B-Logicx Home Server
(BHS)

Copyright © dec 2022 by Steve Beydekerken. All Rights Reserved.

B-Logicx Home Server (BHS)

Inhoudstabel
Introductie ........................................................................................................ 3
Welkom ........................................................................................................ 3
Systeem vereisten .......................................................................................... 3
Bestandslocaties ............................................................................................. 4
Installatie .......................................................................................................... 5
De Server hardware ........................................................................................ 5
Netwerk: Prive of openbaar? ........................................................................... 8
De software ................................................................................................... 9
De controller ................................................................................................ 11
De firewall ................................................................................................... 12
De netwerkmodule ....................................................................................... 15
Starten ............................................................................................................ 18
De controller ................................................................................................ 18
Instellingen ................................................................................................. 19
Poorten ....................................................................................................... 20
Startproblemen ............................................................................................ 20
Functies .......................................................................................................... 21
Tijdsgestuurd .............................................................................................. 21
Back-up ....................................................................................................... 21
Cloud Server ................................................................................................ 21
Ontdekken ................................................................................................... 21
Service ............................................................................................................ 23
Eigenschappen ............................................................................................. 23
Verwijderen ................................................................................................. 24
REST Server .................................................................................................... 26
API-Calls ..................................................................................................... 26
Xplore ..................................................................................................... 27
GetBHSInfo ............................................................................................. 28
GetBHSExports ......................................................................................... 29
GetMembers ............................................................................................ 30
GetMemberState ....................................................................................... 31
CommandMemberID ................................................................................ 34
GetMemberName ..................................................................................... 35
SetMemberName ...................................................................................... 36
Via Webbrowser ........................................................................................... 36
Externe programma's ........................................................................................ 37

2 / 37

B-Logicx Home Server (BHS)

Introductie
De B-Logicx Home Server (BHS) is software die een B-logicx project zal beheren.
De hoofddoelen van de BHS zijn:
- Het verdelen van businformatie onder verschillende gebruikers. ( Meerdere gebruikers kunnen tegelijk op de
bus lezen en schrijven.)
- Het verdelen en beheren van projectinformatie onder verschillende gebruikers.
Beide hoofddoelen zijn een extra service die we met de BHS kunnen aanbieden t.o.v. een standaard
installatie.
Naast meerdere toestellen tegelijk met de bus verbinden, is een van de belangrijkste troeven van deze
software toch het beheer van de projectinformatie.
Die werd tot nu toe altijd lokaal opgeslagen. en je moest altijd zelf voor een back-up. zorgen .
De BHS zal deze taak op zich nemen.
Daarnaast zorgt de BHS voor:

·
·
·
·
·

een automatische back-up van je project op onze Cloudserver
elke nacht alle klokken (van RTC's en Touchscreen displays) gelijkzetten.
verbindingen met IOT. Op dit moment kunnen we communiceren met NUVO, Sonos, Philips HUE.
automatische updates, waardoor we eenvoudig en snel uitbreidingen en nieuwigheden kunnen
aanbieden.
uitgebreide logging. Zo kan je op elk moment zien wie er wat bediend of opgevraagd heeft.
Op termijn kunnen we de BHS ook mails laten sturen, zodat je op de hoogte blijft van zijn status.

Naar gelang de behoefte zal deze lijst uitgebreid worden

Welkom
Welkom bij de help instructies voor de B-Logicx Home Server.
De B-Logicx Home Server (of kortweg BHS) is een verzameling van softwares die de installateur en
eindgebruiker toelaten om de B-Logicx installatie te bereiken en te beheren.
De software bestaat uit 2 services en een controller.
In de verkenner kan het er zo uitzien:

De services (BHS, en BHSGuardian) zijn geen standaardprogramma's en hoeven bijgevolgd nooit manueel
gestart te worden.
Ter info: Ze zijn beiden services en respectievelijk terug te vinden als BHS_Service en BHS_Guardian
De BHSController is het enige programma met een User Interface. (Er wordt op het bureaublad een
snelkoppeling voorzien).
Een versie van de BHSController kan je ook downloaden van onze site. Je kan je server zo vanop eender
welke computer beheren.
Eens de software geïnstalleerd is, is deze voorzien om zichzelf up-to-date te houden.

Systeem vereisten
Voor deze software gelden de volgende systeemvereisten:
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·
·

Een PC met Windows10 of hoger
2GB Vije ruimte

Bestandslocaties
De programma's worden standaard geïnstalleerd in C:\BLSXE
De projectgegevens worden bewaard in C:\Users\Public\Documents\B-Logicx
C:\Users\Public\Documents\B-Logicx
· BHS.ini (bestand) -> programmainformatie
· BHSExport (map) -> map met tijdelijke bestanden
· BHS_Data (map) -> Gegevens van het serverproject
o BusMonitor (map) : Verzameling van busdata (per dag)
o EIDLog (map) : Verzameling van EID logbestanden (per dag)
o IClientDataMonitor (map) : Verzameling van binnenkomende clientdata (per dag)
o MemberState (map) : Verzameling van status per member (per dag)
o MobExports (map) : Verzameling van exportbestanden (per export)
o GUID.fdb (bestand) : Databasebestand met projectgegevens
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Installatie
Als je weinig of helemaal niet thuis bent in netwerken, hebben we voor jou toch een kleine gids.
Dit naslagwerk vind je op onze site, bij de netwerkmodules.
Belijk in dit document toch zeker het stappenplan (p5). Dit kan je tijd besparen!
In geval van problemen mag je ons steeds contacteren, maar weet dat ook wij geen netwerkspecialisten zijn
en dat wij zeker niet alle routers en switches, die op de markt zijn, kennen.

De Server hardware
Het toestel geef je best een vast IP adres.
Waarom?
De router verdeelt de IP adressen (identiteiten) in jouw installatie. Meestal doet hij dat op louter willekeurige
basis.
Wanneer je met een stroomuitval of een update van de router te maken hebt, kan het gebeuren dat je
toestel een ander IP adres krijgt dan dat het tevoren had.
Je 'oude' IP adres is dan niet meer bereikbaar of komt op een ander toestel terecht.
Om je server makkelijk te kunnen bereiken, is het handig om van tevoren te weten wat zijn adres is.
Daarom geven we dit toestel een vast IP adres (of Static IP).
Wat dat adres moet zijn, lees je verderop (punt 9)

OPGEPAST!
Het IP adres van TOESTEL wijzig je NIET als de BHS DRAAIT.
Ofwel wijzig je het VOOR je de BHS installeert.
Ofwel leg je hem stil gedurende deze procedure en herstart je hem daarna
Hoe je de service kan stoppen (en daarna herstarten) vind je in het hoofdstuk 'Service'
Dit kan je op volgende manier doen:
1. Sluit het toestel (via de Ethernetkabel) aan op het netwerk, geef het voeding en druk vooraan op de
aan/uit-knop om het op te starten.
2. Open het configuratiescherm en kies voor Netwerk en internet.

3. Kies voor Ethernet en selecteer dan Adapteropties wijzigen.
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4. Voor je wat gaat wijzigen, ga je eerst de huidige gegevens bekijken.
Klik daarvoor met de rechtermuisknop op de Ethernet verbinding en selecteer Status.

5.Als je verbinding hebt met het internet wordt dat weergegeven bij IPv-4 connectiviteit met 'Internet' en
dan klik je op Details
Als je nog geen verbinding hebt met het internet, kijk dan eerst deze instellingen na.
Deze hebben niets met onze installatie te maken, maar met je computernetwerk (provider, modem,
router,....)

6. Zolang je nog geen vast IP adres voorzien hebt, worden deze gegevens voorzien door de router van je
netwerkinstallatie. Deze zijn dus correct.
Als we straks het vast IP adres gaan invoeren, is het van groot belang dat deze gegevens ook correct zijn.
Wanneer je als installateur in een bedrijf werkt, neem dan steeds contact op met de netwerkbeheerder!
Onthoud of noteer de volgende gegevens: (en neem zeker niet zomaar de gegevens van onderstaand
voorbeeld over)
· IPv4 adres
· IPv4 subnetmasker
· IPv4 standaardgateway
· IPv4 DNS servers
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En klik daarna op Sluiten.
7. Klik nu op Eigenschappen om de gegevens gaan in te voeren
8.Dubbelklik op Internet Protocol versie 4.

9. Geef hier nu de instellingen in die je onder punt 6 terugvond.
Kopieer niet zomaar de gegevens uit onderstaand voorbeeld. Deze instellingen zijn slechts een
voorbeeld
Pas ze aan aan jouw situatie. Geef niet zomar gegevens in zonder te weten wat je doet.
Wij stellen voor om altijd het IP adres te gebruiken dat je onder punt 6 vond.
Als je dat toch zou willen veranderen, zorg er dan voor dat je zeker bent dat je een adres invult dat nog niet
door de router is uitgedeeld.
Hoe je dat doet is een geavanceerde instelling en leggen we hier niet uit.
Nogmaals: als je in een bedrijf werkt, neem dan zeker contact op met de netwerkbeheerder!
Let er vooral ook op dat je alle gegevens correct invult, ze zijn allemaal van belang!
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Opmerking:
Sinds begin 2022 wordt meer en meer duidelijk dat er problemen opduiken bij het bereiken van toestellen
van derden.
Daarom is het aangeraden om de DNS adressen in te vullen met de DNS adressen van Google, zijnde:
8.8.8.8 als primair adres
8.8.4.4 als secundaur of alternatief adres

Meer informatie vind je ook op onze site: http://b-logicx.be/DataSheet/DS_Network_Settings_NL.pdf

Netwerk: Prive of openbaar?
Voor je verder gaat met de instellingen, kijk je best ook even na of je toestel op een prive netwerk zit.
Zo niet pas je dit best direct aan, want een prive netwerk heeft meer rechten dan een publiek netwerk.
Rechts onderaan, in je statusbalk, klik je op het netwerkicoon

Daarna klik je op het icoon van je verbinding

In het scherm van de netwerkinstellingen klik je weer op het icoon van je verbinding
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Dan kies je in het scherm van je netwerkverbinding voor 'Prive'

De software
Download de software van onze site.
1. Kies je taal (Enkel voor het installatieprogramma, niet voor het echte programma) en klik op OK

.2. Accepteer de licentievereenkomst, en klik op Volgende
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3. Je krijgt informatie over bestandslocaties. Klik op Volgende

4. Selecteer of je een snelkoppeling wil op het bureaublad en klik op Volgende

5. Bevestig de voorbereiding en klik op Installeren

6. Volg de voortgang van de installatie
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7. Bevestig of je de controller nu wil opstarten en klik op Voltooien.

8. Na het voltooien wordt de BHSController reeds opgestart.
Meer informatie op de volgende pagina.

De controller
Gebruik de Controller als Administrator.
Ga in de verkenner naar C:\BLSXE.
Rechtsklik op 'BHSController.exe

Klik op Eigenschappen
Selecteer Compatibiliteit
Selecteer 'Dit programma als Administrator uitvoeren
Klik op Toepassen.
Bevestig met OK
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De firewall
Indien nodig, geef het programma toegang tot de firewall.
1. Linksonder in het hoofdscherm, klik op het vergrootglas en typ 'firewall' in.
Kies in het keuzemenu voor 'Windows Defender Firewall.

2. Linksboven, kies je voor Een app of onderdeel toegang geven via Wondows Defender Firewall
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3. Als BHS NIET in de lijst voorkomt (zoals in het voorbeel), klik dan op Een andere app toestaan

4. Klik op Bladeren

5. Ga naar de programmamap en selecteer BHS.exe.
Klik op Openen
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6. Bevestig de wijziging met Toevoegen.

7. Het programma BHS is nu toegevoegd in de lijst.
BELANGRIJK: LET EROP DAT OOK 'BESTANDS- EN PRINTERDELING' aangevinkt is.
Bevestig met OK.
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De netwerkmodule
De BHS (B-Logicx Home Server) communiceert met onze bus via een netwerkmodule (NWM).
Als je eerder op je installatie al een netwerkmodule gebruikte, kan je deze hergebruiken om de server te
verbinden.
Ook als je de BHS, samen met een nieuwe NWM (netwerkmodule) kocht, moet je deze stappen
ondernemen om de verbinding te maken.
Een nieuwe module wordt altijd geleverd met een dynamisch IP adres. Dat wil zeggen dat je met een
voorlopig en willekeurig IP adres werkt.
Voor de werking met de BHS is het niet strikt noodzakelijk dat de netwerkmodule een vast IP adres krijgt,
maar het mag wel.
In ieder geval moeten er een paar instellingen in de netwerkmodule aangepast worden.
Volg daarom deze stappen:
1. Sluit de module EERST aan op het computernetwerk.
2. Sluit de module DAN PAS aan op de bus.
3. Zoek de module op met de Lantronix Device Installer (Te downloaden via:
https://www.lantronix.com/products/deviceinstaller)
Start het programma op. Er wordt automatisch naar aangesloten netwerkmodules gezocht. Mocht dat niet
zo zijn, of je wil wat opnieuw zoeken, gebruik dan de knop Search, links bovenaan.
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In de linkse kolom zie je alle modules die geantwoord hebben.
We hebben ondertussen 3 types van netwerkmodules in omloop:
· Xport-03/04 voor de NWM (is de standaard netwerkmodule)
· MatchPortNR voor de NWM-2
· XPico voor de NWX (de nieuwe netwerkmodule vanaf medio 2018)
Je merkt ook een module 'Unknown' op. Dat kan meer voorkomen, want dit onderdeel wordt frequent
gebruikt in bv kassasystemen, prikklokken,...
Om een duidelijk onderscheid te maken, laten we onze BHS hier ook aanmelden met een fictief MAC
adres, nl: 06-05-04-03-02-01. Let op: deze kan je met deze software NIET configureren.
De meeste van onze particuliere gebruikers zullen hier slechts 1 netwerkmodule terugvinden.µ
Als je hier geen modules vindt, herhaal je best stappen 1&2 in de correcte volgorde.
4. Selecteer je netwerkmodule in de linkse kolom.
5. Selecteer de tab Web Configuration en klik dan op de groene knop met pijl om de configuratie te
openen

6. Gebruikersnaam en wachtwoord hebben we standaard leeggelaten.
Klik op OK om verder te gaan.

7. Selecteer HostList in de linkse kolom.
Vul het IP adres in van je server bij Host Address en de NWMPoort bij Port.
Klik op OK om te bevestigen en daarna op Apply Settings.
Hierna zal de module opnieuw opstarten. Wacht tot het opstarten voltooid is.
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8. Selecteer de tab Connection in de linkse kolom.
Kijk na of Active Connect op AutoStart staat.
Zet Use Hostlist op Yes.
Klik op OK om te bevestigen en daarna op Apply Settings.
Hierna zal de module opnieuw opstarten. Wacht tot het opstarten voltooid is.

Nadat de module opnieuw is opgestart, en als je alle bovenstaande stappen correct hebt doorlopen, moet de
netwerkmodule nu automatisch verbinding maken met je server.
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Starten

De controller
Aangezien de BHS geen User Interface (of schermen) heeft, hebben we een 'controller' voorzien om
instellingen te kunnen aanpassen.
De BHSController wordt standaard meegeleverd met het BHS-installatiepakket, maar kan ook (stand-alone)
op eender welke PC of MAC draaien.
Een versie ervan is ingebouwd in de BLConfiguratie software.
Eens alle programma's geïnstalleerd zijn, de firewall ingesteld is en de netwerkmodule verbonden is, kan je
de controller weer opstarten.
Indien hij nog niet afgesloten zou zijn, kan je in het menu 'Bestand' kiezen voor 'Servers zoeken', of typ
'ctrl+R'.
De server wordt onmiddellijk gezocht. Wacht even op het resultaat.
Sinds versie 2.1.0 worde, de gegevens automatisch ververst.
Dat wil zeggen dat als er een wijziging is in gegevens van de BHS, dat deze automatisch op het scherm
zullen verschijnen

Als je deze software gebruikt op een ander toestel dan de BHS, en als je op hetzelfde netwerk zit, worden
de gegevens automatisch gevonden (mits toelantingen, firewall,...) Als je op een ander netwerk zit, geef je
het 'IP adres' en de 'Poort' manueel in.
Klik op 'Start' om door te gaan.
Geef daarna je gebruikersnaam en wachtwoord op en klik op 'Enter' of op de OK-knop.
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Instellingen kan je aanpassen door het vinkje 'Gegevens worden automatisch opgehaald' uit te schakelen.
Nadat je de instellingen hebt aangepast, klik je op 'Opslaan' om ze op te slaan.
Indien nodig herstart de server. Dit wordt aangegeven door voortgangsbalk, bovenaan.
Onder de tab 'Computer' worden algemene instellingen weergegeven die niet direct van invloed zijn op de
werking van de server.
Vul ze wel steeds correct in. Dit vergemakkelijkt het onderhoud van de server.
Eind 2022 zal de server ook e-mails en pushberichten kunnen versturen.
Daarvoor is een e-mail adres nodig. In principe voorzien we voor elke server een account, vergezeld van een
e-mailadres en wachtwoord.
Deze worden onder deze tab opgeslagen.

Instellingen
Als je alle bovenstaande stappen hebt uitgevoerd, de controller is opgestart en alle gegevens zijn
beschikbaar, is je busverbinding in orde.
Vanaf nu kan je met meerdere toestellen tegelijk verbinden.
(Je projectgegevens zijn nog niet beschikbaar op de server. Dat is een volgende stap.)
Wat je niet kan aanpassen:
· Versie van de server.
· ServerID: is de identiteit van je installatie. Is onmisbaar om aan te melden. Deze is pas beschikbaar
als er een netwerkmodule verbonden is.
· ServerIP: intern IP adres van de installatie. Dit wordt bepaald door de netwerkinstellingen van je PC.
· NWM IP: het IP adres van de netwerkmodule die de verbinding met de installatie maakt.
· TCP poort: (Standaard 10013) data poort waarmee je toestellen met de server moeten verbinden. De
waarde is automatisch 1 hoger dan de BUS poort.
· HTTP poort: (Standaard 10014) data poort waarmee je toestellen met de server moeten verbinden. De
waarde is automatisch 2 hoger dan de BUS poort.
· SafeProtocol aan: Om zeker te zijn dat je maximale beveiliging hebt, kan je het SafeProtocol niet
uitschakelen. Elke verbinding die van buiten je netwerk komt, wordt gecontroleerd.
Wat je wel kan aanpassen:
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·

·

·
·

PubliekIP: publiek IP adres van de installatie. Hiermee ben je verbonden via de buitenwereld. Het IP
adres kan je zelf niet wijzigen, want dat wordt bepaald door je ISP, maar als je een DNS service zou
gebruiken, kan je dit adres hier wel invullen. Zorg ervoor dat je het vinkje voor 'Publiek IP adres' dan
uitschakelt.
'Bus verbonden' / NWM poort: (Standaard 10001) poort waarmee de netwerkmodule met de server
moet verbinden. Het heeft geen zin om dit getal aan te passen. het gaat over 'interne data' (gegevens die
binnen hetzelfde netwerk blijven)
Na de poort moet altijd 'Y' staan voor een correcte werking. Dat wil zeggen dat de netwerkmodule
verbonden is.
Als hier 'N' staat, wil dat zeggen dat je de verbindingen/instellingen van de netwerkmodule moet
nakijken.
LET OP: Als er geen project aan je BHS is toegekend, kan deze waarde nooit 'Y krijgen.
Bus poort: (Standaard 10012) poort waarmee je toestellen met de server moeten verbinden.
SafeProtocol bij ELKE verbinding: In standaard situaties worden berichten van binnen het eigen
netwerk niet gecontroleerd. Wanneer dat om een of andere reden toch nodig is, kan je ook deze
berichten controleren. (Vanaf versie 3.0.3, dec 2022)

Poorten
Vanaf nu maak je geen verbinding meer met de netwerkmodule om contact te maken met de bus.
Ja zal dat dus via de server gaan doen.Hiervoor gebruik je de Bus poort: (Standaard 10012).
Je projectgegvens worden vanaf nu dus ook op de BHS bewaard.
Als jouw toestellen kunnen nu verbinding maken met deze server om de laatste gegevens op te halen.
Je moet hiervoor wel de identiteit van je server kennen, en een geldige login en wachtwoord hebben.
Deze verbinding maken we via de TCP poort: (Standaard 10013).
Als backup voor deeze hebben we de HTTP poort: (Standaard 10014).
Voor verbindingen met derden kunnen we vanaf nu de REST Server aanbieden.
Hiermee kunnen we bidirectioneel gegevens uitwisselen.
Je kan bv de instellingen van je server via een webbrowser bekijken.
Ook hiervoor heb je uiteraard een login en wachtwoord nodig.
Voor deze functie gebruiken we de Rest poort: (Standaard 10015)
Meer info over REST vind je hier.

Startproblemen
Als één van bovenstaande stappen niet correct is uitgevoerd, kan het opstarten van de controller problemen
veroorzaken.
De gekende problemen zijn

Foutmelding
Connection cannot be nil. Make sure the connection has been opened.
Dit betekent dat het poortnummer van de controller niet overeenkomt met het door de controller gekende
getal.

Fout:
Geen ServerID en/of NWMIP
Dit betekent dat de netwerkmodule niet kan aanmelden aan de server.
· Wacht ongeveer 2 minuten en probeer opnieuw de gegevens te laden (ctrl+R)
· Kijk de instellingen van de netwerkmodule na.

·
·

Kijk de instellingen van de firewall na.
Heeft de server een project?
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Functies
Tijdsgestuurd
Een aantal tijdsgestuurde functies zijn ingebouwd.
· Elke dag om 0u00: een nieuw logbestand (loggen van serveracties) en een nieuw busmonitorbestand
(loggen van acties op de bus) worden aangemaakt.
· Elke dag om 3u30 (standaard): alle klokken in de installatie (RTC en TDM) worden juist gezet. De tijd
van de BHS wordt hiervoor als referentie gebruikt.
· Elke dag wordt gezocht naar updates. Het tijdstip is voor elke BHS anders.
o Na een wachttijd van max 10 minuten herstart de BHS met de nieuwste versie.Tijdens dit
proces is de BHS ongeveer 7 seconden offline.
· max 10 minuten na elke wijziging wordt een nieuwe versie van je project naar onze CloudServer
gestuurd Back-up).
· Elke 4 uur wordt een update van de serverinstellingen naar onze CloudServer gestuurd. Deze gegevens
kunnen we gebruiken om je programma's een DNS service te bieden.

Back-up
Het basisproject staat op de server.
Na elke update van je project wordt er een dubbele kopie van gemaakt.
Ook op je lokale toestel wordt altijd een back-up genomen.
1 minuut nadat je aanpasing op de BHS terechtkomt, wordt deze doorgestuurd naar onze BCS (B-Logicx
Cloud Server).
Ook nu hebben we geen voorzieningen om back-ups automatisch terug te zetten.
Contacteer ons hiervoor.

Cloud Server
We hebben zelf een Cloud Server opgezet.
Deze heeft als enig doel om een kopie van jouw project op te slaan voor het geval er iets serieus mis zou
gaan met je lokale toestel (BHS).
Een exacte kopie van wat je ziet op je eigen toestel wordt er neergezet, niet meer, niet minder.
Je hoeft geen abonnement te nemen, geen account aan te maken of in te loggen.
Van zodra je BHS een identiteit heeft en aan het internet hangt, zorgt hij zelf voor je back-ups.
Op het moment dat je je back-up van de CloudServer zou nodig hebben, moet je ons contacteren.
Uit veiligheidsoverwegingen hebben we geen procedures voorzien om gegevens van onze CloudServer te
downloaden.

Ontdekken
In deze server is een procedure ingebouwd die ervoor zorgt dat je configuratiesoftware en apps je BHS
kunnen ontdekken.
Lijkt prima en makkelijk, en dat is het ook, maar een eerste stap in de beveiliging kan eruit bestaan dat
andere toestellen de BHS gegevens niet zomaar cadeau krijgen.
Vanaf v3.0.3 (december 2022):
Eens je instellingen gemaakt zijn, en je installatie echt in dienst is, kan je het 'ontdekken' dus uitschakelen.
Enkel als je het IP adres en de poort van de server kent, kan je nog inloggen.
In de BHSController is daarom een nieuwe parameter geïntroduceerd: 'Verberg de BHS voor zoekfuncties
van de apps'.
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Standaard wordt deze parameter 'uit' gezet. Dat betekent dat iedereen, op je netwerk, de server kan zien.
Voor particuliere gebruikers lijkt dit wat overkill, want men moet al op je netwerk geraken om de BHS te
kunnen ontdekken, maar bedrijven hebben niet altijd perfect afgeschermde VLAN's en hier zou het soms
handiger zijn dat klanten wel op het internet kunnen surfen, maar niet je lichten (en meer) kunnen sturen.
Uiteraard is de server niet verborgen voor individuen met slechte bedoelingen, en dat is ook niet mogelijk,
maar een eerste stap nemen is altijd belangrijk.
Je wil niet dat een klant of leverancier in je bedrijf de app opent en zomaar even je lichten bedient.
Als particuleer deel je misschien ook je wifi met je familie en vrienden om bv je muziekinstallatie te
bedienen.
Allemaal leuk en aarding, maar moeten zijn ook je verlichting, verwarming, en vooral je poorten bedienen?
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Service
De BHS is geen standaard Windows programma. Het is een 'service'.
Dat betekent dat hij op de achtergrond draait, dat je niet moet inloggen en vooral dat hij geen 'user
interface' (of vensters) heeft.
M.a.w. je 'ziet' hem niet.
De Windows Services vind je terug op de volgende manier
· Klik op het vergrootglas, linksonder, naast de Startknop.
· Typ 'Service' in en kies voor de 'Services' Bureaublad app.

·

Kies dan voor 'BHS_Service'.

Eigenschappen
Klik met de rechtermuisknop op de 'BHS_Service'
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Hier kan je
· de service starten
· de service stoppen
· eigenschappen bekijken. De belangrijkste is het opstarttype. Deze moet altijd op automatisch staan

Verwijderen
Als de je BHS op een ander toestel wil draaien, kan het gebeuren dat je de service op het huidige toestel
will verwijderen.
Daarvoor
· Stop je de service (vorige pagina)
· klik je op het vergrootglas, naast de (Windows)startknop
· Typ je 'cmd' in. Deze klik je aan met de rechtermuisknop
· Dan selecteer je 'Als administrator uitvoeren'

Typ dan
· 'cd c:\blsxe'
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·
·

bhs.exe /uninstall
Druk enter

Opmerking:
Als je de server niet kan verwijderen, start het command schem dan terug op als administrator of heb je niet
genoeg schijfrechten.
Je kan de service dan ook 'uitschakelen' (meer info op de pagina met de eigenschappen)
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REST Server
In onze BHS bieden we een REST API aan.
We volgen, zo veel mogelijk, de algemene standaard, maar op een aantal punten zullen we afwijken;
Zo werken we niet met algemene commando's waarmee je eender wat aan je installatie kan aanpassen.
Bekend zijn bv de 'POST'-, en 'DELETE'-commando's waarmee je bv Members aan je installatie zou kunnen
toevoegen of verwijderen.
Dit laten we niet toe, omdat we hiervoor de BLConfiguratiesoftware ter beschikking stellen, zodat we ten
allen tijde het overzicht kunnen bewaren.
De commando's die we wel gebruiken:
GET: voor het verkrijgen van informatie
SET (PUT): voor het aansturen van informatie
De syntax van al de mogelijke API-calls wordt verder in deze handleiding verduidelijkt.

API-Calls
Syntax voor een REST API-call ziet er als volgt uit:
http://IPAddress_van_de_Server:HTTP_poort_van_de_Server/datasnap/rest/TServerMethodsBHS/API-call
De variabelen zijn:
· Het IP adres van de BHS (bv 192.168.1.250, 81.82.154.92, ...)
· De HTTP poort van de BHS (de bus-poort + 2, bv 10012+2=10014)
· API-call: het commando
Opmerking:
De API-calls worden geschreven in UpperCamelCase(beginnend met een hoofdletter, voorbeeld:
CamelCaseTekstje)
De velden van de resultaten worden weergegeven in lowerCamelCase (beginnend met een kleine letter,
voorbeeld: camelCaseTekstje)
De waardes van de resultaten worden weergegeven zoals ze beschikbaar zijn in de server en zijn
afhankelijk van de schrijfwijze van de eindgebruiker.

Voor elke export kan je, in de BLConfiguratiesoftware, een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven.
Standaard gebruiker: 'app_user'
Standaard wachtwoord: 'GEHEIM'
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Xplore
Xplore:
Functie: Geeft een lijst weer van de API-calls die de REST-server
Voorbeeld: http://192.168.1.250:10014/datasnap/rest/TServerMethodsBHS/Xplore
Type: GET, Json-string
Voorbeeld van het resultaat:
{
"xplore": "Xplore: String",
"getBHSInfo": "GetBHSInfo: String", -> meer info
"getBHSExports": "GetBHSExports: String", -> meer info
"getMembers": "GetMembers: String", -> meer info
"getMemberState": "GetMemberState: String", -> meer info
"commandMemberID": "CommandMemberID: [MemberID, Function]", -> meer info
"getButtonActieNaam": "GetMemberName: String", -> meer info
"setButtonActieNaam": "SetMemberName: [MemberID, Naam]" -> meer info
}
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GetBHSInfo
GetBHSInfo
Functie: Geeft de basis informatie van de BHS weer
Voorbeeld: http://192.168.1.250:10014/datasnap/rest/TServerMethodsBHS/GetBHSInfo
Type: GET, Json-string
Voorbeeld van het resultaat:
{
"serverVersion": "2.0.7.0", -> SoftwareVersie van de server
"serverGUID": "D7xxxxx4-3xx6-4xxC-9xx0-38xxxxxFE2D1", -> Identiteit van het project
"serverIP": "192.168.55.50", -> Ip adres van de server
"serverID": "00-80-A3-xx-Dx-xx", -> MAC-adres van de aanwezige netwerkmodule
"serverPublicIP": "82.165.215.235", -> Publiek IP adres van de installatie
"busPort": 10012, -> Poort waarover de buscommunicatie met de server gebeurt
"nWMPort": 10001, -> Poort waarmee de server met de netwerkmodule communiceert
"nWMIP": "192.168.55.22", -> IP adres van de netwerkmodule
"busConnected": true, -> true: netwerkmodule is verbonden met de server; false:
netwerkmodule is niet verbonden
"tCPPort": 10013, -> Client TCP communicatie met de BHS (voor Configuratiesoftware,
apps, ...)
"hTTPPort": 10014 -> Client HTTP communicatie met de BHS (voor REST, en backup van
deConfiguratiesoftware)
}
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GetBHSExports
GetBHSExports
Functie: Geeft de aanwezige exports terug
Voorbeeld: http://192.168.1.250:10014/datasnap/rest/TServerMethodsBHS/GetBHSExports
Type: GET, Json-string
Voorbeeld van het resultaat:
{
"bhsExports": [
{
"iD": 8, -> identificatienummer van de export
"name": "BLTOUCH", -> omschrijving van de export
"version": 0 -> versienummer van de export
},
{
"iD": 3,
"name": "Gebruiker",
"version": 0
},
{
"iD": 2,
"name": "Programmeur",
"version": 0
}
]
}
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GetMembers
GetMembers
Functie: Geeft alle members uit de installatie terug
Voorbeeld: http://192.168.1.250:10014/datasnap/rest/TServerMethodsBHS/GetMembers
Type: GET, Json-string
Voorbeeld van het resultaat:
{
"members": [
{
"memberKey": 243, -> identificatie van de Member (getal)
"memberID": "706315583", -> identificatie van de Member (string)
"name": "TestBM", -> omschrijving van de Member
"group": 0, -> groep van de Mebmber
"address": 3, -> adres van de Member
"version": "BDM_32" -> versie van de Member
},
{
"memberKey": 197,
"memberID": "1482479819",
"name": "Berging",
"group": 2,
"address": 1,
"version": "RLM_4"
},
{
"memberKey": 2,
"memberID": "20021559980958",
"name": "Keuken",
"group": 2,
"address": 2,
"version": "RLM_4"
},
{
"memberKey": 8,
"memberID": "20031741001659",
"name": "WC",
"group": 2,
"address": 3,
"version": "RLM_4"
},
{
"memberKey": 4,
"memberID": "20041833971861",
"name": "WC Ventilo",
"group": 2,
"address": 4,
"version": "RLM_4"
}
]
}
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GetMemberState
GetMemberState
Functie: Geeft alle members uit de installatie, met hun toestand terug.
Voorbeeld: http://192.168.1.250:10014/datasnap/rest/TServerMethodsBHS/GetMemberState
Type: GET, Json-string
Voorbeeld van het resultaat:
{
"members": [
{
"memberKey": 243, -> identificatie van de Member (getal)
"memberID": "706315583", -> identificatie van de Member (string)
"name": "TestBM", -> omschrijving van de Member
"group": 0, -> groep van de Mebmber
"address": 3, -> adres van de Member
"version": "BDM_32", -> versie van de Member
"status": "", -> huidige status van de Member
"total": "00:00:00" -> tijd die de module vandaag al actief geweest is.
},
{
"memberKey": 197,
"memberID": "1482479819",
"name": "Berging",
"group": 2,
"address": 1,
"version": "RLM_4"
"status": "Set",
"total": "00:43:07"
},
{
"memberKey": 2,
"memberID": "20021559980958",
"name": "Keuken",
"group": 2,
"address": 2,
"version": "RLM_4"
"status": "Reset",
"total": "03:27:18"
},
{
"memberKey": 29,
"memberID": "1005160415626",
"name": "Lichtsensor",
"group": 1,
"address": 5,
"version": "LDM_93",
"status": "0@99", -> Statusweergave van een lichtsensor (LDM)
"total": "00:00:00"
},
{
"memberKey": 215,
"memberID": "67662941",
"name": "Th Living.",
"group": 1,
"address": 6,
"version": "TVK_55",
"status": "11@41@38@140@0", -> Statusweergave van een thermostaat (TVK)
"total": "00:00:00"
},
{
"memberKey": 75,
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"memberID": "1207622581",
"name": "Th Bureau",
"group": 1,
"address": 11,
"version": "TSM_52",
"status": "11@47@1@30", -> Statusweergave van een thermostaat (TSM)
"total": "00:00:00"
},
{
"memberKey": 122,
"memberID": "504083146",
"name": "WSM",
"group": 0,
"address": 11,
"version": "WSM_112",-> Statusweergave van een windsensor (WSM)
"status": "14@0",
"total": "00:00:00"
}
]
}

Opmerking:
De status van de Members wordt weergegeven als 'Set' of 'Reset' waar mogelijk. (RLM's, dimmers,
SoftwareMembers, ...)
De waarde van 'total' is de tijd dat de module vanaf 0:00u vandaag actief ('Set') geweest is.
Opgelet: de tijd is een momentopname en wordt pas geüpdated als de module met 'Reset' wordt
aangestuurd. Dat betekent dat als je een module hebt waarvan de status momenteel 'Set' is, de tijd
ondertussen verder loopt in de BHS.
Om 23:59:59 wordt het overzicht van de dag afgesloten en worden alle timers weer op 0 gezet.
De toestand van de modules blijft op dat moment uiteraard ongewijzigd.
De sensoren geven hun status en al hun details weer, gescheiden door een '@'.
LDM: (0@99)
0 -> Waarde tussen 0-3
@
99: -> Waarde tussen 0-255
-> 4*256=1024 stappen tussen donker en licht
TVK: (11@41@38@140@0)
11 -> waarde tussen 11-12: 11: positieve temperatuur, 12: negatieve temperatuur
@
41 -> gemeten waarde in halve graden
@
1 -> huidige comfort.(0=manueel)
@
38 -> ingestelde temperatuur in halve graden
@
140 -> 0-63 : Delta koelen-verwarmen; 64 koelen actief; 128 verwarmen actief
@
0 -> 0-15: toestand van de voorwaarden; 16 verwarming aangestuurd; 32 koelen aangestuurd
TSM: (11@47@1@30)
11 -> waarde tussen 11-12: 11: positieve temperatuur, 12: negatieve temperatuur
@
47 -> gemeten waarde in halve graden
@
1 -> huidige comfort.(0=manueel)
@
30 -> ingestelde temperatuur in halve graden
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WSM: (14@0)
14 -> vaste waarde
@
0 -> waarde tussen 0-100: gemeten windsnelheid in halve Km/u
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CommandMemberID
CommandMemberID
Functie: Deze functie stuurt Members rechtstreeks aan
Voorbeeld:
http://192.168.1.250:10014/datasnap/rest/TServerMethodsBHS/CommandMemberID(MemberID, Functie)**
of alternatief:
http://192.168.1.250:10014/datasnap/rest/TServerMethodsBHS/CommandMemberID/MemberID/Functie**
Type: SET, Json-string
Voorbeeld van het resultaat:
{
"result": [
true -> true wanneer de sturing gelukt is of 'false' wanneer de sturing niet gelukt
is
]
}

Opmerking
Of een sturing gelukt of mislukt is, hangt af van meerdere factoren.
Resultaten worden alleen gevalideerd tot in de BHS.
Als de member gevonden wordt, en de functie is geldig, maar de busverbinding is verbroken, wordt het
resultaat toch als gelukt aangegeven.
Ook wanneer je een geldig MemberID gebruikt, met de verkeerde functie, kan je onverwachte resultaten
krijgen.
Je bent dus zelf verantwoordelijk voor de adressering, aansluitingen, voeding,...

**De commando's
- MemberID: identiteit van de Member (op te halen via GetMembers of GetMemberState)
- Functie:
o 'Set' (of aan)
o 'Reset (of uit)'
o 'Toggle' (of omkeren)
o 'Timer' (of tijdelijk inschakelen)
o 'Dimmer'
Welke functie je nodig hebt, hangt af van wat je wil bereiken, en wat de module aankan.
Zo heeft het bv geen zin om de functie 'Timer' te sturen naar een INM
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GetMemberName
Functie: Geeft de groep, adres en naam van de gevraagde member terug
Voorbeeld: http://192.168.1.250:10014/datasnap/rest/TServerMethodsBHS/GetMemberName(MemberID)
of alternatief: http://192.168.1.250:10014/datasnap/rest/TServerMethodsBHS/GetMemberName/MemberID
Type: GET, Json-string
Voorbeeld van het resultaat:
{
"group": 2,
"address": 2,
"naam": "Keuken"
}
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SetMemberName
Functie: Wijzigt de naam van de gevraagde member
Voorbeeld: http://192.168.1.250:10014/datasnap/rest/TServerMethodsBHS/SetMemberName(MemberID,
Nieuwe naam)
of alternatief:
http://192.168.1.250:10014/datasnap/rest/TServerMethodsBHS/SetMemberName/MemberID/Nieuwe
naam
Type: SET, Json-string
Voorbeeld van het resultaat:
{
"result": [
true -> true wanneer de wijziging gelukt is of 'false' wanneer de wijziging niet
gelukt is
]
}

Via Webbrowser
De API-calls kan je altijd uitvoeren en testen via een webbrowser.
Om de resultaten makkelijker leesbaar te maken, kan je gebruik maken van 'Pretty Print', wat meestal in de
browser ingebouwd is.
Alternatief kan je ook voor JSON-formatters kiezen.
Voor Firefox en Google Chrome zijn de 'Json LIte' gratis en ruim voldoende

Voor Edge is er de JSON Formatter te vinden in de Microsoft Store
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Externe programma's
Op termijn is het de bedoeling dat we alle randprogramma's (NuvoPlayer, Sonos,...) gaan inwerken in de
server zelf.
Tot die tijd, moeten deze programma's door windows opgestart worden.
Daarom kan je het volgende doen
Voor Windows 10
· Ga naar de 'C: schijf' in de verkenner.
· Blader naar de map Gebruikers\jouwnaam\
· Typ in de navigatiebalk, achter jouwnaam> het volgende: Appdata\Roaming\Microsoft\Windows\Menu
Start\Programma's\Opstarten

·
·
·
·
·

Open nog een venster met Windows Verkenner (Windowstoets + e).
Ga naar de map 'C:\BLSXE', en selecteer het programma dat je wil starten( NuvoPlayer, Sonos,...).
Klik met de rechtermuisknop op het programma icoon, en kies Snelkoppeling maken.
Kopieer de snelkoppeling (klik erop met de rechtermuisknop > kopiëren).
Ga naar het venster met de map Opstarten en plak de snelkoppeling erin (rechtermuisknop > plakken).

Voor Windows 8
· Ga met de cursor naar de linkeronderhoek van het scherm. Klik met de rechterknop en kies Uitvoeren.
· Typ in: AppData.
· Blader naar de map Roaming - Microsoft - Windows - Menu Start - Programma's - Opstarten.
· Open nog een venster met Windows Verkenner (Windowstoets + e).
· Ga naar de map 'C:\BLSXE', en selecteer het programma dat je wil starten.
· Klik met de rechtermuisknop op het programma ikoon, en kies Snelkoppeling maken.
· Kopieer de snelkoppeling (rechtermuisknop > kopiëren).
· Ga naar het venster met de map Opstarten en plak de snelkoppeling erin (rechtermuisknop > plakken).
Voor Windows 7 (Opgelet: wordt niet meer ondersteund door Microsoft vanaf januari 2020)
· Open de Windows Verkenner (Windows toets + e).
· Ga naar de map 'C:\BLSXE', en selecteer het programma dat je wil starten.
· Klik met de rechtermuisknop op het programma ikoon, en kies Snelkoppeling maken.
· Sleep de nieuwe snelkoppeling naar deze map:
Menu start - Programma's - Opstarten
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