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MỘT SỐ QUY ƯỚC 

1. Một số thuật ngữ, viết tắt 

- ĐTDĐ: điện thoại di động 

- Bộ ĐKTT: bộ điều khiển trung tâm 

2. Định nghĩa ID 

Tất cả các thiết bị kết nối hệ thống Evyhome được định danh bằng chỉ số ID. Số ID là 1 số tự 

nhiên từ 1 đến 1000 (bản thương mại hỗ trợ tối đa 1000 thiết bị (muốn mở rộng thêm thì liên hệ 

với nhà sản xuất). ID này do người dùng hoặc nhân viên kỹ thuật tự định nghĩa. Mỗi ID sẽ được 

đặt tên gợi nhớ để dễ dàng cho việc điều khiển. 

 Ví dụ: Đèn phòng khách ID =1, Đèn phòng ngủ ID=2, rèm cửa ID=3, báo động ID=4.  

3. Input và Output 

Các thiết bị có chức năng điều khiển (như phím cảm ứng trên bộ công tắc, ổ cắm, ộ công suất 

lớn, Dimmer, Icon điều khiển trên giao diện ĐTDD, cảm biến chuyển động…) được xem như là 

đầu vào điều khiển (Input).  

Các thiết bị chấp hành được kết nối trực tiếp với tải (như ngõ ra bộ công tắc, dimmer, ổ cắm…) 

được xem như đầu ra (Ouput).  

4. Lệnh Điều Khiển 

Khi người dùng tác động vào Input như bấm phím trên công tắc, dimmer, điều khiển từ ĐTDĐ, 

có người đột nhập vào vị trí cảm biến báo trộm…thì thiết bị sẽ gởi 1 lệnh điều khiển tương ứng 

kèm theo chỉ số ID của Input. 

Các đầu ra (Output) sẽ lắng nghe. Sau khi nhận được lệnh sẽ so sánh chỉ số ID nếu trùng với 

Input thì sẽ thực thi lệnh theo yêu cầu. Bộ ĐKTT của Evyhome được trang bị trang web hỗ trợ cho 

việc cấu hình, cài đặt hệ thống và các thiết bị điện thông minh.  

Để cấu hình, truy cập vào địa chỉ: http://ip_addr/config. 

IP_Addr là địa chỉ IP của bộ ĐKTT. Mặc định nhà sản xuất, địa chỉ này là địa chỉ IP động. Vì 

vậy, có thể sử dụng ứng dụng Evyhome chạy trên iOS hoặc Android để tìm địa chỉ này thông qua 

chức năng “TÌM THIẾT BỊ”. 

Sau khi truy cập vào đường dẫn trên, hệ thống yêu cầu đăng nhập để tiến hành cài đặt.  

Tài khoản mặc định nhà sản xuất là: user=admin, password=123456. 

http://ip_addr/config
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CẤU HÌNH BỘ ĐKTT 

I. CẤU HÌNH ID 

1. Cài Đặt ID 

Cài đặt chi tiết cho từng ID trong hệ thống. Việc cài đặt chi tiết cũng có thể cài đặt ở giao diện 

điều khiển trên ứng dụng ĐTDĐ. 

a.  Cài đặt cơ bản 

Cho phép đặt tên của từng thiết bị để dễ dàng quản lý, điều khiển. Giao diện cơ bản cho phép 

đổi tên nhanh các thiết bị. Muốn đổi tên thì nhập tên mới vào textbox sau đó nhấn ENTER để chấp 

nhận thay đổi.  

Bên cạnh textbox có 1 nút cho phép đóng mở thiết bị có cùng chỉ số ID giúp cho việc xác định 

tên sau khi đấu nối thiết bị giúp đặt tên lại dễ dàng hơn. 

Ngoài ra còn có ô checkbox để khai báo cho hệ thống biết ID này cho phép khóa hay không. 

Nếu ô này được chọn thì ID cho phép khóa ngược lại ID sẽ không được phép khóa. 

 
 

b.  Cài đặt nâng cao 

Click vào chức năng Sửa của từng ID để cài đặt tính năng nâng cao cho ID tương ứng. 

Ô cho phép 

khóa ID 
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Trang cài đặt ID chi tiết 

 

 

Tên ID 

Dùng để đặt tên cho ID. Tên ID này sẽ được hiển thị ở: 

✓ giao diện điều khiển,  

✓ trong các mục cài đặt kịch bản,  

✓ thời gian biểu...  

Nội dung cảnh báo 

Được sử dụng để làm báo động có người đột nhập, báo cháy…Nội dung này sẽ hiển thị lên 

thông báo ĐTDĐ khi có sự kiện cảnh báo. 

 

Nhấp vào đây để 

cài đặt nâng cao 
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Cho phép khóa ID 

Check vào ô này để cho phép các thiết bị điều khiển ID khóa hoặc mở khóa. Chức năng khóa 

ID được sử dụng trong giải pháp phân quyền, quản lý giờ giấc sinh hoạt con cái, người giúp việc…  

Loại 

Chọn kiểu nút hiển thị trên giao diện điều khiển. Tùy vào việc ID sử dụng cho việc điều khiển 

thiết bị nào mà lựa chọn loại cho phù hợp. 

Thời gian mở tối đa 

Cho phép khống chế thời gian mở tối đa của từng thiết bị. Sau khi thiết bị mở vượt quá thời 

gian này sẽ tự động tắt mà không cần tác động từ phía người dùng.  

Ví dụ: đặt thời gian mở cho bếp điện là 30 phút thì bếp sẽ tự tắt sau khi mở được 30 phút nhằm 

tránh tình trạng cháy nổ, đồ ăn bị hỏng... 

Camera 

Chọn CAMERA tự động hiển thị trên ứng dụng khi có sự kiện báo động. Khi nhận được báo 

động, phần mềm trên ĐTDĐ, IPAD sẽ tự động chuyển sang màn hình camera được chọn ở mục 

này.  

Giờ cảnh báo 

Đặt thời gian kích hoạt chế độ nhận cảnh báo. Cảnh báo an ninh chỉ hoạt động trong khoảng 

thời gian được cài đặt. Trong những khoảng thời gian khác hệ thống sẽ không kích hoạt tính năng 

báo động. 

Ví dụ: khi đặt thời gian từ 22g đến 6g thì hệ thống chỉ phát cảnh báo trong khoảng thời gian 

này. Các khoảng thời gian khác mặc dù có người nhưng hệ thống vẫn không phát cảnh báo.  
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Giờ điều khiển: 

Cài đặt thời gian mở đèn tự động khi có sự kiện tác động vào cảm biến (có người đi ngang cảm 

biến chuyển động, cửa mở…) 

Ví dụ: chúng ta đặt thời gian điều khiển từ 18g đến 6g hôm sau và giờ cảnh báo từ 22g đến 6g 

sáng hôm sau. Khoảng thời gian từ 18g đến 22g là thời gian sinh hoạt, chúng ta thường xuyên đi 

lại trước cảm biến ở sân, hành lang…nên cần phải mở đèn tự động nhưng không muốn phát thông 

báo báo động. Giả sử cảm biến đặt trước sân, từ 18g đến 22g khi chúng ta đi ngang đèn sân sẽ 

sáng lên nhưng hệ thống cảnh báo chưa hoạt động. Tuy nhiên, sau 22g thì khi có người đi ngang 

sân, đèn sân sáng đồng thời hệ thống báo động sẽ kích hoạt. 

2. Kịch Bản Hệ Thống 

Hệ thống Evyhome cho phép lưu kịch bản không giới hạn. Kịch bản hệ thống và kịch bản được 

tạo ra ở phân hệ cài đặt và không thể xóa bởi người dung. Kịch bản hệ thống cho phép kích hoạt 

từ phím bấm trên công tắc, cảm biến (có cài đặt thời gian). Để sử dụng kịch bản hệ thống, chỉ cần 

đặt tên cho kịch bản là có thể sử dụng. Tác động của kịch bản được cài đặt ở phần mềm điều 

khiển. Khi không sử dụng thì xóa tên kịch bản.  

3. Chuỗi Hành Động Hệ Thống:  

Cũng như kịch bản hệ thống. Chuỗi hành động hệ thống cho phép chỉnh sửa mà không cho phép 

xóa. 

II. THIẾT BỊ CHUNG 

Hiển thị danh sách các thiết bị đã được kết nối vào mạng Zigbee của bộ ĐKTT. Để thêm thiết 

bị mới vào mạng thực hiện các bước sau: 

Bước 1: Bật tính năng cho phép tham gia mạng Zigbee. 

Thông thường mạng zigbee sẽ không cho phép bất kì thiết bị nào kết nối vào mạng để tăng độ 

bảo mật. Khi cần thêm thiết bị vào mạng cần bật cho phép tham gia trên bộ ĐKTT. Mỗi chu kì 

tham gia tối đa 255 giây, sau khi hết thời gian bộ ĐKTT tự động ngắt tính năng này. Cần phải bật 

lại lần nữa nếu muốn tiếp tục cho phép thiết bị khác tham gia mạng. Có thể bật tính năng tham gia 

liên tục không giới hạn thời gian trong mục “Cài đặt máy chủ”.                                                                                                                                                                                                                                                                             

Bước 2: Thực hiện reset thiết bị để yêu cầu tham gia mạng mới. Mỗi thiết bị có phương pháp 

reset khác nhau được hướng dẫn cụ thể ở tài liệu hướng dẫn cài đặt đi kèm. 

Sau khi thực hiện 2 bước trên, chờ từ 10 giây đến 30 giây sẽ thấy thiết bị mới được thêm vào ở 

phần danh sách bên dưới. 
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III. THIẾT BỊ EVYHOME 

Bao gồm các thiết bị điện thông minh do Evyhome sản xuất: công tắc, ổ cắm, cảm biến ốp trần, 

dimmer, động cơ rèm cửa…  

Mỗi thiết bị có chế độ cấu hình khác nhau, do đó cần phải xem tài liệu cụ thể về cách cấu hình 

cho từng thiết bị. 

1. Cấu Hình Tại Chỗ:  

Dùng để cấu hình một thiết bị cụ thể tại công trình. Sử dụng chức năng này khi đang đứng tại 

vị trí thiết bị cần cấu hình. 

Bước 1: bấm nút  

Bước 2: bấm giữ 3 giây phím chức năng cấu hình trên thiết bị cần cấu hình (hình xem tài liệu 

hướng dẫn trên từng loại sản phẩm cụ thể để biết phím có chức năng cấu hình). 

Sau khi đã hoàn tất 2 bước trên, giao diện sẽ hiện thị bảng thông tin đầy đủ để cấu hình thiết bị. 

 

2. Cấu Hình Từ Xa: 

Cách 1: Bấm nút “Tìm” hệ thống sẽ tìm ra các thiết bị đang kết nối với Bộ ĐKTT (dùng để tìm 

và chỉnh lại các thiết bị đã được cấu hình trước đó). 

ĐỌC THIẾT BỊ 
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➢ Sau đó hệ thống sẽ trả về 1 bảng danh sách các thiết bị đã kết nối. 

 

➢ Lựa chọn thiết bị cần cấu hình và nhấp vào ô Cấu Hình để thực hiện thao tác. 

Cách 2: Nhập số serial number ghi trên từng sản phẩm để tìm nhanh một sản phẩm cụ thể (dùng 

trong trường hợp biết rõ số serial number). 

 

Sau khi nhập số serial number và nhấp vào ô Đọc Cấu Hình, bảng thông tin cấu hình sản phẩm sẽ 

hiển thị để thao tác cấu hình từ xa. 

 

IV. TRỢ LÝ ẢO 

Hiện nay Evyhome đang hỗ trợ 2 trợ lý ảo là loa Maika, và loa Google. 

Nhập user và mật khẩu để đăng ký thông tin đăng nhập và sử dụng trợ lý ảo. Trên phần mềm 

MAIKA hoặc HOME (của google) sử dụng thông tin đăng nhập này để liên kết tài khoản cho việc 

sử dụng trợ lý ảo. Cách cài đặt MAIKA hoặc Google Home xem hướng dẫn cụ thể của từng hãng 

hoặc tài liệu dành riêng cho trợ lý ảo của Evyhome. 
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V. IP CAMERA 

Chức năng dùng để quản lý hệ thống camera an ninh cho ngôi nhà.  

Sử dụng chức năng Thêm, Xóa, Sửa để quản lý các Camera đã được lắp đặt.  

Tính năng quản lý Camera của Evyhome cho phép kết nối hầu hết các loại Camera IP trên thị 

trường thông qua giao thức RTSP. 

 

Sau khi nhấp ô Thêm, giao diện cấu hình dành cho camera xuất hiện: 

 

1. Thêm Camera 

Tên camera: đặt tên camera để quản lý. 

Địa chỉ RTSP: nhập vào địa chỉ rtsp của camera. Mỗi camera có địa chỉ rtsp khác nhau tùy 

thuộc vào nhà sản xuất do đó phải xem tài liệu của camera để biết địa chỉ này. Hầu hết các trường 

hợp có thể tìm thấy địa chỉ rtsp thông qua trang tìm kiếm google.com 

Kết nối qua TCP: mặt định nên bật tính năng này giúp việc kết nối camera nhanh hơn. Một số 

dòng camera chuẩn cũ không hỗ trợ TCP cần phải tắt tính năng này thì mới kết nối được. 

Sử dụng NAT port: để có thể xem hình ảnh camera từ mạng bên ngoài (4G, wifi ngoài) có thể 

đăng ký remote port tại máy chủ Evyhome (tốn phí) hoặc có thể mở port từ thiết bị modem (miễn 

phí nhưng đòi hỏi phải hiểu biết về cài đặt moem). Trong trường hợp không đăng ký mà sử dụng 

mở port modem thì cần bật tính năng này. 
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2. Điều khiển trực tiếp 

Mỗi camera cho phép cài đặt thiết bị được điều khiển từ giao diện xem Camera. Khi có sự kiện 

cảnh báo, tại màn hình camera cho phép người dùng chủ động mở đèn hoặc còi báo động khi cần 

thiết.  

 

3. Điều khiển tự động 

Phần mềm cho phép kích hoạt đèn sáng tự động dựa vào chức năng Motion detection có sẵn 

trong hầu hết các loại Camera.  

Camera giữ vai trò như một cảm biến chuyển động, sẽ tự động kích hoạt mở đèn khi phát hiện 

có chuyển động. Hệ thống kết nối với camera thông qua mạng LAN mà không cần bất kì dây tín 

hiệu nào.  

VI. AN NINH 

1. Báo động cảm biến RF: 

Chức năng này chỉ hoạt động đối với bộ ĐKTT có hỗ trợ RF. 

 

Bấm nút Thêm để khai báo thông tin lệnh RF. Nhấn nút “Học lệnh” sau đó kích hoạt cảm biến 

hoặc các thiết bị sử dụng RF để phát tín hiệu RF. Khi nhận được lệnh RF thiết bị sẽ chuyển sang 

trạng thái “Học lệnh thành công”. 
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Tên Báo Động: tên lệnh RF dùng cho báo động. 

ID báo động: chọn ID để làm báo động khi nhận được lệnh RF. 

Điều khiển mở: chọn ID thiết bị sẽ bật đèn, còi báo động khi nhận được lệnh RF. Thiết bị sẽ 

tự động tắt sau thời gian cài đặt sẵn. Nếu giá trị thời gian là 0, thiết bị sẽ bật liên tục. 

Điều khiển tắt: chọn ID sẽ tắt khi nhận được lệnh RF. 

Kịch bản: chọn kịch bản kích hoạt khi nhận lệnh RF 

2. Báo xâm nhập phần mềm 

3. Thông báo qua điện thoại 

4. Cài đặt modem nhắn tin 

VII. CẤU HÌNH HỆ THỐNG 

1. Cài Đặt Máy Chủ: 

Người dùng truy cập vào trường Cài Đặt Máy Chủ để khai báo Thông Tin Máy Chủ. 

Thông tin máy chủ: 

 

Số serial thiết bị: Là con số được nhà sản xuất quy định để quản lý Bộ Điều Khiển Trung Tâm 

(con số mặc định không thể thay đổi). 
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Cho phép quản lý từ xa: cho phép truy cập vào trang cấu hình từ mạng bên ngoài. Bật tính 

năng này bằng cách check vào ô cho phép sau đó nhập mật khẩu truy cập. Để thực hiện quản lý từ 

xa, truy cập vào trang https://evyhome.vn nhập từ khóa truy cập hệ thống sẽ chuyển sang địa chỉ 

bộ ĐKTT. Thay đổi thông tin địa chỉ bằng cách thêm vào /config/. Sau khi thay đổi địa chỉ mới có 

dạng: 

http://control.evyhome.vn/số_serial/config/ 

  Đăng nhập bằng thông tin sau: 

  User = radmin (remote admin – user cố định do hệ thống cung cấp). 

  Password = mật khẩu đã đăng ký ở mục cho phép quản lý từ xa. 

  
 

Từ khóa truy cập từ xa: nhập vào từ khóa gợi nhớ để cho phép truy cập từ điều khiển nhà từ 

xa thông qua trang web https://evyhome.vn 

Tên bộ ĐKTT: đặt tên cho bộ ĐKTT, tên này sẽ hiển thị khi thêm bộ ĐKTT vào ứng dụng trên 

ĐTDĐ. 

Thời gian kiểm tra thiết bị: chức năng chỉ dùng trong quản lý các công trình Karaoke, khi các 

thiết bị bị ngắt nguồn điện không thể cập nhật trạng thái chính xác, để quản lý tổng thời gian sử 

dụng của thiết bị. Khi chức năng này được bật sẽ có thể kiểm tra chính xác và nhận biết nếu thiết 

bị bị ngắt nguồn điện (do tắt CB) hệ thống sẽ mặc định coi thiết bị đang tắt và không tính giờ vào 

tổng thời gian sử dụng. 

Mức bảo mật hệ thống: Chức năng này sẽ đảm bảo tính an toàn cho hệ thống Evyhome, 

Mức độ thấp: người dùng chỉ cần có user và mật khẩu thì có thể đăng nhập vào điều khiển hệ 

thống điện trên ứng dụng ĐTDĐ hoặc thông qua trình duyệt web. 

Mức độ cao: chỉ có những thiết bị nào được bộ ĐKTT chứng thực thì mới có thể đăng nhập 

vào ứng dụng điều khiển nhà thông minh. Để chứng thực, thiết bị cần kết nối mạng nội bộ với bộ 

ĐKTT, trên ứng dụng điều khiển nhấn nút “Tìm tự động” sau khi lên thông tin bộ ĐKTT nhấn 

Lưu hoặc Cập nhật để hệ thống xác nhận thiết bị hợp lệ. 

Cho phép ghi lịch sử báo cáo: Khi bật tính năng này sẽ cho phép ghi lịch sử báo cáo việc thời 

gian sử dụng từng thiết bị. Thông thường tính năng này sẽ tắt để hạn chế việc truy cập thẻ nhớ 

https://evyhome.vn/
https://evyhome.vn/
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thường xuyên dẫn đến giảm tuổi thọ thẻ nhớ gắn bên trong bộ ĐKTT. Chỉ kích hoạt trong những 

trường hợp cần thiết. 

Giờ ngủ: Cài đặt thời gian cho công tắc chuyển sang trạng thái ngủ. Khi đến giờ này, toàn bộ 

mặt công tắc sẽ tắt đèn nền và âm báo nhấn phím 

Giờ thức: Khi đến giờ này, các công tắc sẽ bật lại đèn nền và âm nhấn phím. 

Bảo trì hệ thống:  

Tự động khởi động lại bộ ĐKTT sau một thời gian quy đinh 

 Nút                  dùng để khởi động Bộ ĐKTT khi cần thiết. 

2. Quản lý người dùng 

Quản lý người dùng ứng dụng điện thoại: 

Cho phép tạo và chỉnh sửa thông tin người dung truy cập trên ứng dụng ĐTDĐ. 

 

- Đặt tên hiển thị. Tên sẽ hiển thị trên ứng dụng ĐTDĐ. 

- Đăt tên truy cập, mật khẩu truy cập. 

- Phân quyền cấp độ sử dụng: 

Có 4 mức độ cho người dùng như sau: 

  + Toàn quyền: người truy cập có quyền cao nhất. Được quyền truy cập toàn bộ các 

chức năng trên ứng dụng ĐTDĐ. 

  + Giới hạn: chỉ được điều khiển những thiết bị do người dùng toàn quyền qui định. 

  + Local: người dùng chỉ được đăng nhập trong mạng nội bộ. Khi sử dụng mạng 

bên ngoài ứng dụng không cho phép đăng nhập. 

  + Remote: chỉ cho phép đăng nhập từ bên ngoài thông qua trang https://evyhome.vn 

trong trường hợp cần thiết. Người dùng này cũng có vai trò như người dùng giới hạn. Chỉ sử dụng 

khi bộ ĐKTT cài đặt mức bảo mật cao. 

 

REBOOT 

https://evyhome.vn/
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- Trang truy cập: cài đặt trang sẽ hiển thị theo từng user tương ứng. 

Quản lý người dùng màn hình trung tâm 

Tạo user để cho phép đăng nhập trên ứng dụng màn hình trung tâm. 

 

 

3. Quản Lý Thiết Bị: 

Hiển thị danh sách thiết bị đã được chứng thực và thông tin đăng ký nhận thông báo an ninh 

hệ thống. 
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4. Cài đặt mạng: 

 

Mạng Zigbee: 

Click vào thanh trượt để bật/tắt sóng zigbee 

Reset mạng zigbee để xóa toàn bộ thiết bị tham gia mạng trên hệ thống mạng zigbee. Sau khi 

reset cần cho phép tham gia mạng trở lại để các thiết bị tạo kết nội trở lại. Chức năng này được sử 

dụng khi bộ ĐKTT không còn bộ nhớ để các thiết bị mới tham gia mạng.  

Cài đặt mạng có dây: 

Ip động: bộ ĐKTT sử dụng IP động 

Ip Tĩnh: chỉ sử dụng khi sử dụng tính năng NAT port. 

 

Nat PORT: cho phép tính năng NAT port để truy cập từ xa. Mặc định khi truy cập từ xa sẽ 

thông máy máy chủ Evyhom (cloud). Sử dụng NAT port sẽ cho phép kết nối nhanh và ổn định 

hơn. 

Cài đặt mạng không dây: 

Để sử dụng kết nối không dây cho Bộ ĐKTT, Click vào tên Wifi ở danh sách bên dưới, nhập mật 

khẩu truy cập và “Kết Nối”. Sau khi kết nối thành công, sẽ chuyển sang trạng thái “Đã kết nối”. 
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5. Đổi mật khẩu Admin: 

Nhập vào thông tin mật khẩu hiện tại, nhập mật khẩu mới 2 lần ở ô mật khẩu mới và xác nhận 

mật khẩu. 

Nhấp nút  để hoàn thành quá trình đổi mật khẩu mới. 

 

6. Quản lý Repeater: 

Click vào ô Tìm, hệ thống sẽ tự động quét và trả về danh sách các Repeater đang kết nối với hệ 

thống trung tâm. Mục này sẽ lưu địa chỉ các bộ Repeater tìm thấy trong hệ thống để truy cập vào 

trang cài đặt từng bộ repeater tương ứng. 

 

7. Nâng cấp phần mềm: 

Click vào tab Kiểm tra phiên bản mới để cập nhật ứng dụng mới nhất của nhà sản xuất. 
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8. Sao lưu và phục hồi: 

 

Mỗi lần sao lưu sẽ tạo 2 bản gồm một bản backup đầy đủ lưu ở bộ ĐKTT và một bản backup 

đơn giản lưu tại máy chủ Evyhome để dự phòng cho trường hợp thẻ nhớ bị hỏng không khôi phục 

được. Bản đầy đủ sẽ chứa thông tin cài đặt hệ thống và toàn bộ hình ảnh các phòng của người 

dùng. Bản tại máy chủ Evyhome là bản gần nhất, mỗi lần tạo backup sẽ ghi đè lên bản trước đó. 

Bản tại máy chủ chỉ lưu thông tin cài đặt mới nhất mà không lưu hình ảnh các phòng. 

9. Thoát 

Đăng xuất khỏi phân hệ cài đặt Evyhome. 
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