SAMINPARSIAN SMART HOME
 ETSنرم افزاركاربردي KNX
انجمن  KNXجهت ايجاد زبان مشترك بين شركت هاي عضو  ،يك نرم افزار كاربردي توليد نموده است.
اين نرم افزار با توجه به نوع كاربردآن در ساختمان  ،برنامه ريزي را ساده كرده و مي تواند سخت افزار هاي مختلف
تحت پروتكل KNXرا در يك محيط ساده برنامه ريزي نمايد.
كليه ساختمان ها ( اعم از مسكوني  ،تجاري  ،هوشمند اداري با پروتكل  ، KNXهتل ها و  ) ...را تحت پوشش خود
قرار مي دهد و براي هر كدام راه حل و سخت افزار مناسب براي هوشمند سازي سيستم هاي موجود ارائه مي
دهد.
نرم افزار كاربردي  KNXكه عموما تحت عنوان ) ETS ( Engineering Tool softwareشناخته مي شود  .در سه
نسخه ورژن هاي  4 ،3و ETS-5) ،ETS-4 ، (ETS-35توسط انجمن  KNXبراي پيكره بندي تجهيزات تحت اين
پروتكل ارائه شده است.
هر كدام اين نرم افزار ها داراي سه نوع مجوز (اليسنس) براي استفاده كاربران مي باشند كه عبارتند از:
•Demo licensesكه توانايي اضافه نمودن و پيكره بندي تا حداكثر سه تجهيز (ديوايس) را دارد و به طور رايگان
در اختيار كاربران قرار دارد.
•Lite licensesكه توانايي اضافه نمودن و پيكره بندي تا حداكثر بيست تجهيز (ديوايس) را دارد.
•Professional licensesكه توانايي اضافه نمودن و پيكره بندي تا حداكثر هزار تجهيز (ديوايس) را دارد.
نسخه تخصصيETS-3 :براي كاربران با گواهينامه دوره آموزشي  ،نسخه اي بدون محدوديت درتعداد تجهيزات
قابل نصب يا تعداد پروژه ها .بسط هاي قابل دسترس براي نسخه تخصصي امكان پيكره بندي و نگهداري از راه
دور تاسيسات را از طريق اينترنت  ،امكان پذير مينمايد  .اين نسخه ) (iETSناميده مي شود.
ETS-5 ،ETS-4از فروشگاه آنالين وب سايت انجمن  ، KNXقابل خريداري مي باشد.
)(www.onlineshop.knx.org
ساير مجوز هاي نرم¬افزار ETSتنها وقتي به صورت كامل قابل استفاده است كه مجوز (اليسنس) آن توسط كليدي
فعال شده باشد .كليد مجوز هاي اين نرم افزار بر دو نوع هستند:
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•كليد وابسته به كامپيوتر :اين كليد مجوز را تنها بر روي كامپيوتري فعال مي¬كند كه بر روي آن مجوز نرم افزار
ETSفعال شده است.
•كليد مستقل از كامپيوتر :اين كليد وابسته به سخت افزار كامپيوتر نمي باشد ليكن به شكل "دانگل" ( تجهيزي
كه از طريق اتصال به كامپوتر قفل نرم افزار را باز مي نمايد) است كه از طريق سفارش و خريد از انجمن KNX
قابل تهيه مي باشد .اين دانگل از طريق پورت  USBكامپيوتر ارتباط برقرار نموده و قفل نرم افزار را باز مينمايد.
همچنين اين نوع كليد نرم افزار به دليل سهولت استفاده در كامپوتر هاي متفاوت كمي گران تر است.
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توسط نرم افزار ، ETSابتدا نرم افزار كاربردي تجهيزات مختلف تحت اين پروتكل (ِ )Databasesكه در پروژه
استفاده مي شود را مطابق با نياز هاي كاربر برنامه ريزي كرده و سپس ارتباط مابين اين تجهيزات تعريف مي
گردد.
پس از انجام موفقيت آميز مراحل فوق نرم افزار هاي كاربردي پيكره بندي شده توسط  ، ETSتك به تك بر روي
تجهيزات دانلود شده و مشخصات تجهيز مطابق با سفارش كارفرما ست شده و بدين ترتيب تجهيزات پس از
شناسايي همديگر،با يكديگر ارتباط برقرارمي نمايند و از اين طريق اهداف از پيش تعيين شده را برآورده مي
سازند.

