 كیلوردیھ/ةلمح-71.ال A (CM) 

32- 12( وغمرشابم لاصتا عباتت عباتتل قئاس عم ةیمقرلا جرخ V/20mA) ةلمح-72.ال /B 36 كیلوردیھ هاجتالا  (CM) 

33- 12( وغمرشابم لاصتا عباتت عباتتل قئاس عم ةیمقرلا جرخ V/20mA) هاجتالا37 كیلوردیھ/ةلمح-73.ال A (CM) 

34- 12( وغمرشابم لاصتا عباتت عباتتل قئاس عم ةیمقرلا جرخ V/20mA) هاجتالا37 كیلوردیھ/ةلمح-74.ال B (CM) 
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35- 12( وغمرشابم لاصتا عباتت عباتتل قئاس عم ةيمقرلا جرخ V/20mA) هاجتالا38 كيلورديھ/ةلمح-75.ال A (CM) 

36- 12( وغمرشابم لاصتا عباتت عباتتل قئاس عم ةيمقرلا جرخ V/20mA) هاجتالا38 كيلورديھ/ةلمح-76.ال B (CM) 

37- 12( وغمرشابم لاصتا عباتت عباتتل قئاس عم ةيمقرلا جرخ V/20mA) هاجتالا39 كيلورديھ/ةلمح-77.ال A (CM) 

38- 12( وغمرشابم لاصتا عباتت عباتتل قئاس عم ةيمقرلا جرخ V/20mA) هاجتالا39 كيلورديھ/ةلمح-78.ال B (CM) 

39- 12( وغمرشابم لاصتا عباتت عباتتل قئاس عم ةيمقرلا جرخ V/20mA) هاجتالا40 كيلورديھ/ةلمح-79.ال A (CM) 

40- 12( وغمرشابم لاصتا عباتت عباتتل قئاس عم ةيمقرلا جرخ V/20mA) هاجتالا40 كيلورديھ/ةلمح-80.ال B (CM) 

41- GND/0V مكحت ةدحو نم يضرألا

42- GND/0V مكحت ةدحو نم يضرألا

43- GND/0V مكحت ةدحو نم يضرألا

44- GND/0V مكحت ةدحو نم يضرألا

45- PWM 1 ( ةوق قئاسلا ةيلخادلا PWM 12ل رمحألا وأ1 مقر v/1A RGB) 

46- PWM 1 ( ةوق قئاسلا ةيلخادلا PWM 12ل رمحألا وأ1 مقر v/1A RGB) 

47- PWM 2 ( يأ وأ2 سأ قئاس ةيلخادلا PWM 12ل رضخألا v/1A RGB) 

48- PWM 2 ( يأ وأ2 سأ قئاس ةيلخادلا PWM 12ل رضخألا v/1A RGB) 

49- PWM 3 ( ةوق قئاسلا ةيلخادلا PWM 12ل قرزألا وأ3 مقر v/1A RGB) 

50- PWM 3 ( ةوق قئاسلا ةيلخادلا PWM 12ل قرزألا وأ3 مقر v/1A RGB) 

ءابرھك DC (4 - PIN يئابرھكلا رایتلا )سبقملا

1- 5+( تالخدملا  V/2A ةدحو كرحملا GSM) 

2- GND/ 0/ضرألا V 

3- GND/ 0/ضرألا V 

4- 12+ 5+( تالخدملا  V 0.5/)لعفت A عم كرحملا مكحت UPS ةقاطلا تادادما عاطقنا نود; ]شدن[ و

ETHERNET- سبقم RJ45 LAN 10( لاصتا MBs) ةكبش

ACCU- 3.7( مكارت V/600mAH) ةدحول GSM 

مكارت +1

2- GND 

eHouse1 - (RJ45) لاصتالل ذفنم eHouse 1 (RS - نیجھلا بیكرتتانایبلا يف ةلفاح (485 (CM طقف ) 

1 ,2 - GND/ 0( يضرألا V) 

3 ,4 - +12 V VCC , 12+( ةقاطلا تادادما ةلصتم  V DC لاصتالا مدع )سبقملاةقاطلا ىلع .
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5 - TX + ( قرفلا )ةيباجيإ جرخ ثب

6 - TX - ( قرفلا )يبلسلا جتانلا ثبلا متي ثيح

7 - RX - ( قرفلا )يبلسلا لابقتسالا جرخ

8 - RX + ( قرفلا )يباجيإلا لابقتسالا جتانلا

لاثتمالاسبقملا RoomManager , ExternalManager , ال HeatManager ةيسايقلا RS232 - 485 لباك بولطم ربعم نم مغرلا ىلع , ليوحت
لاصتالل eHouse1 ماظنلا .

TX +< - > RX + 

TX -< - > RX -

RX +< - > TX + 

RX -< - > TX -

HWOUT1 ,HWOUT2 , HWOUT3 , HWOUT4 , ALARMLIGHT , ALARMMONITORING , 
ALARMHORN ل()ةحوتفم ةداع , كرتشم , ةقلغم ةداع( حيتافملا عباتت يف- ءانب; ]شدنو CM) 

ALARMLIGHT نمأ ماظن نم ريذحت ءوض ; ]شدنو CM 

ALARMHORN- نمأ ماظن نم هيبنتلا نرقلا CM 

ALARMMONITORING ىلإ هيبنتلا راطخإلل راذنإ ةزهجأ دصر ; ]شدنو CM طيشنتلا طخ- ةعاذإلا(نمألا ةلاك ) 

HWOUTx لبقتسملا ضارغأ( ةصصخم مكحت تادحو جارخإب ةزهجألا ; ]شدنو ) 

نميألا بناجلا ىلإ راسيلا نم ةمقرمتالصوم

1- ةقلغم ةداع NC/ لاصتا (COM عباتتلا عطق ليغشت متي امدنع, )ليحرتل ليغشت نودب

2- COM/ ةكرتشملا , 

3- NO ليغشت نودب( ةداع ةيمكلا COM الصتم )ليحرتل COM عباتتلا ليغشت متي امدنع .

I2C1 ,I2C2 , SPI1 , SPI2 , UARTS TTL , PGM تاھجاولسلسملا نم ةعسوتلا تاحتف ; ]شدنو

ةصصخم تاقحلم جراخ ةيجراخلا ةزهجألا طبر اللعف eHouse نم ةفلتخم عاونأ نم تالاصتالا تاهجاو.ةزهجألا eHouse نكمي.مكحت تادحو
تالخدملا , جتاونلا , تالخدملايمقرلا ىلإ سيبابدلا ليصوت ADC نأ نكميةيتلوفلا/ىرخأ تاراشإل لاصتا.ةيامح يأ نودمكحتم تاراشإ ىلإ ةرشابم

مئاد مكحت ريمدت ببسي .
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3.5. ينافتلاو ىرخأ مكحت تنرثیإ .

مكحت تادحو ميمصت دنتسيوةيرامعم ةسدنھ Ethernet جلاعملا(مكحتم ىلع ).

ةيرظانتلاويمقر , تاهجاو , ةزهجألا دراوم نم ادج ةريبك ةيمك كيدلمھ I/O مئادلا مكحتلا فرغلل ةبولطملا ماهم يأ ءادأ ىلع ةرداق نوكتل , 
permises تادعمةيئابرهك وأ ةصاخ .

ىلع دمتعي ةزهجألا(مكحتلا تادحو نم نايسيئر ناعون كانھ , ايساسأ PCB): 

ءانب ساسأ ىلع مكحتطسوتم EthernetRoomManager ,EthernetHeatManager , EthernetSolarManager: 

� ةيمقرلا جتاونلا35 ىلإقوف
� ةيمقرلا تالخدملا12 ىلإقوف
� 3.3 , 0( ةيمقرلا- ىلإ- ةيرظانتلا-16 ىلإ تالخدملا سايققوف  V) 
� 3 ىلإ تاتفخملاقوف  PWM/DC وأ RGB 1
� و لاسرالا لابقتساءارمحلا تحت ةعشألا
� ةيلسلستلا ذفانملا نم نينثالا , RS - 232 TTL 

ءانب ساسأ ىلع مكحتریبك CommManager , LevelManager 

� ةيمقرلا جتاونلا80 ىلإقوف
� ةيمقرلا تالخدملا48 ىلإقوف
� 3 ىلإ تاتفخملاقوف  PWM/DC وأ RGB 1
� RS - 232TTL , RS - ةلماك سكلبود 485
� GSM/ SMS 
� تاليدبتلا يف ءانب عم ةيمقرلا جتاونلا8 ىلإقوف
� لسلسم I2C تاهجاو , SPI ماظنلا عسوتلل

مكحت تادحو تينب دقوعيمج eHouse - نم)تادعم/زاهجلا سفن يف مكحت ةدحو ىلإ ةتباثلا جماربلا يأليمحتل نكمملا نمف( عالقإلا لمحم يف
CommManagerCfg مكحت تادحو ىلع دمتعت تانايبلا هذھ( اهليدعت وأ ليدعت/بتكيدرف لكشب ةتباثلا جماربلا نوكت نأ نكمي.قيبطت eHouse 

مكحت تادحو نم ةخسن لسلسملا ; ]شدنو بلاقةيسايقلا ERM , LM , CM , EHM ,ESM). و ةرفشم ةتباثلا جماربلا enginiering وھ سكعلا
ايراجت ةرربمال ىرحألاب .

ايلحم ةتباثلا جماربلا نوكت نأ نكمي.ةدوجوملا ةزهجألا مكحت تادحو ىلعءانب صصخم ليغشت ماظن ءاشنإ نكمملا نم رماوأ ربكأ ىلع لوصحلل
جمانرب مادختسابليمحت PC تلمش (CommManagerCfg.EXE) .

مكحت تادحو ىلإ لهسلا ليمحتنع فشكلاو للخلا حالصإ وأ تاثيدحتلا نع جارفإلل ةصرفلا يطعي امكاذھ .
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4.eHouse PC ةمزح (eHouse تنرثیإلل ) 

ماظنلكلذ ىلإ ةفاضإلاب eHouse زودنيو ماظن تحت لمعت يتلا جماربلاةدعاسم يف ةزهجم تادحو تاينورتكلالا XP ءافلخو .

4.1.eHouse قیبطتلا (eHouse.EXE) 

ووقدل[و قيبطتل ةسركم يھاذھ ] ; eHouse 1 ووقدل[ويف.ماظن ; ]ووقدر[ و ] ; eHouse ماظنلا اذھ مادختسا نكميو ; ]ووقدل[و تنرثيإلل
ووقدل[ & ةملعملا عم ةيضقلا رادت نأ يغبنيواذھ يف.الضف تنرثيإ مكحت تادحو نم تانايبلا ةنمازملقيبطتلا ] ; ehouse.EXE/viaUdp و

[ عضولا مكحت تادحو طاقتلال; ]ووقدر .
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4.2.WDT لل eHouse (KillEhouse.EXE) 

ليغشتل ماظنل قيبطت بقارت تقوملا بلكلابقار eHouse صحفو eHouse. قيبطت EXE نيب لصاوتلا مدع , لشف , قنشةلاح يف.رمتسملا لمعلل
و مكحتلا تادحو eHouse قيبطت , KillEhouse. ىرخأ ةرم ليغشت ةداعإو قيبطتلا قلغي سكإ .

يف تافلملا نيزخت متيبيترت " killexec\" ليلد .

WDT ل نيوكت مت eHouse ماظن تيبثت ءانثأ eHouse ةحلاص ةيضارتفالا تادادعإلا اذإ بقارم ريغريغو .

ىلإ eHouse. قيبطت EXE ةلاحلا لبقتسانم ةمالع وھو , صحف متي فلم " يبیسنیربو يموت ناس.ةیجراخلا\تالجس "لل يضارتفالا رمعلا بسح

نم ةريخألا ExternalManager , ةلاح يف.ماظنلا يف مكحت ةمساحلاو ةماهلارثكألا وھ اذھ نأل ExternalManager مدع , HeatManager مسا
( تالجس ". ز.ه \HeatManagerName.TXT " لجس فلم وأ )مدختست نأ يغبنيو RoomManager ( نولاص/تالجس ".ز.ه .TXT " ). ةلاح يف

ىرخأ , WDT نييعت ةداعإ متيس eHouse. بقارمريغ ةمئاقلا نم لجس نع ثحبأ , ايرود سكإ .

للاثم eHouse. عم سكإ RoomManager' ةبكرملا ةروصقممسا هيدل مهنم دحاو طقف ق : 

ریدملزنم- ه

ehouse. سكإ

/ قرش لامش / NR/NT/ ةیناثلا

100000 

120 

C:\ه - COMM\ نولاص\تالجس\لزنم- ه .TXT 

فلملا ريدي.* ملاعم طوطخقحال : 

زودنيو يف مساقيبطت 1

ماظن ليلد "\نب " يف فلمذيفنت 2 eHouse 

تاملعملاذيفنتلل لباق 3

ق[ قيبطت لجأ نم لمعلا تقو{وصقلا 4 ] 

5 ق[ لومخلا تقو ىوصقلا ] 

ليدعت/ءاشنإ رمع نم ققحتلل , مسافلم 6 .

قيبطتل " ریدت. "تافلم eHouse يف ةنزخملا " EXEC\" لكيهلا سفن اهل ليلد .

لبق نم بلطلا ىلع ظافحلا نكميرخآ WDT ليلدلا اذھ ىلإنيوكتلا تافلم عضو قيرط نع .
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4.3 . قیبطت ConfigAux (ConfigAux.EXE) 

ل قيبطتلا مدختسيواذھ : 

� بيترتيلوألا ماظنلا
� eHouse تاصنملا تايجمربلا/ةزھجألا عيمج ىلع تاحولجماربلا
� ةطيسب دادعإلا بلطتت يتلا تاقيبطتلادعاسم
� تيبثتلا لجأ نم تاملعملا مھملامظعم فرعي eHouse.

تاملعملا عم ليغشت , لماكلا نيوكتلا ءارجإىلإ " ConfigAux. سكإ /ChangeHashKey ".

تاملعملا : 
ىلع( ةريصقلا لئاسرلا ةباوب نم ددع ; ]شدنو فتاھلا ماقرألقنتم CommManager) ( مكحت تادحو ةفاكل نيوكتلا ليمحتل ةمزاللانمو

تاحولةرطيسلاو ) 
ليمحت نم دب ال , بيترترييغت دعب( )ةيرشع ةيسادسلا ةرفشلا يف( تاحول مكحت تادحوىلع ةقداصملل زمر ةيمزراوخ ةئزجت- ةئزجتلا لودجلا

مكحتلا تاحول مكحت تادحوعيمجل ةديدج تادادعإ ) 
دعب نع بقارملا E - ةعاذإ- تاحول , تاقيبطتلا عيمجل ينورتكلإلا ديربلا ناونع- ناونعديرب

لابقتسا eMailGate لابقتسال ; ]شدنو تاحول , تاقيبطتلا عيمجل ينورتكلإلا ديربلا ناونع- ناونعلا
SMTP وضعلا مسا (eMailGate) - SMTP قيبطتلل مدختسملا eMailGate ربانملا فلتخمل مكحتلا تاحوللبق نم اضيأ مدختست
POP3 مدختسملا مسا (eMailGate)- POP3 قيبطتلل مدختسملا eMailGate ربانملا فلتخملمكحتلا تاحول لبق نم اضيأ مدختست

مدختساال- تالجسلا لاسرإ ةداعإ راركت دعب
لل يلحملا فيضملا مسا- يلحملا فيضملا مسا SMTP نوبز

لل لهس مادختسا طقف- لوخدلا عون CM 
ةملك SMTP , POP ليمعلل رورملا ةملك- رسلا ةملك3 SMTP , POP3
مداخ SMTP مداخ, ناونعلا POP3 ناونعلا - SMTP و POP3 ناونع لخدأ- ناونع IP نكمماذإ

SMTP تروب , POP3 ذفنملا - SMTP و POP3 ئناوملاتامقلم
رييغت ال( ةلاسرلا ناونع- عوضوم ) 

CommManager IP ناونع - IP ناونع CommManager 
CommManager TCP تروب - TCP ءانيم CommManager 

ةماعلا- تنرتنإلا ةيبناجلا ناونعلا TCP/IP وأ DDNS هيجوتلا زاهج ىلع ةمدخلا نييعت بجي( يويحلا ) 
ءانيم ةيبناجلا تنرتنإلا -TCP تنرتنإلا بناجلا نم ذفنملا

مداخ FTP , ليلد FTP , مداخل تالجس نمازتلل تاملعملا ق'قيبطتلا- رسلا ةملك, مدختسم FTP (FTPGateway.EXE).
لبق نم دمتعم ريغاذھ , مدختست ال- ريفشتلا ينورتكلإلا ديربلا CommManager 
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4.4 .CommManagerCfg - تنرثیإ مكحت تادحو نیوكت .

CommManagerCfg. ل قيبطتلا مدختسيوسكإ : 

� مكحت تادحو نيوكتلا ةلماكذفن eHouse4Ethernet 
� مكحت تادحو ىلإ ثادحألا لاسرإايودي eHouse 
� راظتنالا ةمئاق نم ثدحلا لاسرإيكيتاموتوأ (PC ليلد Windows ةدعاسم تاباوباهيلع تلوتسا يتلا ) 
� لكاشملا نع فشكلاو داشرإلا تادحونيوكتل لسلسملا تنرثيإ تاهجاو نيب ةفافش عضوليغشت
� ةصنم زاهج يأوةيكذلا فتاوهلا , صارقأ , مكحتلا تاحول عيمجل نيوكتلا جماربديلوت

� ةيلاتلا ةقيرطلايف قيبطتلا ليغشت بجي , تنرثيإ مكحت ةدحو ةيأ نيوكتىلإ " CommManagerCfg.EXE/ عم , " 000201 :ج IP ناونع
باب حتفت ةيضارتفالا ةملعملا بايغ يف.)رافصألاةئيلم- فرحأ6( مكحت ةملعملا CommManager ناونع000254( نيوكتلا ).

نيوكت CommManager عم CommManagerCfg يف تشقونو , قيبطت CommManager فصو .
ل فصو رصتقيو EthernetRommManager بيترت .

يلاملا بقارملا تنرثيإنم عون ىلع دمتعي ام , ال مأو نيكمتو تادادعإلاةعومجملا هذھ بيوبتلا تامالع نم ددع ىلع يوتحي قيبطتلا .
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ةماع تادادعإ ; ]شدنوبیوبت ماع 4.4.1 .

ةيلاتلا رصانعلا ىلع يوتحي ماع بيوبتلا ةمالعلا .

� ضرع لقأ تامولعملا , ددع عفترايف( مث , عيمج ; ]شدن & 1 , ال-0 ىوتسم تالجس ريراقت- ىوتسمريرقت ).
� ددع1ةيئامنإلا تاعورشملا eHouse - ددع RM ( يف نواعتلل CommManager ةقيرطنيجهلا eHouse (1 فارشإ تحت

eHouse CommManager). 0ددح .
� مكحت ةدحو مسا- مسازاهج Ethernet 
� تادادعإاهمھأو ءامسألا رييغتب كل حمسي- نيكمتليدعت
� ليجست UART قيرط نع تالجس لاسرإ ليطعت- لطعم RS - 232 ( ةددحمملعلا نوكي نأ بجي ) 
� ERM - شدنو )رايتخالا رز( مكحت ةدحو عون ديدحت ] ;EthernetRoomManager 
� طبض لابقتسا/لقانلا ءارمحلا تحت ةعشألا- تادادعإءارمحلا تحت ةعشألا ERM 
� يلاحلا يلاملا بقارملا نم تقولا طبض- ةرمطبض
� تنرثيإفافش /UART 1 - ةيفرطلا ةزهجألل ميلسلاو نيوكتلا ةيلمع ةحص نم ققحتلل1 ذفنملالسلسملاو تنرثيإ نيب ةفافش عضو
� 2/تنرثيإفافش  UART - ةيفرطلا ةزهجألل ميلسلاو نيوكتلا ةيلمع ةحص نم ققحتلل2 ذفنملالسلسملاو تنرثيإ نيب ةفافش عضو
� مكحت زاهج نييعت ةداعإ ضرف- زاهجنييعت ةداعإ
� مكحتلا تاحول نيوكتلا تافلم ءاشنإ- لاوجلا فلمقلخ
� ليغشتلا جمانرب ليمحتو تادادعإلا , نيوكتلا ةباتكلا- تادادعإظفح .
� قالطإ- زاهجليجست TCPLogger. قيبطت EXE لكاشم ثودح ةلاح يف تالجسمكحت ةدحو نم ققحتلل .
� لاصتا صحفنع مكحت ةدحو ىلإ ثدحلا لسري رابتخا- ثدحلا ةغراف رابتخالاسرإ .
� ثادحألا ماظن ليغشتو ريرحت- قلاخلاثدح .
� صنلا تالجس ةلاسر راطإ ضرعل ةرم لوأل مدختساولا

تانايبلا لسري ; ]ووقدر[و لخدأ ; ]ووقدل[ ىلع طغضلاو.مكحت ةدحو ىلإاهلاسرإ متيل عضو ةفافش عضو صنلل صنلا عبرم مدختسي2لا
صنلل.بقارمىلإ ASCII طقف .
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4.4.2 . تادادعإ- ةیمقرلا تالوحملا- ىلإ- ةیرظانتلا

تادادعإ ليوحت ةيمقرلا ىلإ ةيرظانتلا " لاكشأنانثا " (ADC) جمارب تافيرعتسايقو تالخدملا تباوثلاو ريياعملا ديدحتو نيوكت ىلإريشي ADC. لك
8 ىلع يوتحي تالخدملا  ADC . سفن وھ تالخدملا لك نيوكت .
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لكش" ماعلا " نم " ليدعتلا نكمم " ملعلا ليعفتققحتلل يرورضلا نمف , يسيئرلا طبضلا رييغتل .

� مسا رييغت " يف مسالا رييغتو ةعومجملا عبرمىلع رقنلا قيرط نع( ريرحت نوكي راعشتسا ةيادب مسا نأ يغبنييف ADC تالخدملا " 
� نع فشكلل سايقلا عون رايتخا وھ امساح الماعرخآ : 

LM335 - 40- ( ةرارحلا ةجرد راعشتسا C , 56C) 10( ةدودحم ةعومجم عم mV /C) , 
LM35 - راعشتسالا ةزهجأ ةرارحلا ةجرد , 

3.3 , 0 <دهجلا سايق- دهجلا  V) 
% - 3.دهجلا3 ىلإقلعتي اميف ةبسن سايق V 
100( لدعمسكعلا ةميق سايق- درجلا %  % - X % ) طئارخلا مسرةيبلسلا سايقم( روتسزنارتلا- ةروصلا لثم ) 
MCP9700 - 10( ةعومجمةلماكلا ةقاطلاب ةرارحلا ةجرد راعشتسا ةرارحلا ةجرد mV/C) 
MCP9701 - 19.5( ةرارحلا تاجرد نم ةعومجملماكلا ةطساوب ةقاطلاب ةرارحلا ةجرد راعشتسا mV/C) 

� ىلع , ماظن ةلصلا تاذ ثادحألا نم يلفسلاو يولعلا تابتع ىلإثادحألا نييعت نكمي , تالخدملا عيمجل راعشتسالا ةزهجأ نم عاونأ ديدحتدعب
دح زواجت ىلإ ريشي وأ ةيداملا ةميقلا ليدعت(. لاثملا ليبس ).

لوبق " ىلع رقنلابنم ةلباقملا ثدحلاو ثادحألا نم ةمئاق نم رايتخا, رحاس- " ثدح تحت " ةمالع ىلع رقنلا قيرط نع كلذ متيواذھ ".
لوبق " ىلع رقنلاببولطملاو ثدحلا رايتخا قيرط نع , قصلم " ثدحلا سكام " ىلع رقنلابنم ةيولعلا ةبتع نييعت مت ".

� لكش " ماعلا " ىلع" تادادعإلا ظفحا " ىلع طغضلل يرورضلا نمف , تاوطخلا هذھدعب .
� ءامسأ ءاطعإل يھ ةيلاتلا ةوطخلالا ADC جمارب .

ليدعتيضرع عنمل ةرم لك فاقيإ متيو , ليجست متي ملاذھ.نيكمت متي " ليدعتلا نكمم " ملعلا يرورضلا نماذھ , لثملابو .
� ةبولطملا ةميقلا نييعت لاجم" جمانربلا مسا رييغت " يفو ةمئاقلا نم جمانربلاددح .
� مث ADC تالخدملا عيمجل )ىصقأ دح , ةقيقد( تابتع ديدحت- ةعبطلا جمانرب ADC جمانرب لكل .
� ةمئاقلا نم ةميق برقأ ديدحتل لفسأل مهسلا ىلع طغضانم دكأت , رايتخا تانايبلا لقح يف تابتعلا ةميق لاخدإب تمقامدنع .

ل ةئيهت تادادعإ امدنع ركذتن نأ يغبنيو ADC ثيح ليغشت جمارب نأ نم دكأتو رابتعالا يف لاسرالا نيوكتلا بيوبتلا تامالع لك ذخؤتيتلا
حيحص لكشبنيوكت وأ , تالخدملا رثكأ دجوي .

ةزهجألاو ليغشتلا جمانرب رادصإ نم عون ىلع دمتعيةحاتم سايق تالخدملا ددع , 
بجيىلإ.نأ اعيمج اهمادختسا نكمي الو لوغشم تالخدملا نم اءزج نأ ثدحيكلذ اهل زاج.ةتباثلا مكحت ةدحو , ةيلخادلا راعشتسالا ةزهجألصتم

ليغشتلا جمانرب فلت وأ تاسايقلا ويام فارحنالا اذھامك للق وأ ةيزاوم راعشتسالا ةزهجأ يف لوغشم تالخدملا الصتم نوكت ال نأ .

ثيدحت جمانرب/جمانربثيدحت " ىلع طغضا , جمانربلل ايندلاو ايلعلا دودحلا ديدحتدعب ".
تادادعإلا ظفح/تادادعإظفح " ىلع طغضلا قيرط نع ليغشتلا جمارب ليمحتل جمارب بولطمعيمج ءاشنإب موقت نأ درجمب ".

4.4.2.1 . تالخدملا ةریاعم ADC 

ميقلالا ; 
ةميق رييغت قيرط نعةرياعم مهل حمسي يذلا , ةيعجرملا دهجلا وأ يلبوس ةطلسلاةنراقم دهجلا سايقو راعشتسا صئاصخلل ةجردملا ساسأ ىلع بسحتو

يصن فلم " % eHouse %\ ةيرس \VCC.CFG " يلاملا بقارملالل ناونع وھ- ةيرس ثيح( ةقاطلا تادادمإل ).
A و.* ; ]ووقدل[ ووريرحت قيرط نع نكمملا نم ةقد رثكأ ةرياعملا CFG [ ليلدلا يف فلملا ; ]ووقدر :" % eHouse %\ ةيرس \ADCS\" نم ددعل

راعشتسالا ةزهجأ .
ةيرشع ةمالع نودب ةحيحص دادعأطقف لمشيو( يلي امك فلملا يف رطس لك ىنعملا ).

ليلحت قيرط نع )عيبطت- عجرم وأ يئابرهكلا رايتلا تادادماقلعتي اميف( راعشتسالا ةزهجأ نم قاطنلا ليوحت ىلعدنتست تانايبلا هذھ بسحتو
تسفوأ + لماعةلداعملا * X ( ثيح x ىلإ ةراشإ ةميق وھ ADC < 0.. 1023>.

ىلوألا (VCC وأ VREF) * 10000000000 - ردصملا دهجلا ةراشإتيبثتب تمق اذإ ةراشإ دهجلا وأ دهجلا يئابرهكلا رايتلا عاطقناسايق .
10000000000 * ةيناثلا تسفوألا - DC 0 ةطقن دنع , لاثملا ليبس ىلع( ةميقلاةحازإلا ) 

مجح/لماع-10000000000 لماع * 3
ةيرشعلا ةمالعلا دعب ضرعماقرألا ددع/ةقيقد- ةقيقد 4
0 نم اءدب , لاجم رايتخا- راعشتسالا ةزهجأ نم عون( تارايخددع- رايخلا 3 ) 
4 لاثملا ليبس ىلع( تاحول وأ تالجسيف عضوتل ةبوسحملا ةميقلا ىلإ ةيفاضإ صنلا ; ةقحال ]شدنو .% , C , K) 

راعشتسالا ةزهجأ يف تافلملا فذح " % eHouse %\ ةيرس \ADCS\" ميقلا باسحيئاقلتلاو هيفرتلا يدؤي .

4.4.3. تادادعإ لاخدإیمقر
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� وأ " ءامسأ لاخدإ "بيوبتلا تامالع.ماعلا لكشلا ىلع رايخلا " ليدعت نيكمت " نمليعفت دعب رييغت وأ لاخدإ متي ةيمقرلا تالخدملا ءامسأ نكميلا
ىلع( " ةقطنملا تادادعإ " CommManager) رهظي .

� لقح " رييغتلا مسا راعشتسا " يف هريرحتو مسا عم ةيمست ىلع رقنلا لالخ نم ءامسأ رايتخا متيولا .
� ل بيوبتلا ةمالع سفن يف نوكت نأ بجي ; ]ووقدر[و نامألا تادادعإ ; ]ووقدل[ويفاضإ CommManager.
� لكش ; ]ووقدر[و لاخدإ طبض " تادادعإ ىلع ةيفاضإلوخد .
� رامثتسالا( بلقملعلا رييغت , )بلق/يداع( تالخدملا عون نييعت كنكميانھ ).
� ضرأنم تالخدم لصف درلل بولقم لاخدإ.ضرأىلإ ةريصق لاخدإل لعافتت تالخدملا مكحت ةيعيبط ةلاحيف .

CommManager ل سكاعملا كولسلا EthernetRoomManager حتفيف " امومع لمعت راذنإلا راعشتسا ةزهجأ نأل.بلق تادادعإ
لحرملا " لاصتالا .

� ماظن ىلإ ثدحلا لاخدإ يأ نييعت كنكميمث eHouse ارظن .
� ةمالع لمحت تاقاطب ىلع رقنلا لالخ نم كلذ متيواذھ 'N/A'( مث , رحاسةلباقملا ىلع ثادحألا ةمئاق نم ددحو , )لاخدإلجمربملا سيلو

لوبق " ىلع طغضا ".
� مكحت ةدحو ىلإهليمحتو نيوكتلا ظفحل , لكش " ماعلا "ىلع رز " تادادعإلا ظفحا " ةيفحصلا تارييغتلا عيمج ءارجإ متيامدنع .
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عونلل ةرفوتم ريغ تالخدملا ددع مك كردتلهيدل مدختسملا.خلا , ةتباثلا جماربلا , رادصإلا ةزهجألا , مكحت ةدحو عون ىلعدمتعت ةحاتملا تالخدملا ددع
ةزهجأ- يفتالخدملا نم اھريغ عم وأ دراوملا ىلع عارصلا ىلإ يدؤت نأ نكمي اهنأل ةيمكحاتم وھ ام نم رثكأ جمانربلا لواحت ال انأو مكحتيلاحلا

دراوملا وأ سلجملا راعشتسا .
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4.4.4 . مكحت تادحو میوقتلا/ةلودج ةجمرب eHouse4Ethernet 

ةيلاحلا مكحتميوقتلا جمانرب/دونبلا ةلودجل مدختسي " ثادحألا "بيوبتلا ةمالع .

� جلاعم رھظيثدح , ريرحت رايتخا دعب.دنب " ريرحت " ىلع يوتحيةمئاقلا رھظت , )ةغراف وأ ةلماك( بولطملا فصلا ىلع رقنا- قحلا كلامدنع .
� مسا زاھجلا "( فاضأونوكت )ةيلحملا( زاھجلا سفن نأ الإ نكمي ال , ريدم ميوقت/ةلودجىلإ " ).
� بسانملا ثدحلا رايتخا , " ليغشتل ثدحلا "ويف .
� ددح ءدبلا عون نوكي نأ بجيمث : 

ميوقتلا نيددحم تقوو خيراتديدحتل- " ةدحاو ةرم ذيفنت " .
عوبسألا مايأ نم موي, ةقيقد , ةعاس , موي , رھش , ةنسلا( تاملعملل راركت يأةيناكمإ عم ميوقتلا- ةمدقتم ةلودج ددح- " مادعإلا ةددعتم " ).
" N/A - ىتح- ةيادب ال " 

� طغضلا نوكي نأ بجي" ةلودج ىلإ ةفاضإ " , ليغشتل مزاللا تقولاو ثدحلا رايتخادعب .
� تانايبلا ثيدحت " ددحو نميألا ةرأفلا رز ىلع طغضا , اھل ططخملا ثادحألا ةفاك ةفاضإدعب ".
� بيوبتلا ةمالع " ماعلا " ىلع " تادادعإلا ظفحا " ىلع طغضا, اريخأ .
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4.4.5 . جمارب تاجرخملا دیدحت .

تاتفخملاو ةيمقرلا جتاونلا لك , جتاونلا نم ةعساو ةعومجم يطغت جماربلا .
جمارب " يف جماربلا فيرعت متي ".

يلي ام جماربلا ءامسأ رييغتىلإ : 

� لكش; ]ووقدر[و ةماعلا ; ]ووقدل[ ىلعو " ليدعتلا نكمم " ملعطبض
� جمانربلا ةمئاق نمراتخا
� ليدعتنوكي جمانرب نم لقح مسا نكمي " جمانربلا مسا رييغت "ويف .
� مدختسي جمانرب لك فيرعت نكميو , جماربلا ءامسأ رييغتدعب
� جمانربلا ةمئاق نمددح
� جتان لكل ةيدرفلا تادادعإلا رايتخا جتاونلا نم جيزمطبض

N/A - جارخإلا ريغي ال
ON - نيكمت
OFF - فقوأ
Temp ىلع اتقؤم هرودب- ىلع

� 0.255 < تايوتسم ةتھابوطبض > 
� جمانرب ثيدحت "وطغض " 
� ةبولطملا جمارب عيمجلررك

مكحت ةدحو ىلإ نيوكتلا ليمحتو ظفحل, بيوبتلا ةمالع " ماعلا " ىلع ; ]ووقدر[و تادادعإلا ظفح " ةفاحصلا ةياهنيف
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4.4.6 . ةكبشلا تادادعإ

نيوكتلا تارايخ حلاصمكحت ةدحو ديدحت اضيأ كنكمي " تادادعإ يفاص "ويف .

ناونعلا IP - ( 192.168 ةكبشلا ناونع يف نوكي نأ بجي )نيوكتلاقئاسلا ناونع هسفن وھ نوكي نأ بجي- رييغتلنسحتسم ريغ .X.X 
عانق IP( رييغتلل نسحتسم ريغ ) 

IP لوصولاتنرتنإلل ةباوب( ةرابع ) 
SNTP مداخ IP - ناونع IP تقولا مداخ نم SNTP تامدخلا

لوحتلا GMT - ةقطنم نم ةحازإ تقولا GMT تقولا /
تقولا ةيمسوملا تاريغتلا لعفت- ةيمويلا ريفوتلامسوملا

SNTP IP & مدختسا ; ]شدن IP نم مقلم ناونع SNTP مسا نم الدب DNS.
ناونعلا MAC - ناونع نييعت متي( ريغتت ال MAC ناونع نم تياب رغصأ نم ذوخأمريخألا تيابلا- ايئاقلت IP) 

مدختستسيل- فيضملا مسا
ثبلا UDP ربع مكحت زكرمنم تانايبلا عيزوتل ذفنم- ءانيم UDP (0 لتك UDP ثبلا ) 

صيخرت TCP مقلم ىلإ لوخدلا ليجست ةقيرط نم ىندألا دحلا ; ]شدن[ و TCP/IP ( رثكأ قرط , قباس تقو يف ينعي ةمئاقلا نم ىرخأ تالاقملل
انامأ ) 

DNS 1 ,DNS 2 - DNS نيوانع مداخلا
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4.5 .TCPLogger. قیبطتلا سكإ .

قيرط نع لقتنتنوكت نأ نكمي يتلاو مكحت ةدحو نم تالجس عمجل قيبطتلا مدختسيواذھ IP/TCP ( ناونع ديدحت بجيك.)مداخلا ىلإ رشابم لاصتا
IP مكحت ةدحو ةملعم ," TCPLoger. نم فلتخم ىوتسم نع بقارملا ةيمك طبضةملعملا ىلع ادامتعا." 192.168.0.254 سكإ

تامولعملا ليجستريرقت ةيمك ضافخنا , ىوتسم ديازت عم.تامولعمرادقمل ىصقألا دحلا وھ1ل.رظح متي تالجس0 ل.ضرعتامولعملا .
TCPLogger ظفاحي قيبطت TCP مداخ /رمتسملا IP ةيلمع ال , لكاشملا نع فشكلل مدختست نأ الإيغبني كلذل , فراصملاو جلاعملا ةءافك مكحت

ةرمتسم .
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4.6 .eHouse4JavaMobile قیبطت .

eHouse4JavaMobile افاج قيبطت وھ (MIDP 2.0 , CLDC 1.1) , دعاسملا وأ يكذلا فتاهلا ىلع اتبثم نوكي نأ بجيكلذو لومحملا فتاهلل
ةيئانلا قطانملاو )طبارلاثوتولبلا قيرط نع( ةيلحملالل يمقرلا يصخشلا SMS ( , ماظن ىلع ةرطيسلا )ينورتكلإلا ديربلا eHouse. لاسرإنكمي هنإف

ماظن ىلإ ثادحألا eHouse مئاوقلا نم ثدحلاو ديدحت قيرط نع زاهجلا يف مكحتلا نكمي هنإف. ينورتكلإلا ديربلا ربع ماظنلا تالجس يقلتو ,
ماظن ىلإ ةياهنلا لاسرإو راظتنالا ةمئاق ىلإةفاضإ eHouse.

ماظن مادختسالل لومحملا فتاھلا صحفورایتخا eHouse.

فتاوهلا ىصويوaلإ eHouse ةبقارم ماظن PDA ةرطيسلااناجم نيكمتو يتلا ةحارلا ةدايز , لابقتسالاو لاسرإلا زاهج ثوتولب يفءانب عم ةيكذلا وأ
ل عفد نم الدب ةيلحملا SMS هنأل , ةحار رثكأيھ , خلا , ليابوم زودنيو , لثم نايبميس ليغشت ةمظنأ ىلع لمعلاةلاقنلا فتاوهلا.ينورتكلالا ديربلا وأ

ليغشتلا ماظن نمماهملا ددعتل ارظن , ةعرسو ةلوهسب اهيلإ لوصولا نكميو ةيفلخلايف تقولا لك لمعلا قيبطت نكمي .

دعب نع ةرادإ قيبطت لومحملافئاظو ةفاكو ةحيرم مادختسالل لومحملا فتاهللطورش : 

� افاج عمقفاوتلا (MIDP 2.0 , CLDC 1.1) , 
� 1 ةئفلا وأ2 ةئفلا( لماك افاج معد عم ثوتولب زاهج يفءانب ) , 
� تافلملا ماظن يفءانب , 
� افاج قيبطت تيبثت عيقوتل نمألا تاداهشةيناكمإ , 
� خلا , ليابوم زودنيو , نايبميس( ليغشتلا ماظن ىلع دمتعي- فتاهلقنتم ).
� QWERTY ةزيم يھ حيتافملا ةحول .

ماظنل لومحملا فتاهلا ءارشلبق eHouse نم فئاظولا ضعب دحي نيعنصمريثكلا نال بولطملا زاهجلا ىلع رادصإلا تيبثت بجيرابتخاو رابتخا ةداهش
تيبثت ليطعت , تاداهشبيكرت ليطعتو دويقلا لغشملا يھ ءايشألارخآلا.ليحتسملا ىتح وأ ةحيرم ريغ لومحملا ديعبلا ريدممادختسالا لعجي امم افاج معد

تحت حيحص لكشب لمعي لغشملا دويق نود دقرجتم يف اھؤارش مت يتلا لومحملا فتاهلا زارط سفن.فتاهلل فئاظورصق , ةديدج تاقيبطت eHouse
لاثملا ليبس ىلع( لغشمدييقت ببسب ضعب يف لغشملاو لمعت ال دق , قيبطت .SIMLOCK , نم دويق كانھ نوكت دقو.)تيبثتلاقيبطت , تاداهش عيقوت

يلغشم ىرخأنع ةفلتخم نوكت هسفن زارطلا .

9300 ايكون ىلع لاثملا ليبس ىلع رابتخا متتايجمربلا  PDA.

مادختسالل لیابوم صحفلتاوطخ eHouse: 

1 . ةقاطب عضو SIM ةحصةمكاحملا ةداهش  ) 2008 01 ریاربف .( ىلإ خیرات نییعتو

2 . لاسرإ نم ققحتلا SMS لومحملا فتاهلا نم ينورتكلإلا دیربلاو .

3 . ةدحول رابتخا ةداهش تیبثت .

تاءارجإلا حمسي نأ يغبنيوةداهشلل لوصولا قوقح يف.افاج قيبطت عيقوتللةرادإ يف ةداهش ةفاضإب مق مث لومحملا فتاهلال ةخسن نوكت نأ بجيةداهش
قاعمنوكي نأ نكمي تنرتنالا ةداهش نم ققحتلا يغبنيو.)ةنمآ ةكبش , بيكرتافاج , قيبطتلا تيبثت( ةيلاتلا .

مدختستنوكي فتاهلا نم رخآ جذومن ر تيبثت بجي'ةداهشلا نكمياذإ .

4 . لومحملا فتاهلا ىلع رابتخالا قیبطت تیبثت .

ةقحال عم لومحملا فتاهلا ىلإ داج.* ةرجو.* تيبثتلا تافلمخسن " BT - ثوتولب نود- " تعقو " وأ ةداهشلاتيبثتو ثوتولب عم زارطل- " تعقو
رمتسملا لاؤسلا ىلع ءاضقلل ةحاتملا ىلعأل تاقيبطتلل نامألا تادادعإ نييعتو قيبطتلا ةرادإ تيبثت لخدأدعب.بولطملا قيبطتلا تيبثت تيبثت ةداهشعمو

ليغشتلا ماظنو فتاهلا جذومن ىلع ادامتعاةفلتخم نوكت قوقحو ءامسأ طبض نكمي.ليغشتلا ماظنلل .
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لاوجلا دعب نع ةرادإ لبق نم ةمدختسملا قوقح لوصودعب : 

� ينورتكلإلا ديربلا لئاسر لاسرإل( ةدحاو ةرم وأ ةسلج :تنرتنإلاللوصو ) , 
� لاسرإل( ةدحاو ةرم وأ ةرود:لئاسرلا SMS) , 
� ةدحاو ةرم وأ ةرود( قيبطتلا ليغشتيكيتاموتوأ ) , 
� ةينقتل( امئاد :لاصتالايلحم Bluetooth) , 
� تافلملا ماظن نم تافلملا ةءارق( امئاد :تانايبلا ةءارق عملوصو ) , 
� تافلملا ماظن ىلإ تافلملا ةباتك( امئاد :تانايبلا ةباتك عملوصو ).

5 . قیبطتلا نیوكت .

يف ISYS لاسرإل فتاهلا مقر ةهجولارابتخالا ريغت عم قفرملا تيبثتلا ليلد SMS يف SMS. فلم CFG ( فلملا ةياهن يف غراف رطسكرتا ).

ثوتولب "يف .CFG " ثوتولب زاهج نم رماوأ لاسرإ بجي ناك اذإ( رمألا ثوتولبرييغتل لابقتسالا زاهج فلم ناونع ).BT عم الصتم نوكت نأ بجي
زاهج PC نيوكتو تيبثت عم ناونعلا اذهل BlueGate. ثوتولب زاهج ةهجولاbلإ لومحملا فتاهلا نارقإ بجي.قيبطتلا سكإ .

خسن " ISYS " ةيلاتلا نكامألا نم ةدحاو ىلإ , تايوتحم ليلدلا :" D :/ ISYS/" , " C :/ ISYS/" , " ISYS/" , " GALERIA/ISYS/" , " 
ضرعم /ISYS/" ," predefgallery/ISYS/" , " ةبيبشلا ةكرح Pliki/ISYS/" , " تافلميل /ISYS/".

6 . لمعلا قیبطت رابتخا .

لغش TestEhouse قيبطتلا .

� ر نم تافلملا ةءارق'قيبطت نكمي- ةغراف لوقحلااذإ( عم ثدحلا تايوتحم رهظت نأ بجي , رايتخالا تالاجم زاهج عمةذفان " ISYS " بجي
ىلإ ةرفشلا ضرع نييعت بجيتسيل ةيميلقإلا فرح لوقحلا رايتخا يف اذإ.لوصو نم دحلاببسب رخآ عقومو ليلد ىلإ تافلملا خسن Unicode , 

ةرفشلا وأ ةغللا معدال فتاهلا- ةدعاسم ر'نآلا دجوت ال هنأ اذإ.ةبولطملا ةميقلا ىلإ ةغل, ةيفارغجلا ةقطنملا .
� لوصو ينعي اذهف ىرخأ قرط.)هالعأ حضوم وھ امك ددحملاامك قوقحلا فيرعت مت اذإ( لاؤس يأ لأسي ر'ندلوش قيبطت ىتحاذكھ

ماظنيف ايدج دحلا ينعي ام , قيبطتلل طيشنت ر'نساناسنالا .

- فتاهلا يف نيوكت متي نأ بجيتنرتنالا ةكبشب لاصتالا نيوكت . لابقتسا ينورتكلإلا ديربلا نم ققحتلا .

يغبنيو" لجسلا ضرع " قئاقد4 وأ3 دعبو ةشاشلا ىلع رهظت نأ بجيتايباجيإلا3." ينورتكلإلا ديربلا ربع تافلملا لابقتسا " رايخلا رتخا ةمئاقلايف
لجس ةقباسم نم ققحتلاو ةمئاقلا نم رايتخا .

لثم ودبي نأ بجياذھ : 

+ OK كانھ ابحرم

USER....................

+ OK رورم ةملك بولطم .

PASS****** 

+ OK لوخدلا ليجست

STAT 

+ OK....... 

QUIT 

نوكي نأ نكمي , ققحتلا نكميتنرتنالا ةكبشب لاصتالا الإو.) " لوخد قالغإ "( قالغإنوكت نأ نكمي ينعي لجسو ينورتكلإلا ديربلا لابقتسا حاجنب متاذھ
سإ رآ يب يج ليعفت تادادعإ نم ببسلا .
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- ينورتكلإلا ديربلا لاسرإنم ققحتلا .

� راظتنالا ةمئاق ىلإ ثدحلا ةفاضإل , ةمئاقلا نم " ثدح ةفاضإ "راتخا .
� ةمئاقلا نم " ينورتكلإلا ديربلا ربع لاسرإ "راتخا .
� دكؤت نأ بجي مدختسملاو لوبقلا نع لأسيماظن .
� ينورتكلإلا ديربلا لاسرإ " رهظي اريخأوراش + ةيلاتتم ةوطخ يأ دعب رهظيو تامولعم " ينورتكلإلا ديربلالاسرإ " OK ".
� زاجنإ لجس اهتاعارم يغبنيدعب : 

.................................................................. 

> EHLO كانھ

< 250 - ********************* 12.34.56.78[ يزيزع مكيلع مالسلا ] 

.... 

.... 

...

...

AUTHPLAIN ************************************** 

< 235 ةقداصملا تحجن

رر.123 @ 123 :نمديرب <

< 250 انسح

> RCPTTO: 1312312 @ 123. رر

< 250 لوبقم

تانايب <

< 354 ةياهن عم تانايبلا < CR> < LF>.< CR> < LF> 

ةلاسرلا صنو سوؤرلالاسرإ <

< 250 فرعم = OK ***************** 

> QUIT 

< 221 لاصتالا قالغإ ************** 

تامكاحملا ذيفنت متي نأ بجيةدع.ةلاقنلا فتاوهلا لكاشم ةراشإ ةلاح نم ققحتلا يغبنيويف .

- لاسرإققحتلا SMS: 

� راظتنالا ةمئاق ىلإ ثدحلا ةفاضإل , " ثدح ةفاضإ " ةيسيئرلا ةمئاقلا نمراتخا .
� ربع لاسرإ "راتخا SMS " ةمئاقلا نم .
� دكؤت نأ بجي مدختسملاو لوبقلا نع لأسيماظن .
� " SMS تلسرأ OK " لومحملا فتاهلا ىلع ىقلتةلاسرلا نوكت نأ يغبنيو , تامولعم ةشاش ىلع رهظي نأ بجي GSM ةجمربملا ددع نم .
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- ثوتولبلا قيرط نع ثدحلا لاسرإققحتلا : 

� نم برقلاب نوكي نأ بجي.ثوتولبفلملا يف ددحملا زاهجلا , ثوتولب لاقتنا رابتخال ىرخأيف CFG فتاهلا .
� BlueGate. ديكأت لسري يذلا , قيبطتلا ليغشتلا ديق نوكت نأ بجيسكإ .
� ةزهجألا نارقإ بجيثوتولب .
� BlueGate قيبطتلا اذهل حضوم وھ امك نيوكت متي نأ بجي .
� ليدبتلا ىلع ةزهجألا نوكت نأ بجيالك .
� راظتنالا ةمئاق ىلإ ثدحلا ةفاضإل , " ثدح ةفاضإ " ةيسيئرلا ةمئاقلا نمراتخا .
� ثوتولبلا قيرط نع لاسرإ " ةمئاقلا نمددح ".
� ثوتولبلا قيرط نع تلسرأ " ةلاسر )ةقيقد1 ىتح( ريصق تقولادعب OK " لئاسولا ءيش لك ناك OK.
� لجسلا ضرع "( لجسلا صحف بجيالإو " ).

يلاتلا لجس هنأكو ودبي نأ بجيثوتولب : 

أ( مدقتلا يفقيقحت ) 

تدجوزاهج : ********************* 

ىدملا يف )****************( **********فيضم

ةمدخلثحبلا eHouse 

eHouse ةمدخ ىلع روثعلا

ةمدخللصتم eHouse 

ب( مقلم نم ةباجتساةءارق ) 

مقلم لبق نم حاجنب تيرجأتايطعم

ثوتولب يف ةمئاقلئاسو نم زاهجلا اذھ , )أ( ةطقنلا ىلإ لجس نم طقف ءزج ضرع متياذإ .CFG ةعومجمال وأ ليغشت فاقيإ , ر تسسأت'نسا فلملا .

نكمي ثيحب , مئاد لكشبةنرتقملا ةزهجألا يغبنيو.حيحص لكشب نيوكت متي مل وأ نذأسيل ينعي اذھو , )ب( ةطقنلا لبق لجس ضرع ةياهن نم ءزجاذإ
ديكأتلل تامالعتسالايأ نود , لاصتا يأ ءاشنإ .

ال ينعي , )ب( ةطقنلا ىلإ لصي تالجس ضرع متاذإ BlueGate ةئطاخ ءانيم ىلإ الصتم وأ ليغشت .

ىلع جماربلا تیبثتافاج PDA.

قيبطتلا تيبثتل ايودي اهب مايقلا ىلإ جاتحت تاوطخلاةدع .

تاءارجإلا حمسي نأ يغبنيوةداهشلل لوصولا قوقح يف.افاج قيبطت عيقوتللةرادإ يف ةداهش ةفاضإب مق مث لومحملا فتاهلال ةخسن نوكت نأ بجيةداهش
قاعمنوكي نأ نكمي تنرتنالا ةداهش نم ققحتلا يغبنيو , )ةنمآ ةكبش , بيكرتافاج , قيبطتلا تيبثت( ةيلاتلا .

مدختستنوكي فتاهلا نم رخآ جذومن ر تيبثت بجي'ةداهشلا نكمياذإ .

4 . لومحملا فتاهلا ىلع قیبطتلا تیبثت .

ةقحال عم لومحملا فتاهلا ىلإ داج.* ةرجو.* تيبثتلا تافلمخسن " BT - ثوتولب نود- " تعقو " وأ ةداهشلاتيبثتو ثوتولب عم زارطل- " تعقو
رمتسملا لاؤسلا ىلع ءاضقلل ةحاتملا ىلعأل تاقيبطتلل نامألا تادادعإ نييعتو قيبطتلا ةرادإ تيبثت لخدأدعب.بولطملا قيبطتلا تيبثت تيبثت ةداهشعمو

ليغشتلا ماظنو فتاهلا جذومن ىلع ادامتعاةفلتخم نوكت قوقحو ءامسأ طبض نكمي.ليغشتلا ماظنلل .

لاوجلا دعب نع ةرادإ لبق نم ةمدختسملا قوقح لوصودعب : 

� ينورتكلإلا ديربلا لئاسر لاسرإل( ةدحاو ةرم وأ ةسلج :تنرتنإلاللوصو ).
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� لاسرإل( ةدحاو ةرم وأ ةرود:لئاسرلا SMS).
� ةدحاو ةرم وأ ةرود( قيبطتلا ليغشتيكيتاموتوأ ) 
� ةينقتل( امئاد :لاصتالايلحم Bluetooth) 
� تافلملا ماظن نم تافلملا ةءارق( امئاد :تانايبلا ةءارق عملوصو ) 
� تافلملا ماظن ىلإ تافلملا ةباتك( امئاد :تانايبلا ةباتك عملوصو ) 

ةقحا عم تيبثتلا ةخسن , ر تيبثت متي'ةداهشلا نكمياذإ " notsigned " ل ماظن وهقيبطتلا اذھ نكل.ذيفنت متي نأ بجي unrecommended تارم بلطيس
هالعأ تايلمع يأ نم ءاهتنالا لبق لوبقلا فصومدختسملل ةديدع .

5 . قیبطتلا نیوكت .

� يف ISYS لاسرإل فتاهلا مقر ةهجولارييغت , تيبثت عم قفرملا ليلدلا SMS يف SMS. فلم CFG ( فلملا ةياهن يف غراف رطسكرتا ).
� ثوتولب "يف .CFG " ثوتولب زاهج نم رماوأ لاسرإ بجي ناك اذإ( رمألا ثوتولبرييغتل لابقتسالا زاهج فلم ناونع ).BT نوكت نأ بجي

زاهج عم الصتم PC نيوكتو تيبثت عم ناونعلا اذهل BlueGate. ثوتولب زاهج ةهجولاlلإ لومحملا فتاهلا نارقإ بجي.قيبطتلا سكإ .
� خسن " ISYS " نكامألايلي امم دحاو , تايوتحم ليلدلا :" D :/ ISYS/" , " C :/ ISYS/" , " ISYS/" , " GALERIA/ISYS/" , " 

ضرعم /ISYS/" ," predefgallery/ISYS/" , " ةبيبشلا ةكرح Pliki/ISYS/" , " تافلميل /ISYS ".

بیترتثوتولب .

BT ثوتولب " نيوكتلا طبارلا .CFG " ةزهجأ نمنيوانع ىلع يوتحي فلم Bluetooth ماظن معد ةنرتقملا eHouse لبقتو( دحاو رطس ىلعناونع لك
ثوتولب ةزهجأ.ةمئاق نم ةدوجوم ثادحألا لوأل زاهجلا لسريمث , فاشتكا ةفيظو ليغشت , ثوتولب لاقتنا ةمكاحملبق قيبطتلا.)نيوانع10 ىلإ لصي ام

نأ ىلع رداق ريغ ماظن عم ةقفاوتم مثlرخألا eHouse فتاهلا نارقإ بجي. فيضملا نم اديكأت بلطتي ثوتولب لاقتنا نألنيوكتلا فلم ىلإ ةفاضإ
ثوتولب " يفةمئاق نم ةزهجألا عيمج عم لومحملا .CFG " سفن نم بولطم.)فافش عضو( تاراسفتسا يأنود يئاقلتلا لاصتالا ليبس ىلع( فلملا

ةزهجأنم بناجلا Bluetooth , لاصتا يئاقلتلال يذلا لومحملا فتاهلا ىلإ نرتقي نأ يغبنيو .

ةزهجأ لك ىلع بجيlلإ Bluetooth ريفشت رايخلا مادختسا بجي + ةقداصمو , رورملا حاتفم سفن نييعت متي .

عم ةلومحملا فتاوهلل ةصاخ( ثوتولب نم ةدودحم ةعومجملببسب BT يف.)اناجم ءاوهلا ىلع ارتم10 يلاوح ىوصقلا ةعومجم- ةيناثلا ةجردلا
تابارطضالببسب رسك لاصتا قباطلا ةظحالم نكميو , ةنخدم , دوجوم رادجلاةكيمس ثوتولب زاهجو لومحملا فتاهلا نيب رشابم طخ يف ثيحنكامأ

ياف ياو نم ىرخألا مظنلا , GSM , دحاو ىلع زاهجلا تيبثت نكمي.هجراخو لزنملايف مكحتلل عقوتملا قاطنلا قيقحتل ةدح ةدايز يغبنيثوتولبلل دع.خلا
BT PC (eHouse ةيقب ىلع ةطبترم نوكت نا نكمي , )مداخلا RoomManager' طقف ةيلحملاو يناجم ثوتولبلا قيرط نع لقنتايطعم.ةحتف ديدمت ق .

رظنثوتولب .

, لومحملا فتاهلا يلآلا لاصتالا نيوكتنوكي ر'ندلوش ىرخألا ثوتولب مادختسا قيبطت.ةلصلبق ةئيهت يف ةلاقنلا فتاوهلا ىلع ايودي ليوحت بجيثوتولب
ايكون.ز.ه( فتاهلا ىلع ثوتولب ةحاتملا تاونقلا عيمج صصختام ابلاغ يتلاو PC طابترا ربع يفتاهلا لاصتالا , حانج Bluetooth , BlueSoleil 

تافلملا ةرادإ لثم ضرم ).

ثوتولب نملاثم .CFG فلملا

01078083035F 

010780836B15 

0011171E1167 

SMS بیترت .

فلمدحاو " SMS.CFG " نيوكتل دادعإ متي نأ بجي SMS . لابقتسال ةحلاص لاوجلا فتاهلا مقر ىلع فلملا اذھ يوتحي نأ بجي SMS ماظن ربع
eHouse.

SMSGate لفحلا وھ رخآلا لحلا. ايرود ليغشتو , حيحص لكشب هنيوكتو رتويبمكلا زاهج ىلع تيبثت متي نأ بجي CommManager , نمضتي يذلا
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GSM ةدحو .

نملاثم SMS.CFG فلملا

+48511129184 

بیترتلسرأ .

ينورتكلإلا ديربلا نيزخت متي نمبيترت POP3 ءالمعو SMTP ينورتكلإلا ديربلا " يف .CFG " فلم .

يلاتلا دادعإلا نوكتت ةقحال طخلك : 

ةمیق لاثملا لیبس ةملعملا.الطخ

1 SMTP لسرملا( ينورتكلإلا ديربلا ناونع ) tremotemanager @ ISYS. رر

2 POP3 يقلتملا( ينورتكلإلا ديربلا ناونع ) tehouse @ ISYS. رر

مساةفيضملا 3 SMTP كانھ

4 IP مداخ ناونع POP3 ( عرسأ مث DNS): portnr ينورتكلإلا .ISYS. 110 :رر

5 POP3 مدختسملا مسا + tremotemanager ISYS. رر

لرورملا ةملك 6 POP3 123456 مدختسملا

7 IP مداخ ناونع SMTP ( نم عرسأ DNS): portnr ينورتكلإلا .ISYS.PL: 26

مداخ مساوضعلا 8 SMTP tremotemanager + ISYS. رر

مداخل رسلا ةملكمدختسم 9 SMTP 123456

عوضوملاةلاسر 10 eHouse مكحتلل

11 ذ حيرصت SMTP , Y , 1 ( ن ; )معنب ةباجإلا تناك اذإ , N , 0 ( مل اذإ ) 

طخ12 ةغراف

ماظن ىلإ رماوألا لاسرإب كل حمسي نيوكتلااذھ eHouse , لغشم لبق نم سإ رآ يب يج ةمدخ ليعفت بجي. ينورتكلإلا ديربلا ربع GSM لاصتالاو
كلذ ىلإ ةفاضإلاب.يئاقلتلا لاصتالل نيوكت متي نأ بجيتنرتنالا ةكبشب EmailGate صصخم صحفل ايرود ليغشتو نيوكت متي نأ بجي eHouse فضأ

لاسرإ تالجسو بتاكملا .

لغشم نم دمتعتو فيلاكت عفدتو ينورتكلالا ديربلا لابقتساولاسرإ .

ةرادإ مادختسا دعبلقنتم .

متي , ةبسنو ماجحألا ضرعنم ديدعلا فالتخإل ةجيتن.نكمم ددع فتاوهلاب ةحار ىلع لمعلاو ةءافك نامضل , مدختسملا ةهجاو ةيهيدبو ةلهسوقيبطت
فتاوھ يأ ىلع ةيئرمنوكت نأ , تارايخو ءامسألا ريغصت .

قيبطتلا دنع ةرم لك يف اهئاشنإ متي افاج قيبطتلتايطعم eHouse جمارب ءاشنإ , تارييغتلامسا دعب داعي نأ بجيو لاوجلا/ليدبتلا زمر عم ذيفنت متي
لومحملا فتاهلا ىلإ اهخسنو , خلا , ةديدج (ISYS) ليلد .
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ةزهجأ يف ءامسألا نيزخت متيةزهجألا .TXT مسا زاهجلا نوكي نأ بجي دحاو رطس يف.مدختسملا لبق نم ايودي زرفو ةيدرف نوكت نأ نكميو فلملا
فلملا ةياهن يف , ةدراولادحاو .

ةزهجألايف ةنزخملا مسا سفن عم تافلملا يف ءامسأ عقتوثادحأ .TXT فرح رييغت عم فلملا ASCII داشرإلاو( لئاسررايعمل ةيدنلوبلا ةيميلقإلا
".TXT " , يوتحي طخ1( بولطملا ةقيرطب زرف نكميتايوتحم فلم.لومحملا فتاهلا ىلع ىلع ةيليغشتلا مظنلا نم ديدعلا ءاشنإفلم عم لكاشملا بنجتل

فلملا ةياهن يف رطسةغراف1 , )ةلاح1 ىلع .

قيرط نع رتويبمكلا زاهج ىلع نيوكتلا تافلم ءاشنإ متيعيمج eHouse. قيبطت EXE يضارتفالاعم Windows زودنيو( ةحفصلا زمر...(
" ةئزجتلا " رخآ فرح نع ةضاعتسالاةيميلقإلا فرح فوس ىرخأ ةلاح يف.)مادختسا ىرخألا ليغشتلا ماظن(.لاثملا ليبس ىلع. ر رييغت نكمي'ندلوشو

ةروطخ رثكأ ءاطخأ ديلوتقيبطتلا نأ وأ .

3 ةرفوتملا لوقحلا رايتخا : 

� زاهج , 
� ثدح , 
� ةقيرط .

ةحاتملا ةمئاقلا رصانعدعب : 

� ثدحةفاضإ , 
� ثوتولبلا قيرط نعلاسرإ , 
� ربعلاسرإ SMS , 
� ينورتكلإلا ديربلا ربعلاسرإ , 
� ينورتكلإلا ديربلا ربع تافلملاoقلت , 
� ةيلمعءاغلإ , 
� قيبطتلتق , 
� لجسةيؤر , 
� لجسقلغأ , 
� جورخ .

ماظنل ثادحألاسرإ eHouse.

� ذيفنت متي نأ بجيةمئاقلا نم ثدح ةفاضإ مث ةبولطملا عضوو , ثدحلا رايتخا اضيأ بجيوزاهج .
� بولطملا ثدح لكل ةوطخلا راركت يغبنيواذھ .
� ربع لاسرإ " , " ثوتولبربع لاسرإ " :ةكرحلا لقان عضو ةمئاقلا اومدعي نا بجينم SMS " , " فذح متي. " ينورتكلإلا ديربلا ربع لاسرإ

لاقتناحاجن دعب ةيلخادلا ثادحألا راظتنا ةمئاق يف ايئاقلت

ينورتكلإلا دیربلا ربع ماظنلا تالجسیقلت .

نم تالجسلا لاسرإاذإ eHouse زاهجلا صحف لودلل لومحملا فتاهلا نم ةدراولاتالجس نوكي نأ نكمي اذھو , نيكمت ينورتكلإلا ديربلا ربع ,
ميقلا تاونق ةيلثامتلا , طيشنت تالخدمجرخو .

يفتافلمك اهنيزختو ليوحت , تالجس ثدحأ ليمحت فتاهلالقنتم , " ينورتكلإلا ديربلا ربع تافلملا لابقتسا " ذيفنت رصنعلا نوكي نأ بجيماعطلا ةمئاق " 
ISYS/ ليلد "/تالجس .

ةیلاحلا ةكرحلا لقانءاغلإ

ماظن لشف , لاسرإلا رسك, ةعومجم عم ةلمتحملا لكاشملاو لومحملا فتاهلا نم لاوجلا تازيم ىلإببسب GSM , ءاغلإ نع ردصتةيفاضإ نامأ ةيلآ
ةيأ ذيفنت لبق ةريخألا تاسمللا عضوو ضافخنال ةفيظولا هذھ مادختسا نكميو , جماربلا لكاشم ضرع وأاليوط اتقو لاسرإلا رمتسي اذإ.لاسرإلا

ةيسيئرلا ةمئاقلا نم" ةيلمع ءاغلإ "- تالاصتا .

نم اهنيكمتل فيضت نا ديدجلا ثدحلا لشف دعب ثادحألا لاسرإ ةداعإ بجيoلإ .

لجسقیبطت
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بھذياذإ ءيش لك يف كشلا ةلاحو ةيلاحلا لاقتنا ليجست متيلك OK , رايتخا قيرط نع لجسلا اذھ نم ققحتلا نكمي

ذيفنتنوكي نأ يغبني " لوخد قالغإ " كلذ دعب.ةمئاقلا نم " لوخدلا ليجستةيؤر " .
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4.7 .EHouse4WindowsMobile 6 لیابوم زودنیو( قیبطت .X) 

eHouse4WindowsMobile ىلع ةرطيسلا حمست يتلا تايجمربلا قيبطت وھ eHouse تاحولينايب , سمللاب لمعت يتلا تاشاشلا عمماظن ,
ليغشتلا ماظن تحت لمعي , ةيكذلا فتاوهلا , يصخشلا يمقرلا دعاسملا ةزهجأ , ةلاقنلا فتاوهلا Windows مكحت رصنع رفوي.ىلعأ وأ6.0 ليابوم

يف يدرف قلخنوكي يأر لكل نكمي.يلعفلا لمعلا تاملعمو ةزهجألا نم روصتلادحاو تقو عم ةيموسر CorelDRW ءامسأ ديلوت دعب, قيبطت
نم ثادحألاو ءايشألا eHouse قيبطت .

رامعإلاو ءامنإلا سلجم.* " غراف فلم يف " temlate لل فلم eHouse ماظن نم تانايبلا داريتسال , ةديفم وركاملا تادحو كانھ eHouse
قئاثولا هذھ يف اقحال رظنلا تاهجو شقانت فوسوقلخ.ماظنلا ةحول روصت يأ ىلإ ريدصتلاو قيبطت .

EHouse4WindowsMobile ىلإ لاصتالا دنع , تانئاكلا نم ةيموسر روصتلاةءارقلا ءادأو مكحت طخ عضو- لل حيتي قيبطتلا TCP/IP مداخ
وأ تالاصتالا ةدحو ىلع ليغشتب موقي eHouse فارشإلا بلط PC. رطس- ىلع( تنرتنالا وأ ياف ياو ربع ماظنلاىلع ةرطيسلل نكمملا نمف ) , 

SMS , ديرب- ه وأ .

يف ليابوم زودنيو ماظنل ةحاتملابلاوقلا تابتكملاو تايجمربلاو فرطلا يروطم- ثلاثىلإ writen # C: 

� نيقئاسلا عم تالاصتالا ةرشابممعدي , 
� ةيصخش روصتلاويكيتاموتوأ
� تنرتنالا ىلع روصتلاو تاثيدحتلاةلاح
� ةطيسب ةيهيدب لكش نم وأ مكحت تادحو ىلع ةرطيسلا ةيموسرهيجوت
� ةبقارمل يبوساح جمانرب مسر تاحول كب ةصاخلا قلخل كلحمسي
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4.8 . قیبطت eHouse4Android تابتكملاو

eHouse4Android ىلع ةرطيسلا حمست يتلا تايجمربلا قيبطت وھ eHouse فتاوهلا , سمللاب لمعت يتلا تاشاشلا مسر نم تاحول ماظن
عم ةيموسر مكحت رصنع رفويو.)ىلعأوأ2.3( ديوردنأ ليغشتلا ماظن ىلع لمعت صارقأ , ةيكذلا فتاوهلا, يصخشلا يمقرلا دعاسملا ةزهجأ , ةلاقنلا

قيبطت يف اھؤاشنإ مت ةدح ىلع لك ةدھاشم نكميو. يلعفلا لمعلا مكحت تادحو تاملعملاو ةلودلل روصتلادحاو تقو CorelDRW ءامسأ ديلوت دعب
ماظن نم ثادحألاو ءايشألا eHouse ةقفص .

رامعإلاو ءامنإلا سلجم.* " غراف فلملايف " temlate ل فلملا eHouse , ماظن قيبطت نم تانايبلا داريتسال , وركاملا تادحو ةديفمدجوي
eHouse قئاثولا هذھ يف اقحال هتشقانمنوكيس ضرع قرط ءاشنإ.ماظنلا ةحول روصت يأ ىلإ ريدصتو .

EHouse4Android ىلإ لاصتالا دنع , تانئاكلا نم ةيموسر روصتلاةءارقلا ءادأو مكحت طخ عضو- لل حيتي قيبطتلا TCP/IP موقي مداخ
وأ تالاصتالا ةدحو ىلع ليغشتب eHouse فارشإلا بلط PC. رطس- ىلع( تنرتنالا وأ ياف ياو ربع ماظنلاىلع ةرطيسلل نكمملا نمف ) , 

SMS , ديرب- ه وأ .

Ehouse4Android قيرط نع مكحت تادحو نم ثبلا ةلاح ىلع لوصحلا نكمي UDP ( مقلمب لاصتالا مئادنودب TCP/IP).

ووقدر[و مالكلا ىلع فرعتلا ; ]ووقدل[ مادختسابو ناسنإلا ةقطانلا عم مكحتلا ماظنل اضيأ كل حمسي قيبطتلالا ] ;.

توبورلال )بلاوق( ةرفوتملا تابتكملاو تايجمربلا يروطمبزح- ثلاثلا زكرملا : 

� مكحت تادحو عم رشابملا لاصتالامعدي
� ةيصخش روصتلاويكيتاموتوأ
� تنرتنالا ىلع روصتلاو ةلاحلا تاثيدحتلصاوتم
� ةيهيدب نم لكش وأ ةيموسر مكحت تادحو ىلع ةرطيسلاهيجوت
� ةبقارمل يبوساح جمانرب مسر تاحول كب ةصاخلا قلخل كلحمسي
� ووقدر[و مالكلا ىلع فرعتلا ; ]ووقدل[ومعدي ] ; 
� ووقدر[و مالكلا بيكرت ; ]ووقدل[ومعدي ] ; 
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4.9 . ماسجألا قلخو رظنلا تاهجو- ةیموسر ةرطیسلاو روصتلا .

قيبطت يف ةزهجألا ةفاك نيوكت يئاهنلادعب eHouse: جتاونلا , ةيمقرلا تالخدملا , ةيرظانتلا راعشتسالا ةزهجأ( تاراشإ , ةزهجألاةيمست ,
قلخلا ثدحو , راعشتسالا ةزهجأ راذنإ, جمارب , eHouse. ذيفنت نأ يغبنيو EXE ةملعملا ; ]ووقدر[و رامعإلاو ءامنإلا سلجم/; ]ووقدل[وعم

جمانربل ثادحألاو ءامسألا عيمج جارختسال Corel Draw ةغراف يصخشلا فلملا ىلإ هداريتسال , وركام .

ءامنإلا سلجم.ءازجأ وذ غراف فلم خسن قيرط نع- ةيموسرلا مكحتلاروصتلا وأ مادختسا ةلاح يف( أشنت نأ حيحصلا مسالا عم يغبنيوتادھاشملا ددع
وأ مييقتلا نوكي دق( )ربكأ وأ12.ةخسنلا(ليروك مسر قيبطت يف ضرعلا قرط ءاشنإ نكمي.)لبقتسملا مسا ضرع امكeمسي ديدج دحاو ىلإ رامعإلاو

يبيرجتلا رادصإلا ).

جمانرب قيبطت قيرط نع فلملا حتف بجيذئدعب Corel Draw , لع جودزملا رقنلا ةطساوبeتاودأ( وركاملا راتخاو " ررولبسكا فلم " نم فلملا -<
ةمئاق نم بعللا راتخا >- ةيساسألايئرم eHouse روصتاريخأو .createform).X , ماجحأ لاخدإ بجي Y اذھو.ةقيثو ءاشنإ رز طغضارتم يف مث

مث.})ثدحلا مسا( زاهجلا مسا{ مسا مادختساب اھؤاشنإ متةدحاو ةقبط نوكت فوس.لك ثادحألاو ةزهجألا لكل تاقبطو مجحددحملا عم ةحفصلا قلخي
تققح :ءاشنالا ىلع ةرشابم مسرلا ليلدةعبط رظنلا تاهجو نوكت نأ نكمي.رتم ةدحولاو ةحيحصلا ماجحألاو تقلغأيصنلا جمانربلا نوكي نأ بجي

ةدعاسملا وركاملا ةفيظو قيرط نع ايئاقلت وأ شامقغراف , نيتقيرطب .

4.9.1. ةفیظووركام نم معدب يئاقلتلا مسرلا .

ةيموسرلا مكحتلا وأ روصت يأ عم قفاوتلااضيأ دكؤي هنإف.ءانبل ةطخ مسر.ز.ةينورتكلإلا عقاوملادعبلاو ةقيقد جاتحن امدنع اصوصخ ديفم عضواذھ
ماظن يف بولسألاةحاتملا eHouse. ةراتخم ةقبط ىلع ةقدب ةددحم تاملعم عمددحملا نئاكلا عضو عقاولا يف ةقيرطلا هذھ .

ةمئاق نم رايتخابعل >- ةيساسألا ةيرصبلا >- تاودأ( حتف يئاقلتلا ةيموسرلا تانئاكلاeلإ eHouse اريخأو ليختلاو .NewObject).

� نييعت offsetx ,offsety يملاعلا ديعصلا ىلعفيرعت )0 , 0( ةكرح ةهجو نم يھ يتلا تاملعملا .
� زاهجليعفت/ءاشنإ " مث )ةقبط( ثدحلاو زاهجلا مساةمئاقلا نم راتخا ".
� ةيمستلا, ليطتسملا- ةلوج , ليطتسملا , طخ- يلوب , صقانلا عطقلا( مسرل ةمئاقنم نئاك راتخا ).
� تاملعملابلط نييعت (X1 , Y1 , X2 , Y2 , ةرادتسالا , ةئبعتلا نول , نوللا , ضرع ).
� رز " نئاكلاناكم " ىلع طغضا .
� اھذيفنت نكمي " عجارتلا " اهيف بوغرم ريغ ةجيتنةلاح يف .
� لك ةقبطو نئاك لك لجأ نمتاوطخلا هذھ ررك .
� روصتلا عاونأةفلتخم تافلم ءاشنإل يتلاو , رظنلا تاهج ءاشنإ قرطنم اھريغو , طغضلا يغبني " تافلم ءاشنإ " تانئاكعيمج ءاشنإ دعب

( سكإ.ةيئرملا , eHouseMobile , SVG , + SVG XML ,HTML + طئارخ ).

4.9.2. ماسجألا مسرلا لیلد .

تايصخشلاو لھاجتتاملعملاو ةفورعم ريغ ماقرألا ماظن قاستال ارظن.مسرنم ليروك بيلاسأ مادختساب , رظن شامق ىلع ايودي ءاشنإ متيماسجألا
نأ صالختسا نكمي طقف ةفورعملا .

يلاتلا صالختسا نكمي طقف نئاكلا قيقحت ةديج روصeلإ : 

يرطق قيسنتب ليطتسملا يف عطقلا عضومسر (X1 , Y1) (X2 , Y2) . يھ ةلوبقملا تاملعم : 

� ططخم ضرع , 
� نوللا ططخم , 
� ةئبعتلا نول .

يرطق تايثادحإ عم ليطتسممسر (X1 , Y1) (X2 , Y2). تاملعملالوبقم : 

� ضرعلا ططخم , 
� نوللا ططخم , 
� ةئبعتلا نول .

ةطقن2 نيب لصافلا طخلامسر (X1 , Y1) (X2 , Y2). يھ ةلوبقملا تاملعم : 
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� ضرعلا ططخم , 
� نوللا ططخم , 
� ةئبعتلا نول .

ليطتسم بيرقتمسر (X1 , Y1) (X2 , Y2). يھ ةلوبقملا تاملعم : 

� ضرعلا ططخم , 
� نوللا ططخم , 
� ةئبعتلا نول .
� اياوزلا عيمجلل ةيواستم نوكت نأ بجي(% يف- رطقلا فصن ) 

ةيمستعضو (X1 , Y1) 

� ضرعةضيرعلا طوطخلا , 
� نوللاةضيرعلا طوطخلا , 
� نوللالغش , 
� صن , 
� { و ليروك مسر تاحول نود رتويبمكلاHرخألا ىلع اهنم ققحتلا يغبني نكلو , نم طخلا مجح رييغت نكميوعون TCP ( )ليابوم زودنيو

زودنيو( تاصنملا نم ديدعلا ىلع لمعلانسح نامضل اھريغو ةديدجلا ةينامورلا زميات , لييراو طوطخلا مدختست نأ يغبنيوةكرتشملا XP , 
ةفلتخم ليغشت ةمظنأ ىلع تاحفصتمبيو نم ديدعلا , ليابوم زودنيو )} 

زاهجلا ةلاحل ةصصخملا ةبولطملا ةقبط ىلع اھؤاشنإ يغبنيوعوضوم .

ناولألا ناولألا نوكت نأ بجيعيمج RGB , ىلإ اهليوحت متيس الإو RGB يضارتفالا نوللاب ميقلا ديدحت نكمملا ريغ نم ليوحتلا اذإو.نكمملا نماذإ
( ةحول نم ناولألا ةحلاصكلذ دعب اهلادبتسا نكمي.)رمحألا ةضيرعلا طوطخلا , ءلم دوسأ RGB 

ناولألا مادختسا يغبنيونمآ حفصتم , ريوصتلا وأ مسرلا تنرتنإلا حفصتم مادختسا ةبقارمHلإ .

>- تاودأ( ذيفنتريدصتلا نوكي نأ بجي يلكلا روصتلا , تانئاكلا قلخ ءيش لك دعب. ثادحألاو لودلا , ةمزاللا ةزهجألا لكل تانئاكلا ةفاك ديدحتدعب
بعللا راتخا >- ةيساسألا ةيرصبلا eHouse روصتلا اريخأوو ةمئاق نم .NewObject).

سكإ.ةيئرملا(روصتلا ةفلتخم عاونأ نم ديدعلل تافلم ءاشنإ فوس يتلاو, رظنلا تاهجو قلخ لئاسو نم اھريغو , طغضلا يغبني " تافلمديلوت " , 
eHouseMobile , SVG , XML , HTML + مكحتلل ةفلتخملا قرطلا نم ديدعلا مادختسا وأ مكحتلا ةقيرط رييغتلةيناكمإ يطعي هنأ.)طئارخ .
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5 . تاظحالم : 
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6. قئاثو/نواعتلا/لاصتالا

ISYS 

Wygoda 14 , 05 - 480 Karczew 

ادنلوب

48504057165+ :فتاھ

ينورتكلإلا ديربلا : Biuro@iSys.Pl 

GPS: (N: 52 442 ش min.3S ; E: 21 49 15min.19s) 

ةطيرخ

روطملا ةيسيئرلا ةحفصلا, عناصلا , جتنم : 

www.iSys.Pl ةيملاعلا تالاصتالا ةكبش ىلع .ISYS.PL / - ةيدنلوبلا ةخسنلا

www.Home-Automation.isys.pl ةتمتألا- ةيسيئرلا ةحفصلا .ISYS.PL / - ةيزيلجنالا ةخسنلا

ةيملاعلا تالاصتالا ةكبش ىلع .ISYS.PL /؟ home_automation - ىرخأ تاغل

كسفناھنأل لھ , ةلثمأ (DIY) , ليحلا ; و حئاصن , ميمصت , ةجمربلا : 

www.Home-Automation.eHouse.Pro ةتمتألا- ةيسيئرلا ةحفصلا .ehouse. تارادصإلا تاغللا نم اھريغو ةيزيلجنإلا / ورب

www.Inteligentny-Dom.eHouse.Pro inteligentny - DOM.ehouse. ةيدنلوبلا رادصإ / ورب

ىرخأ تامدخ : 

www.ehouse.pro www.ehouse.pro ةيملاعلا تالاصتالا ةكبش ىلع .ehouse. ورب / 

sterowanie. زيب / 

™® Copyright: iSys.Pl©, All Rights Reserved. eHouse4Ethernet 

97 Ehouse4Ethernet www.Home-Automation.isys.pl ةتمتأةیسیئرلا ةحفصلا @ ISYS. رر www.Home-
Automation.eHouse.Pro ةتمتألا- ةیسیئرلا ةحفصلا .eHouse. ورب
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