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CORONAS BİNA KONTROL SİSTEMİ  ÇALIŞMA ESASLARI

Coronas Bina otomasyonu  sistemi  genel  olarak  bir  ROUTER ile  RS485 üzerinden konuşan 64
Modülün  oluşturduğu  ve  255  ROUTER  in  Monitor  amaçlı  PC  ye  Ethernetten  10Mbps  hızında
bağlanabildiği bir genel yapıdır. 
Merkez yazılım olmaksızın kendi  Gerçek zaman devresine sahip ROUTER lar bu zaman içinde
uygun tekrarlar yada önceden belirlenmiş bir zaman kontrol algoritması ile çalışabilirler. 
 Bir  router  kendi  üzerinde  tanımlanan  Inputlar  ile  diğer  Router  segmentleri  ile  de  haberleşme
özelliğine sahiptir. Bunun anlamı bir PC ve merkez yazılım olmasa dahi 255 X 64 = 16320 modül
herhangi biri üzerinde yer alan 12 Input ve Routerlar üzerinde yer alan 64 Input ile 64X13X255=
212160 INPUTu kullanmak kaydı ile her modül üzerinde yer alabilen 9 Output sayesinde 64X9X255
= 146880 Röle çıkışını kontrol edebilir. Eğer kullandığımız Router altında yer alan her bir modül bir
DALI modülü ise toplam Dim edilebilir çıkış sayısı 255X64X64 =  1044480 nokta sayısına erişebilir.
Eğer planlandığı gibi  bir  katman daha ilave edersek bu rakamlar çok milyonlu kontrol  sayılarına
erişebilir.
Bu miktarlarda çıkış  ve  girişi  kontrol  etmek üzere  tasarlanmış  CORONAS sistemi  bir  Router  in
altındaki her modül ile yaklaşık 10 mSec süresinde haberleşmesi üzerine kurulmuş bir haberleşme
algoritması  içerdiği  gibi  ,  sistemin modüllerinin  kendi  arasında çalışması  için  bir  ROUTER a da
ihtiyacı yoktur. Birbirine bağlı iki modül kendiliklerinden konuşmaya başlayacaktır. Modüller öncelikle
birlikte  oluşturdukları  sisteme  uygun  mesajlar  gönderir  ve  daha  sonra  birbirine  bayrak  verme
yöntemi ile çalışan bir  algoritma sayesinde network üzerinde olan modüllerin birbirini  tanımasını
sağlar  va daha sonra da herbiri  sıra  kendisine geldikçe üzerinde bir  Input  değişimi  varsa  bunu
Network te yayınlamak sureti ile diğerlerinin uygun çıkışları vermesini sağlar.

Ünitelerin bu çalışma sistemi ile kendi karar mekanizmalarına sahip olması DCS (DISTRIBUTED
CONTROL SYSTEM) olarak adlandırılmaktadır,  her modül kendi içinde akıllı olup ilk programlama
sırasında herhangi  bir  modülden yayınlanan Input  numarası  ile  nasıl  bir  davranış  içine  gireceği
hafızasında belirlenmiştir. Bu yapı neticesinde herhanig bir modüle gelen 212160 Inputun 146880
Röle  ya  da  olası  1044480  DALI  noktasında  nasıl  bir  sonuç  yaratabileceği  modüller  tarafından
bilinmektedir.

.
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Router a ait programlama sırasında Router a Dünyada tek üretilmiş ve IEEE tarafından onaylanmış
bir MAC ID yüklenir. Bu MAC ID bu ROUTER a ait özel bir numara olarak tüm haberleşmelerde yer
almaktadır. 
Bunun yanısıra verilen IP ile de Ethernet üzerinden TCP/IP protokolü ile haberleşmesi sağlanır. 

Normal kullanımda RS485 (1) portu kullanılır, Bazı özel uygulamalarda sistem kendi içinde yer alan
katmanlar arasında  RS485 (1) üzerinden haberleşirken RS485 (2) ile de diğer bir katmana bilgi
gönderebilir.   Bir  Router  mutlaka  24  V  ile  beslenmelidir,  aksi  durumda  Ethernet  üzerinden
haberleşme yapması imkansız hale gelir .  Hatta bu şartlarda Ethernet üzerinden bir haberleşme
yapılmak istendiğinde Bunun üniteye bir tahribat yapması da mümkündür.

              

Yukarıda yer alan modül bir Node olup, 24Vdc ile beslenir ve diğer üniteler ile RS485 protokolü
üzerinden 115kbps ile konuşabilir. Altta yer alan 8 adet Röle çıkışı ve üstte yer alan 8 adet kuru
kontak  inputları  ile  akıllı  bir  ünitedir.  Kendi  üzerinde  yer  alan  input  ve  Outputlar  kendi  içinde
programlanarak tek bir ünite olarak kullanılabilir. Zaman faktörü ile bir programlama gerektiğinde bir
Router ile beraber kullanılması gerekmektedir.  Sistemin aşağıdaki şekilde kurulması mümkündür,
Kanal  kontrolörü  bir  Router  olup,  altında  64  e  kadar  Node  un  bulunduğu  bir  sistemle  birlikte
çalışmak üzere tasarlanmıştır. Router Merkeze doğru Ethernet ve alttaki Node lara doğru RS485 ile
haberleşir,  gerektiğinde  Gerçek  zamanlı  komut  gönderecek  şekilde  tasarlanmıştır  ve  bunu  üst
katmanda bir PC olmaksızın yapabilir. 

-
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Yukarıda görüldüğü gibi  sistem bir merkez PC olmaksızın da kurulabilir.  Bu durumda her modül
diğerleri ile konuşarak herhangi bir modüle giren I/P ile başka bir modüldeki O/P kontrol edilebilir.
Sistem bir merkezi kontrol birimine bağlı değildir ve tüm sisteme ait tüm 
modüller diğerlerinin hatta olup olmadığı bilgilerini de tutar. Sistem içinde haberleşme hızı 115 KBPS
olup Her bir modülün cevap süresi 8 msec. olarak belirlenmiştir. Bir Router kendisi ile birlikte en çok
64 modülün birbiri ile akuple çalışmasını sağlayabilir. Tüm haberleşme Beldon 8761 ya da 0,22 mm2
bükülü kablo çifti ile yapılır ve en uzak haberleşme mesafesi 115 KBPS için 450 m (maximum)dur.

 

Yukarıda tanımlanan sistem 1 ve  2 numara ile tanımlanan ünitelerin 254 tanesinden oluşan bir
sistemin bir merkez PC tarafından kontrolu ile farklı görevler yüklenmiş halidir. Merkez PC üzerinden
sahada  yapılan  her  türlü  işlem  gerçek  zamanlı  olarak  görülebilir.  Bu  süre  merkez  tarafından
gönderilen bir komutun sahada işlenmesi ve işlendiğine ait bilginin merkez PC üzerinde statüsünü
göstermesi 500 msec kadar kısa bir süredir. Bu süre hatta yer alan Node sayısının azalması ile
düşer örneğin 30 modüllük bir sistemde 50+(30X8)= 290 msec dir.
MODÜL DEĞİŞTİRME / ROUTER DEĞİŞTİRME xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Arızalı  Router  /  Kontrol  Modülü  değiştirilirken  öncelikle  enerjisi  kesilir.  Bunun  için  24V  uçlarını
çıkartmak  yeterlidir.  Daha  sonra  kapak  açılarak  eski  modülün  içinde  bulunan  DIP  SWITCH
üzerindeki numara aynen yenisine işlenir. Bu numara ikili sistemde modül ya da Router a sistem
kurulumunda atanmış olan KANAL (;Router) ya da NODE (Kontrol Modülü) numarasıdır.
Kartlar üzerindeki Dip Switch aşağıdaki numara karşılığı Binary olarak kodlanır.

000000 0 001000 8 010000 16 011000 24 100000 32 101000 40 110000 48 111000 56

000001 1 001001 9 010001 17 011001 25 100001 33 101001 41 110001 49 111001 57

000010 2 001010 10 010010 18 011010 26 100010 34 101010 42 110010 50 111010 58

000011 3 001011 11 010011 19 011011 27 100011 35 101011 43 110011 51 111011 59

000100 4 001100 12 010100 20 011100 28 100100 36 101100 44 110100 52 111100 60

000101 5 001101 13 010101 21 011101 29 100101 37 101101 45 110101 53 111101 61

000110 6 001110 14 010110 22 011110 30 100110 38 101110 46 110110 54 111110 62

000111 7 001111 15 010111 23 011111 31 100111 39 101111 47 110111 55 111111 63

↑↑↑↑↑↓= 1  olarak Dip switch üzerinde gösterilmiştir . bu durumda 6 numaralı Dip switch
aşağıda ve 1 konumunda diğerleri yukarıda ve 0 .  Bunun yanısıra 
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 Eski tip kartlarda bu yöntem ile ID verilmesine karşın yukarıda resmi olan Yeni tip
“CORONAS” modüllerinde bir  küçük delik  içinde yer  alan buton ile  modülün ID si
değiştirilir. Bu uygulama Modül Idsi tanımlama ile ilgili bölümde anlatılacaktır.

DİKKAT !!!
Aynı  Router  hattı  üzerinde  birden  fazla  aynı  numarada  modül  varsa  hat  sürekli
kırmızıya dönerek bir haberleşme problemi olduğunu gösterir. 
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CORONAS  AYDINLATMA VE BİNA OTOMASYONU SİSTEMİ KULLANIM NOTLARI

“ File ” 
“Save Scene”   “Kayıt”
sekmesine  erişilir  bu  sekmeye  basılınca  o  ana  kadar  yapılan  tüm  çalışmaların  kaydedilmesi
mümkündür
“Make System Test” Özel kullanım bir süre için sisteme giden gelen tüm mesajların kaydedilmesi
için kullanılır. 
“Restart Server” Özel kullanım operatörler için kullanıma açık değildir.
“Import Ballasts” Özel kullanım operatörler için kullanıma açık değildir.
“Make a System Backup” “Sistem Yedeği oluştur”
Butonuna  basılması  ile  aşağıdaki  ekran  açılarak  otomatik  bir  Yedekleme  dosyası  adı  verir  bu
otomatik isimde “backup1309162124” 13 yıl 09 ay 16 gün 21:24 saati verir böylece arka arkaya
alınan yedeklerin hangisinin önce ya da sonra kaydedildiği belli olur. 
Alttaki “OK” tuşuna basılarak CORONAS ana dosya içinde yer alan “Data Backup” içine kaydedilir.
İstenirse isme ek yapılabilir.

“Restore From a Backup Data”
Yanda  görüldüğü  gibi  bir  ekran  açılır  ve
daha  önce  yapılmış  olan  “backup”  lar
içinden  seçilen  herhangi  biri  yeniden
açılacak şekilde işleme girer.
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PENCERELERİN KAYBOLMASI DURUMUNUN DÜZELTİLMESİ /RESET LAYOUT

Pencerelerin  yanlışlıkla  yukarıdaki  gibi  ekrandan  temizlenmesi  durumunda  Komut  bandından
“LAYOUT” içinde yer  alan   “Reset  Layout” tuşuna basılır  ve  sonrasında program kapatılarak
yeniden açılır  ...  Program yeniden açıldığında aşağıdaki  gibi  pencerelerin  yerine  geldiği  görülür
bizim tavsiyemiz ekranın gereksiz küçülmemesi için aşağıda işaretli olan pencerenin kapatılması ve
ekranın büyütülmesidir.
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“EDIT”

“Enable log File” 
Bu satır onaylandığında sistem içinde yapılan her hareket ve her türlü işlem kayda girer. Çok yüksek
boyutlu bir dosya oluşabilir, sistem hatalarının izlenebilmesi için koyulmuştur. Kullanıcılar tarafından
uzun süreli kullanımı sistem kaynaklarının tükenmesine (RAM) neden olarak programın işlemesinde
sorunlar  çıkartabilir.  O  nedenle  sadece  bilinçli  kullanıcılar  tarafından  kısa  süreli  izlemeler  için
kullanılmalıdır.  Daha  çok sistemin  yeni  kurulduğu dönemlerde en çok  12 saat  süreyle  “enable”
edilmesi düşünülerek yerleştirilmiş bir komuttur. Kullanılmaması tavsiye edilir.

“Vertical Align” “Horizontal Align”

Şeklinde dikey olarak seçilmiş objeleri dikey hizaya sokar aynı işlemi sağ yanda yer alan
buton ile de yapmak mümkündür

Şeklinde yatay olarak seçilmiş objeleri yatay hizaya sokar aynı işlemi
sağ yanda yer alan buton ile de yapmak mümkündür
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“Vertical Mirror” öncesi                                           “Horizontal Mirror” Öncesi

“Vertical Mirror” sonrası                                         “Horizontal Mirror” sonrası

Vertical Mirror seçim yapılan objelerin yatayda
ortasından  geçen  bir  çizgiye  göre  180°  ayna
imajının alınmasıdır.

Horizontal  Mirror  seçim  yapılan  objelerin
dikeyde ortasından geçen bir çizgiye göre 180°
ayna imajının alınmasıdır.
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  “MODULES”

“Properties”
Bu açılan pencere içinde  “ok” ile gösterdiğimiz GUI objelerine ait  bilgileri doğrudan bu pencere
içinde görebiliriz. 

Sol  yanda   “PROPERTIES”  ekranındaki  bilgiler  armatürlere  ait  adres  bilgileridir  bunun  yanısıra
hemen altta yer alan Color No : ile Bölge rengi (Aşağıda mavidir) diğer armatürler için de farklı
renkler uygulanmıştır. Bununla beraber istenirse Armatürlerin Tipi  “ICON”   Büyüklüğü “ BOYUT”
Açısı “ DÖNDÜR” üzerinden değiştirilebilir ...
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Yukarıda  yer  alan  Yuvarlak  içindeki  SETUP  (Dali  Setup),  DALİSENARYO,  DALİ  ZONE  ,  V.S
Program içinde daha sonra yapılacak  çalışmalar için bırakılmıştır. 

“Scheduler”
Scheduler içinde dört ayrı bölüm yer almaktadır Bunlar sırayla 
Event List
Bu bölümde yer alan buton ve pencereler kullanılarak programlama yapılır.
Programlanacak ilk komut için öncelikle Event List penceresi altında yer alan  “”            “” butonuna

Basılarak ilk komut satırı açılır.  Bu komut satırına “” ”” penceresine

komutun program tarafından sürülmesini istediği saat ve zaman girilir.
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Yan tarafta  yer  alan pencereden yapılacak seçimle
komutun  hangi  sıklıkla  uygulamaya  sokulacağı,  ve
Period için verilen değerle (10) bu sürenin kaç kere
üst üste tekrarlanacağını gösterir. 
Örneğin  yukarıdaki örnekte :
23.05.2014  ,  saat  20:55:25  den  itibaren  komut
saatinde uygulanacak (At time) ve ardışık olarak 10
kez  tekrarlanacak  demektir.  Bu  satırın  işleme
girebilmesi için sol tarafında yer alan         hücre
işaretlenmelidir. 

Diğer komut periyodları ise:             Second (saniyede bir) , Minute (dakikada bir) , Hour (Saatte bir)
Days5 (Haftanın çalışma günleri) , AllDays( Haftanın 7 günü) , Week (Haftada bir), Month (Ayda bir)

Uygulanır ve her seferinde Periyod içinde yazılan kadar komut sayısınca tekrarlar. Bu kısım yanında
yer alan “Event Script list” (Yeşil pencere) içindeki komutların sürülme süreçlerinin programlandığı
penceredir. Bu penceredeki Scriptlerin hazırlanması daha sonra anlatılacaktır. Hazırlanmış Scriptler 
Active Scripts (Kırmızı pencere) içinde yer almaktadır ve bu  Scriptler  Ana Dosya altındaki “Proje
Directory” sinin içinde yer alan  “Scripts Directory ” sinde  bulunur.
Periyodu belirlenen süreçte sürülecek olan Script üzerine iki defa tıklanarak yeşil pencereye taşınır
ve böylece yeşil  pencereye taşınan bütün scriptler  Event List içindeki  ilgili  zamanda sürülür.  Bu
pencerede yer alan Scriptlerden herhangi biri silinmek istendiğinde üzerine gidilerek iki defa tıklanır
ve bu listeden düşürülür. Kırmızı pencerede yer alan Scriptlerin zamanı beklenmeden uygulanması
ve testi için altında yer alan “ Run Script ” butonu ile seçilmiş Script (Yukarıda “Optimus1 ALL ON”)
sahaya gönderilerek test yapılabilir.

Yanda  yer  alan  Turuncu  pencere  ise  Yeşil  ya  da  Kırmızı
pencerelerde (en son seçilmiş) Script Turuncu pencere altında
yer alan 

Butonu ile script mantığında gereken Code yazılabilir. Bunun
bir başka yolu da sahaya atılan mesajların
 “ MODULES >> COMMAND DIALOG “ penceresi üzerinden
bu mesajların tespit edilmesidir. Daha sonra yöntemler içinde
bu konu da işlenecektir. Yan tarafta yer alan Turuncu pencere
içindeki  Code’un  ne  anlama  geldiği  aşağıda  genel  olarak
anlatılacaktır.

BUNUN  YANISIRA KOLAY BİR  BAŞKA METOD DAHA GELİŞTİRİLMİŞTİR  BU
METOD İÇİN SIKSORULAN SORULAR BÖLÜMÜNE BAKINIZ
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SCHEDULER YENI SYNTAX

Yan tarafta yer alan komutlar şu mantıkla üretilir. 
SYNTAX  :  Softinput=XXXXXXXX.YYYYYYYY.Z

Burada  dikkat  edilmesi  gereken  konu  yandaki  SYNTAX
oluşturulurken  araya  herhangi  bir  boşluk  koyulmamasıdır.
İsmin  içinde  boşluk  varsa  bu  sorun  yaratmaz  ama  isim
bittikten sonra  isimle nokta arasına boşluk koyulmaz aksi
halde yazılım bu komutu tanımaz !
Yukarıdaki  yer  alan  ekran  “”ADMIRUS  2”” katına  aittir.
Burada  komut  yazılırken  satıra  “”softinput=””  yazılarak
başlanır . 

SYNTAX : içinde yer alan XXXXXXXXX  kat adını içerir bu kat adı içinde boşluk olabilir önemli olan
kat adından önce ya da sonra boşluk olmamasıdır. 
Görüldüğü  gibi  XXXXXXXXXXXX=ADMIRUS  2   ardışık  3  satırda  YYYYYYYYY=KORIDOR
YYYYYYYYYYY=TOPLANTI  1     YYYYYYYYYY=23  olarak  ,RÖLE  ZONES  içinde  yer  alan
bölgelerden seçilmiştir. Unutmamak gerekir ki schedular içinden kontrol etmek istediğimiz alanları
öncelikle bir GRUPa tanımlamak gerekir. 
Bu durumda yukarıdaki son 3 satırda yer alan ADMIRUS 2 katında şu işlemler yapılmıştır 
KORIDOR  ,  TOPLANTI  1ve  23  numaraya  tanımlanmış  bölgeler  için  Z=1  olması  durumunda
lambaların açılması komutu verilmiştir. Z=0 olması durumunda lambaların kapatılma komutu sahaya
gönderilir. 
Bütün katlara mesaj atmak istenirse XXXXXXXXX=ALL yazılarak mesaj bütün katlara atılır. 
Örneğin  :  softinput=ALL.KORIDOR.0  gibi  bir  mesaj  yazılırsa program bütün katlarda yer  alan
KORIDOR yazılı bütün grupların ışıklarını kapatır. Grup adı olarak numara tanımlanmışsa bu sefer
XXXXXXXXX yerine numara yazılabilir.  Burada katlar için yazılacak isimler SECTION içinde yer
aldığı  gibi  yazılmalıdır.  GRUP İSİMLERİ  ise  ROLE  ZONES  içinde  yer  aldığı  hali  ile  SCRIPTe
yazılacaktır. 
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Yukarıda görüleceği üzere koridor kontrolu için tanımlanan telefon numarasının 1 olduğunu varsayalım. Bu
numaranın  yanıda  görülen  8240  numara  (  Telefonlar  Penceresinde  “A”  butonu  seçilerek  görülebilir)  bu
koridorun kapatılması için ilgili router a bu numaralı yerleri aç (1) ya da bu numaralı yerleri kapa (0) kodu ile
sağdaki gibi gönderilebilir. Sağ tarafta görüleceği üzere
“softInput=0.8240.1”  “””0””  numaralı  Router  a  “”8240””  numaralı  çıkışlara  “”1””  yani  aç  kodunu  gönder
demektir. 
“softInput=1.8240.1”  “””1””  numaralı  Router  a  “”8240””  numaralı  çıkışlara  “”1””  yani  aç  kodunu  gönder
demektir. 
Bu iki kod atıldığında ilgili routerlara ait 8240 ile numaralandırılmış armatürler yanacaktır. 
Router numaraları “Sistem Setup” ekranında Router yanında parantez içinde yer almaktadır.

Diğer bir kayıt numarasını anlama yöntemi de “”ZONES” içinden yukarıdaki “”Num”” kutucuğu işaretlenirse
kayıtlı  bölgelerin açma kapama kayıt  numaraları yanlarında belirir.  Bu durumda “”KORİDOR INP = [8240]
olarak görünür hale gelmiştir.

Page 15 of 35



 “System Setup - >> ROUTER ”

Yukarıda yer alan System Setup ekranında “  Add Router” butonuna basılarak sisteme bir Router
eklenir. Bu Routera ait ilk IP  192.168.1.9  olarak gelecektir daha sonra bunu sahadaki Router a ait
IP ile değiştirmeniz ve kontrol etmeniz gerekir. ROUTER IP DEĞİŞİMİ için tıklayın

Bu durumda sahada yer alan  192.168.1.91 IP numaralı Router ile program dikey hatta Ethernet
üzerinden karşılıklı konuşmaya başlar. Bu konuşma 10MB hız ile gerçekleşir.
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Router a bağlı alt modüllerin yer aldığı  Yatay hatta RS485 üzerinden haberleşme gerçekleştirilir. Bu
haberleşmenin hızı 115 kbps olarak yapılmaktadır.
Program-Router  haberleşmesi  ile  yatayda  yer  alan  modüllerin  programa  dahil  edilmesi
gerekmektedir. Bunun için System Setup Ekranında yer alan

 “Scan Hard(ware)”
butonuna basılarak programın Router a bağlı alt devreyi sorgulaması ve bu devreye bağlı modülleri
Router ile ilişkilendirmesi sağlanır.

Görüleceği  üzere  sol  taraftaki  ekranda   “YRÖLE
SUBNET” Adı  ile yer alan Modül Tipi kendi içinde
12 adet  Input  girişine  sahip  9 Adet  Röle  çıkışına
sahip bir  modüldür.  Bu modüllerin  Gerek Inputları
gerekse Röle çıkışları  kendilerine verilen Register
numaraları ile sistem içinde işlem yapar. Yukarıda
yer alan butonlarla 
router [0] 192.168.1.91   için  Add Input  butonuna
basılırsa istendiği  kadar Input  router a eklenebilir.
Router üzerinde yer alan 7 adet Input ve 8. Input
üzerine eklenebilen 64 Input  yer  alabilir.  Bu Input
adresleri 0-6 ( 7 adet Input) ile gösterilir 
router  [0]  192.168.1.91  için  Delete  Router
butonuna  basılırsa  bu  router  ve  altındaki  tüm
modüller silinecektir.
İstenirse  Add  Subnet  butonu  ile  Router  altına
istendiği  kadar Subnet ünitesi  işlenebilir,  Bu işlem
yerine  genellikle  Scan  Hardware  butonu  ile  ilgili

segmentin içinde yer alan bütün Subnetlerin sorgulanıp otomatik olarak işlenmesi tercih edilmelidir. 
Read Selected
Bu buton ile sahada farklı bir noktada programlanmış modülün bilgilerini doğrudan modülün içinden
okuyabiliriz
Write Selected
Bu buton program içinde yer alan orijinal modüle ait bütün bilgileri sahada örneğin arıza nedeni ile
değiştirilmiş bir modülün içine yazar.
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MODUL TANIMLAMALARI

Yukarıda görülen ekranda YROLE SUBNET [0.1] yani Adresi 1 olan modül ele alınmıştır. Burada
sisteme ait özel bir tanımlama mantığı gereği her röle bir modül gibi yazılmıştır. Bunun nedeni tek
Röleli modüllerin yapılmasının da tasarlanmasıdır. Aşağıda mavi olarak işaretlenmiş Modul[0.1.2.0]
tanımlama olarak şöyledir.   YROLE SUBNET [0.1] adresli modüle ait 2 numaralı Röle çıkışına ait
register numaraları şu şekilde ilişkilendirilmiştir.  Yukarıda Input 1 ve 2 nin yanında görülen 8193
numarası ile Aşağıda Switch Linker olarak görülen sıradaki 8193 ilgili numaranın bu Röle ile Inputları
nasıl ilişkilendirdiğini  göstermektedir.  Bunun yanısıra aşağıdaki Linkler arasında görülen 8223 ve
20018 de ilgili Rölenin uygun gruplarla ilişkilendirilmesini sağlamaktadır . Bu ilişkilendirilme sonraki
aşamada daha geniş olarak tanımlanacaktır.
Aşağıda yer alan  System setup penceresinde yer alan  Disable kutucuğu o sırada seçilmiş olan
Router’ın  program tarafından  sorgulanmasına  engel  olur,  Devreye  alma sırasında  kullanılan  bir
özelliktir.  Aynı  şekilde   Enable  All  tek  tuşla  sorgulanması  iptal  edilmiş  tüm routerların  program
tarafından sorgulanmalarına izin verir. Disable All Router tuşu ise tek tuşla tüm routerların program
tarafından sorgulanmasını kesen bir özelliktir. Yukarıdaki Router Enable / Disable özelliklerinin hepsi
ağırlıklı olarak devreye alma sırasında kullanılır.
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Router Switch  Links

Bu özellik bir router segmentinde yer alan bir inputun statüsü değiştiğinde bu sonucun başka bir
router bölgesinde yer alan bir Outputun kontrolu amacı ile kullanılır. Sınırları ile ilgili  detaylı  bilgi
aşağıda verilmiştir. SORU 3 içinde anlatılmıştır.

 “System Setup - >> MEMORY ”
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“READ ROUTER” : 
Butonuna basılınca Router ve sistem kritik çalışma datalarına erişilir.

Bu sorgulama ile Router adress 1000 üzerinde toplam 8 byte ile verilen (8X8=64 node) dataya
erişilir bunun anlamı 

1- Byte(1000-1007)  Hat  üzerinde  1...30  numaralı  modüllerin  yer  aldığı
(254,255,255,127,0,0,0,0)

2- Byte(1008-1009) Çevrim süresinin 540 msec olduğu
3- Byte(1010) Hattın son testten buyana 2 defa Reset olduğu ve yeniden çalışmaya başladığı
4- Byte(1014-1022) Hatta en az bir kere bayrak kaçıran modül numaraları. 

Burada yer alan hatta sistemin görebildiği modül numaraları, Çevrim süresi, Reset sayısı ve
Bayrak kaçırma ile ilgili rakamların incelenmesi bize sistemin sağlıklı çalışıp çalışmadığı ve
olası arızalar ve sıklıkları hakkında bilgi verir. 
Yanında yer alan kutunun işaretlenmesi ise sistem çalışmasını bilenler tarafından testlerde sürekli
sorgulama için kullanılır ve test dışında işaretlenmemelidir.!!!

Burada  çok  dikkat  edilmesi  gereken  bir  konu  yukarıda  sağdaki  pencere  içinde  yer  alan  data
değiştirilir ve “WRITE DATA” butonuna basılırsa sisteme ait yanlış bilgi sistemin içine yazılır ve bu
hatalı çalışmaya neden olur. Bu çalışma sadece Devreye alma amaçlı yapılmalıdır ve geri dönüşü
son derece zordur !!!

ROUTER “READ DATA”

Bu ekranda yer alan değerler Router ile konuşma olup olmadığının yanısıra bize Router üzerindeki sistem
saatini, IP sini ve Router inputları ile ilgili bilgiyi de verecektir. 
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“MODULE ADRESS” 

“”COMMAND DIALOG””
Command  dialog  Ekranı  sahaya  gönderilen  mesajların  görüntülendiği  daha  çok  devreye  alma
sırasında kullanılan bir  araçtır.  Bu araç üzerinden sahaya aytılan mesajların modüller tarafından
işleme koyulup koyulmadığı takip edilir. 
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 “”SECTION”

Section penceresi üzerinde yer alan ok a basılarak yukarıdaki ekranda görüldüğü gibi sisteme kayıtlı
tüm katların seçim penceresi aktive olur . Buradan istenen bölüme tıklanarak ilgili pencere açılır ve
erişimlere izin verir. Bu pencereye yeni bir kat eklemek için “Section yazısının hemen solunda yer
alan  üç  buton  kullanılır.  Yeni  bir  section  açılmak  isteniyorsa   tuşuna basılarak 

Ekran’ı  açılır  ve  buradan  örneğin  “EPHESUS”
bölümü oluşturulabilir. İstenirse bu bölüm butonuna

basılarak iptal edilebilir. Ya da

 daha önceden adı verilen bir bölüm
butonu ile yeniden isimlendirilebilir.
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Bu bölüm açıldıktan sonra bölüme ait ekrana gelmesi gereken resmin adresi aşağıda görüldüğü
“background image”  gibi  yazılır.  İlgili  jpeg  resmi  Ana  dosya  içindeki  İmages  directory  si  içine
kaydedilir. Sağ taraftan “  scale “ ile resmin büyüme faktörü verilerek sayfaya uyumu sağlanır. Bu
sayfanın  “System  Setup”  üzerinden  nasıl  işleneceği  ilgili  bölümde  açıklanmıştır.  Bu  işlem
yapıldıktan sonra kata ait Router adresleri ““  Santral [ ] .” yazısının hemen altında görünür hale
gelir.

. Router :11  ip:192.168.1.45   .
                                                                                       Router :12  ip:192.168.1.46....
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 “ZONES”
“RELAY ZONES”
Yanda  görüldüğü  üzere  kontrol  edilen  linyeler  istendiği  şekilde  gruplanmabilir  ve telefonla
kontrol edilebilir, Bunun için öncelikle yapılması gereken Relay zones içinde yer alan butonu
ile listeye bir adet     “New Zone” eklenir daha sonra bu isim Rename ile ilgili bölüm ismi olarak

değiştirilir.  Bu  adımdan  sonraki
adım  Scada  üzerinde  yer  alan
ilgili  Linyeler  seçilir,  solda
görüleceği  üzere  burada  isim
Necmi  Üstün  olarak  belirlenmiş,
ve her bir linye seçilerek toplam 9
linyenin  (1.43.4;  1.43.5;  1.43.6;
1.43.7;  1.44.7;  1.44.8  ;  1.46.2;
1.46.3; 1.46.4 ) Necmi Üstün
grubuna eklenmesi istenmiştir. Bu
durumda

1-  Relay  Zones  içinden  Necmi
Üstün  ve  Scada  içinden  ilgili
linyeler seçilir 
2- “Assign”  tuşu ile birbirine link
atılır. 

Bu link gerçekleştirildikten sonra  yine Necmi Üstün işaretli iken  tuşlarına basılarak doğru

çıkışların enerjilenip enerjilenmediği test edilir. Enerjilenmeyen varsa sadece o işaretlenerek yeniden
“Assign” edilir bu test her seferinde yapılarak her yer doğru çalışıncaya kadar tekrarlanır. 
Bazı durumlarda sahada oluşan bazı elektriksel etkiler bu işlemi birkaç kez yapmayı gerektirebilir. 
İptal edilmek istenen ,Zone işaretlenerek butonu ile Zonlar arasından silinir.
YANLIŞ TANIMLAMA
Bu  durumda  yanlış  tanımlanan  çıkışa  ait  data  nın  hem ekrandan  hem de  sahadaki  modülden
silinmesi gerekir. Bunun için yapılması gereken işlemden önce şunu bilmek gerekir. Her linye 16 ayrı
grubun elemanı olarak işlem yapabilir, bu nedenle içindeki alanları iyi silmeden üzerine yükleme
yapılırsa hem eski hem de yeni bölge kodları ile çıkış enerjilenecektir. Bu nedenle iki şekilde bu data
silinir 

1- İlgili linye seçildikten sonra  butonuna basılarak o linyeye ait tüm gruplama

dataları sıfırlanır ve artık o linye hiçbir gruba ait değildir, üzerine yine istenen grup yüklenir ve
artık işleme hazırdır. 

2- İlgili linye ve Zone (Necmi Üstün)  seçildikten sonra  butonuna basılarak sadece o

grup  datası  silinir  başka  Zonlara  ait  data  silinmez.   Daha  sonra  yine   tuşları  ile

mutlaka test edilmelidir. 

DİKKAT  !!!  UNUTULMAMALIDIR Kİ  BİR  MODÜL SİLİNDİKTEN SONRA KENDİLİĞİNDEN
DATAYI YAZAMAZ BU DURUMDAKİ TÜM HATALAR OPERATÖR HATASIDIR !!!
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“RELAY ZONES” /TELEFON TANIMLAMA
Öncelikle           butonuna basılarak

çıkan pencereye istenen telefon numaraları girilir . Bu
telefon numaraları Alttaki telefon numaraları arasında
yer alacaktır ama yukarıdaki herhangi Zone (Necmi
Üstün) ile Link butonuna basılarak ilişkilendirilmediği
sürece  bir  işlem  yapamayacaklardır.  Bu  nedenle
mutlaka ilişkilendirilmesi  gerekir.  Bunun  için  telefon
numarası seçilir ve yukarıda Zone seçilerek  “Link”
butonuna basılır  böylece telefon numarası ile Zone
birbiri  ile  ilişkilendirilir.  Bu  ilişki  temizlenmek
istendiğinde yine aynı şekilde iki taraflı seçim yapılır
ve “Unlink” butonu ile bu ilişki ortadan kaldırılır. Ve
telefon numarası boşa çıkar. Telefon numarasını da
silmek istiyorsak  bu  durumda  butonu  ile  hem
telefon numarası  hem  de  ilişkilendirme  ortadan
kaldırılabilir. 

Yanda  yer  alan  tuşlarına  birlikte  basılı  ise

grafik  ekranda  bir  Grup  seçildiğinde  alt  pencerede
ilgili  telefon  numaraları  görünecektir.  Bu  ekranda
görülen  numaralar  0:5  Necmi  Üstün  Router  (0)

Necmi Üstün Grup numaras (5) olarak görülür ve İstenirse bu telefon numaraları test amaçlı seçili
iken   butonlarına  basılarak  bu  telefon  numarasının  kayıtlı  olduğu  zonu  enerjileyip

enerjilemediği test edilebilir.

 tuşlarından sadece “A” basılı iken grafik ekranda bir

Grup  seçildiğinde  alt  pencerede  ilgili  telefon  numaraları
görünecektir. Bunun yanısıra örnekte 0:8211 numaraları görülür

bu  numaralar  telefonun  link  edildiği  linyelerin  ait  olduğu
Router (0) ve yakıp söndürmek üzere gönderdiği Grup açma
kapama kodunu (8211)  gösterir.  Bu kod ile  devreye alma
aşamasında uygun scriptler üretilir ve sistemin çalışabilirliği
sağlanır.  İstenirse  bu  telefon  numaraları  test  amaçlı  seçili
iken   butonlarına  basılarak  bu  telefon  numarasının

kayıtlı olduğu zonu enerjileyip enerjilemediği test edilebilir.

“PROPERTIES”

“DALI SCENARIO” 
 Kullanılmamaktadır
“DALI ZONES”
Kullanılmamaktadır
“DALI SETUP”
Kullanılmamaktadır
“COLORS”
Renk ile ilgili ayarların yapıldığı bölümdür
“PHONE LOG” 
Telefon ile yapılan açma kapama ile ilgili kayıtları listeler.
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COLORS

Yukarıda görüldüğü üzere Colors içinde yer alan renk tanımlamaları ekranın görüntülerinin istenen
renk tanımına uygun olarak önümüze gelmesini sağlıyor. Solda görülen 
Background sağda görüldüğü gibi resmin arkasına basılıyor 
Pen  aydınlatma ikonlarının üzerindeki yazıların rengini verir
Object(X)  Burada Object01 -   Object02 - Object03 gibi değerlerle verilen armatürler için verilen
renk kodları yukarıda sağ tarafta yer alan PROPERTIES  içindeki COLOR NO ile seçili armatürlerin
rengini  belirlemek  için  kullanılır.  Burada  verilen  renkler  sistem haberleştiği  zaman  ayrı  armatür
renkleri olarak ekranda görülür. Sadece haberleşme olmadığı zaman  ERROR için belirlenen renk
kodu tarafından değiştirilebilir. 
Selected  için  verilen  renk  kodu  ekranın  sağında  görüleceği  üzere  seçilen  armatürlerin  seçim
rengidir.
Error  Bu durumda belirlenen renk kodu kırmızı;  hata, haberleşme yok … anlamına gelir.
On/Set  Işıkların yanıkken armatürün hangi renk görüneceğini belirten renktir
Off/Reset  Işıkların sönük durumdayken armatürün alması gereken renktir.
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EKRAN OLUŞTURMA İKONLARI

   1 2        3       4       5       6      7       8       9        10   11    12     13    14     15     16      17     18

19       20     21     22   23     24      25     26     27    28    29    30      31

1- Kaydet
2- Yeni Ekran aç (kullanılmıyor)
3- Dali sistemine göre seçim (kullanılmıyor)
4- Röle sistemine göre seçim
5- Röle zonlamaya göre seçim
6- Not alma aracı (kullanılmıyor)
7- GUI içine Input grafiği ekleme aracı
8- Fotosel ikonu 
9- Röle kutusu ikonu
10-Y.röle kutusu ikonu 
11-Y röle subnet ikonu 
12-Y input ikonu
13-Zoom In 
14-Zoom Out
15- GUI de dxf file yapısı kullanmak için. 

16-Seçilmiş grafik ögeyi siler
17- Armatür eklemek için kullanılır
18-Seçilen armatür sayısınca armatür üretir
19- Yatay hizalama
20- Dikey Hizalama 
21-Yatay aralık daraltma 
22-Yatay aralık açma 
23-Dikey aralık daraltma
24-Dikey aralık açma 
25-Seçili ögeyi/ögeleri taşıma 
26- Çoğullama yöntemi ile seçim. 
27-Standart seçme ikonu
28-Ekran kaydırma 
29- Zoom aracı,  Mouse  sol  tuş  basılı  ileri

geri ile ekranı zoom In – Out yapar
30- Secheduler Çalışıyor
31-Merkezden  kayan  görüntüyü  ekranın

merkezine taşır 

DİKKAT !!!

30 NO’lu İCON BASILI OLMAZSA ZAMAN PROGRAMLARI ÇALIŞMAZ !!!
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“SANTRAL SERVER”
DİKKAT!!!  BU  PROGRAM  TELEFON  LOG  VE  KUMANDA  SİSTEMİNİN  ÇALIŞMASI  İÇİN
PROGRAMIMIZLA BERABER  AÇILAN  VE  SANTRALDAN  GELEN  DATA YI  DÜZENLEYEREK
PROGRAMIMIZA REGÜLASYON SAĞLAYAN BİR İKİNCİ  PROGRAMDIR.  TELEFON SANTRAL
KUMANDA SİSTEMİNİN ÇALIŞMASI İÇİN ARKA PLANDA AÇIK KALMALIDIR !!! 
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SIK SORULAN SORULAR

“SORU 1”
Katların bazen yarısı bazen tümü kırmızıya dönüyor kontroldan çıkıyor Neden?? 
“Cevap 1” 
Her Kat 2 adet Router tarafından Ethernet şebekesine ve merkez yazılıma bağlıdır. Bu nedenle her
Router  bir  kata  ait  Armatürlerin  yarısını  kontrol  eder.  Bazı  durumlarda Router  Ethernet  hattı  ile
bağlantıda sorun yaşayabilir, ya da bu router Rs485 hattı üzerinden katla konuşamayabilir bunun
nedenlerini aşağıda inceleyeceğiz. 
“Cevap 1.1”
Router a ait haberleşmenin Ethernet hattı üzerinden yapılamaması durumu nasıl tespit edilir?

Yukarıdaki  resimde  görüldüğü  üzere  System Setup  penceresinde OPTIMUS1  örnek  alınmıştır.
Katın  yarısı  yanar  yarısı  ERROR kodu olan Kırmızı  renk ile  görülmektedir  burada ilk  bakılması
gereken yer Bu kata ait iki Router a ait durum bilgisidir. 
192.168.1.71 (Mavi satır) yanında [Not Connected] yazdığı için anlaşilabilir ki bu IP numaralı Router
Ethernet hattı üzerinden Merkez PC ye bağlı değil. 
192.168.1.72  yanında bir yazı yazmadığı için sisteme bağlı olduğu anlaşılabilir. Bu durumda kırmızı
görülen  alanın  ROUTER’i  sisteme  bağlı  olmadığı  için  merkezden  bu  kırmızı  kısım  görülemez.
Burada o kata erişemese de kat kendi içinde konuşmaya devam ettiği için kısmi kontrollar yapılıyor
olabilir (Olmayabilir de) . Kat içinde düğmelere basıldığında sistem ışıkları açıp kapayabilir
Nasıl  kontrol  sağlayabiliriz? ...  Öncelikle  tavsiyemiz  RJ45  Ethernet  konnektörünü  çıkarıp
takmanızdır ,  dış nedenlerle oluşan bir oksidasyon varsa bazen bu şekilde giderilebilir ve
ROUTER yeniden merkezle haberleşebilir. 
“Cevap 1.2” 
Router ların her ikisi de sisteme bağlı olarak görünebilir yani her ikisi de 192.168.1.72 gibi yanında
yazı yazmadan ekranda görülüyor olabilir.  Bu durumda Router haberleşiyor demektir.  Yukarıdaki
resimde  kırmızı  ile  işaretlenen  “MEMORY”  sekmesinden  aşağıdaki  alana  erişebilirsiniz.  Burada
aşağıdaki pencere açılacaktır ve ilk olarak boş gelen ekran , üzerinde  işaretlenen “READ DATA” 
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Eğer   Rs485  Tx1  ve   Rs485  Rx1  ledleri  ve  10Mbps  Ethernet
girişindeki  ledler  de  kırpışıyorsa  Router  hem saha hem de PC ile
haberleşmeye başlamış demektir.
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“SORU 2”
Buton kartları sisteme nasıl tanıtılır 
“CEVAP 2” 

Ybuton kartı bir routera maximum 32 adet bağlanabilir. Her
buton kartında 2 giriş vardır ve Toplamda 64 butona takabül
eder.
Her butonun üzerinde bulunan dip switchlerle id si ayarlanır. 
Bu  ayarlanan  id  scada  yazılımında  tanımlanan  butona
bağlanır .

Buradaki  üç  adet  RJ45  soketi  ise  birbirine  paraleldir.
Doğrudan Ysubnet modüllerinin kablosuna takılabilir.  

ID nasıl verilir.
      Burada id 1 ayarlanacak sadece 1 numara on konumuna getirilir. Ama 7 

ayarlanacaksa 1,2 ve 4 numara on konumuna getirilir. Burada verilen numara 
Binary olarak işlenir.  İlgili tablo  Sayfa 5 de verilmiştir

Klemens bağlantısı 
NOT: ID si 1 ayarlanan buton kartı buton 1 girişi 1 olur. Buton 2 girişi ise +31 yani 
buton 32 olur.

Scada’ya Buton eklenmesi prosedürü
Add input tıklanarak 64 adet buton yazılıma tanıtılır.

Butonlar  tanıtıldıktan  sonra  bu  kısım
genişletilerek (1)   daha önceden kayıtlı  olanları
silmek  için  bütün  butonlara  0  (2)  değeri
girilmelidir.  Ancak  bu  değer  sıfırlandıktan  sonra
yeniden Input değeri işlenmesi doğru olacaktır.
 ilk olarak input seçilir,  sağdaki Grup değeri  (2)
sıfır değeri girilip enter yapılır buton işlevsiz  hale
getirilir.
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Relay Zones altında yer alan  “Num” kutucuğu (1) ya da Phones altında yer alan  “A” kutucuğu
işaretlenerek  (3)  seçilmiş alanın input numarası  (8204) görülür hale getirilerek ilgili  Hardware ile
ilişkilendirilmelidir.  Bu  numara  örneğin  1  numaralı  Input  ile  ilişkilendirilmek  için  System  setup
ekranında görüldüğü şekilde seçilir  (5)  Grup penceresine bu Input numarası yazılır (6)  ve bu ilişki
“Input Assign” ile Hardware ile iişkilendirilir, (7) ya da bu ilişki “Input Detach” ile sona erdirilir.

Ama her segmenti birden fazla  router kontrol edebilir bu nedenle  gurubun bir kısmı  diğer routerda 
kalmış olabilir bunun için routerlar arası link tanımlanmalıdır.
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“SORU 3”
ROUTERLER ARASI HABERLEŞME NASIL TANIMLANIR VE TANITMA PROSEDÜRÜ NEDİR?
“CEVAP 3”

Seçilen  Router  için  “Router  Switch  Link”
butonuna  basılarak  Router  içindeki  link  tablosu
okunur.
Burada  Solda  görülen  tablonun  yazıldığı  Router
içinde  8213  No’lu  Input  a  basıldığında  router
tarafından  192.168.1.(72) No  lu  Router  a  mesaj
atılır. Bu mesaj 8213 Nolu mesajın gerçekleştiğini
gösterir.  Ve  192.168.1.(72)  nolu router içinde ilgili
mesaj atılır. 

İşaretlenmiş  olan kısıma (Mavi  seçilmiş  satır)  çift
tıklandığında  yeni  bir  pencere  açılır  ilk  açılan
pencereden Buraya gurup numarası yazılır.

Ok  dediğimizde  ikinci  pencere  açılır.  Buraya
bilginin gönderileceği roter ip sine ait son 2 hane
yazılır. Bu bilgiyi yazdıktan sonra ok tuşuna basılır.
 Artık butona basıldığında iki routra tanımlı gurup
tek bir buton ile kontrol edilebilecektir.

“SORU 4”
ROUTER IP LERİ NASIL İŞLENİR
“CEVAP4”

Değiştirilmek  istenen  Router  Ip  si  sağ  tarafta
görülür,  ya da eğer bozulmuşsa router’ın IP si
önceden  kayıtlarda  bellidir.  Hazır  olarak
programlanmış  Router  adresleri  genellike,
192.168.1.9  olarak  teslim  edilir.  Bu  durumda
ekteki  resimde  sol  tarafta  yer  alan  IP
numarasına ait değişiklik sol tarafta yapıldıktan
sonra  “WRITE  DATA” butonu  ile  Router  a
yüklenir. 

DİKKAT !!!   Router bu IP numarasına ancak Router’ın enerjisi  kendi üzerinden fiziksel  olarak
kesilmesinden sonra dönüşecektir... 
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“SORU 5”
YENİ BİR KAT NASIL DEVREYE ALINIR?? BİR MODÜL SİSTEME NASIL TANITILIR ?
“Cevap 5”

Bir  modülün sisteme tanıtılması  ancak bir  Router  üzerinden yapılabilir.  Bunun için
önce ROUTER sisteme tanıtılmalıdır. Bu prosedür için öncelikle “SystemSetupRouter”
üzerinden  Router  sisteme  tanıtılacaktır.  Daha  sonra  ROUTER’a  bağlanmış  olan
modül “ScanHard(ware)” ile sistem tarafından algılanarak programın Database’i içinde
yerini alır. Seçilecek armatür tipi “ ”  ikonu ile uygun yerlere yerleştirilir. Gereken

grafik  düzenlemeler  “Edit”  bölümünde  anlatıldığı  gibi  yapılır.  Seçilen  armatür  tipi
“Properties”  bölümünde anlatıldığı  şekilde  “İCON”  ile  tipi  değiştirilebilir,  “Boyut”  ve
“Döndür” butonlarından ölçekleri ve dönme açısı belirlenir. 
Armatürlerin üzerine yerleştirileceği binaya ait “Background” resmi JPEG formatında
“LIGHTING MANAGEMENT” directory si içinde “IMAGES” dosyasına taşınır. “Section”
içinde belirtildiği gibi sayfaya yerleştirilir. İconlar grafik üzerinde uygun düzende yerini
aldıktan sonra “Properties” üzerinden modül ve çıkışlara ilgili Output tanımlamaları ve
numaralandırmaları  yapılabilir.  Bu  çalışmalardan  sonra  “RelayZones”  üzerinden
seçilerek “RESET TO SELECTED BALLASTS” tuşu ile ikonlar database ile link edilir.
Artık haberleşme üzerinden kontrol sağlanabilir. 
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KATLARDA KULLANILAN RFID KAT IŞIK KONTROL ÜNİTESİ

YKB temizlik hizmetleri için her katın girişine 1 adet kart okuyucu yerleştirilmiştir.
Bu kart okuyucu, içine yerleştirilen RFID kart kart yuvası içinde kaldığı sürece kat ışıklarının tümü açık
kalacak, kart yuvadan alındığı zaman tüm kat 5 saniye içinde sönecek şekilde tasarlanmıştır. 
Bu yapı kullanım kolaylığı ve esnekliği açısından şöyle tasarlanmıştır. 

             
Sağda görülen kısım READER PROGRAMMING için kullanılacaktır. Burada programlanan RFID (özel
olarak programlanmış Mavi renkli RFID dir ve kapılardaki RFID READER ünitelerinin programlanması
için kullanılır. 
yanda yer alan RFID öncelikle yukarıda sağ tarafta yer alan numaralama sistemi ile numaralanır. RFID

PROGRAMMER bilgisayara  USB  üzerinden  bağlanır,  ve  yukarıda
görülen  CORONAS V1  programı  çalıştırılarak  sol  yandaki  anahtar  bu
programlayıcının üzerine koyulur , arada iletişim olunca programlayıcıdan
bir bip sesi alınacaktır. Sonrasında anahtar okunmak isteniyorsa  Read,
üzerine bir numara yazılmak isteniyorsa verilecek numara (Reader ID ##)
işaretlenerek Write tuşuna basılır ve (anahtar) programlanır. Daha sonra
bu  RFID  (anahtar) hangi  RFID  READER ın  bu  numarayı  alması
isteniyorsa  ona  okutulur.  Böylece  kapıda  yerleştirilen  RFID  READER
kendi  numarasını  öğrenir.  Her  RFID  READER sadece  kendisine  son
okutulan numarayı öğrenir ve kendi numarası olarak hafızasına alır. Daha
sonra sadece bu numarayı kendisine verecek olan RFID KEY ile iletişime
geçecek ve diğerlerine bir cevap vermeyecekir.  
Sonraki etapta anahtar olarak kullanılacak ve temizlik ekiplerine verilecek

olan  RFID  KEY  programlaması  gerçekleştirilir.  Bir  Anahtara  31  bağımsız  numaradan  istenenler
programlanır. Bu programlamada mavi çerçeveli yerden yapılır, RFID ( anahtar ) üzerine hangi RFID
READER lar  açılmak  isteniyorsa  onların  numaraları  programlanacaktır.  Böylece  her  RFID  (anahtar)
nereleri aktive edebilecekse sadece o katlarda geçerli olacaktır. 
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