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FLEXnet lisenssipalvelun määritys/päivitys serverille (LMTOOLS) ja
verkkolisenssimäärittelyt työasemalle
1. FLEXnet lisenssipalvelun määritys serverille (vain ensimmäisellä kerralla)
a. Asenna FLEXnet lisenssipalveluohjelmisto (DownStream Tech tai/ja Mentor Graphics).
b. Avaa uusi lisenssitiedosto notepadille ja etsi SERVER-sanalla alkava rivi. Muokkaa kaksi
kohtaa seuravasti:

tai / ja

c. Talleta lisenssitiedosto DownStream Tech; C:\DownStreamTech\LicenseManager –
hakemistoon tai Mentor Graphics; C:\MentorGraphics\Licensing –hakemistoon.

d. Käynnistä LMTOOLS ja valitse “Config Services”-välilehti, mihin seuraavat määritykset:

tai / ja

e. LMTOOLSin Start/Stop/Reread välilehdellä klikkaa [Start Server], mikä käynnistää
lisenssipalvelun (alareunaan "Server Start Successful"). “Config Services”-välilehden
[View Log...] nappi avaa lisenssipalvelun lokin, missä näkyy käynnistysrutiini. Sen pitää
olla seuraavanlainen (esim: Mentor Graphics):

Jos maalatulla alueella ei ole virheilmoituksia ja Server started on.... jälkeen löytyy
lisenssioptiot, niin silloin lisenssointi toimii.
f. Sulje LMTOOLS. Lisenssipalvelu nyt käyttövalmis.

2. Ohjelmiston asennus työasemalle (verkkoasennus, DownStream Tech)
Tapa 1: Lisenssitiedosto serverillä ja työasemilla
a. Asenna CAM350 ja/tai BluePrint-ohjelmisto(t).
b. Kopio serverillä oleva license.dat CAM350 ja/tai BluePrint–ohjelmistohakemistoon
(esim; "C:\DownStreamTech\CAM350 11.0" ja "C:\DownStreamTech\BluePrint-PCB 4.0")
c. Asennus valmis.
Tapa 2: Lisenssitiedosto vain serverillä
a. Asenna CAM350 ja/tai BluePrint-ohjelmisto(t).
b. Määritä ACT_INC_LICENSE_FILE ympäristömuuttuja viittaamaan lisenssiserveriä
(porttinumero@lisenssiserverin_nimi), esim:
ACT_INC_LICENSE_FILE = 7102@server1

c. Avaa camnt95.ini tiedosto notepadiin (esimerkki CAM350 v10.7):

Vastaava polku XP:ssä: C:\Documents and Settings\User\Application
Data\DownStream Technologies\CAM350 10.7
Huom! BluePrint-ohjelmalle ei tarvitse tehdä ini-tiedoston määrittelyä.
d. Muuta camnt95.ini-tiedostosta “[FlexLM], DisableEnv = No” asetukseen:

e. Asennus valmis. Työasema hakee CAM350/BluePrint lisenssin serveriltä
ympäristömuuttujan perusteella.

3. Ohjelmiston asennus työasemalle (verkkoasennus, Mentor Graphics)
a. Määritä MGLS_LICENSE_FILE ympäristömuuttuja viittaamaan lisenssiserveriä
(porttinumero@lisenssiserverin_nimi), esim:
MGLS_LICENSE_FILE = 1717@server1
b. Asenna PADS. Asennusohjelma asentaa serverin lisenssin mukaiset ohjelmat.
c. Asennus valmis.

4. PADS DS/LS/ES Suite lisenssien käytön hallinta
a. Suite lisenssien käyttöä voidaan hallinnoida Logic/Layout/Router-ohjelman Help > Installed
Options > [Suite Configuration] kohdasta.
b. MGLS_EXCLUDE_LICENSES ympäristömuuttujalla voidaan hylätä kiinteästi yksi tai useampi
Suite lisenssi (esim vain DS Suiten käyttö):

MGLS_EXCLUDE_LICENSES = padsls_c;padses_c
c. BAT tiedostolla voidaan hylätä hetkellisesti yksi tai useampi Suite lisenssi, mikä yliajaa kohdan
"b." määrityksen. Esimerkkinä Logicin käynnistys LS tai ES Suite lisenssistä (DS Suiten hylkäys):
set MGLS_EXCLUDE_LICENSES=padsds_c
start %SDD_HOME%\Programs\powerlogic.exe
DxDesignerille löytyy valmiit BAT tiedostot SupportNetistä (TechNote MG583759).

5. Lisenssitiedoston päivitys serverille (LMTOOLS)
a. Käynnistä LMTOOLS ja valitse päivitettävän lisenssin service-nimi:

b. Valitse “Start/Stop/Reread”-välilehti  [Stop Server].
c. Muokkaa notepadilla uusi lisenssitiedosto vastaavasti kuin kohdassa 1.b. Kyseiset
muokattavat kohdat yhtenevät vanhassa ja uudessa lisenssissä.
d. Kopio nykyinen toimiva lisenssitiedosto talteen.
e. Korvaa vanha lisenssitiedosto uudella - vastaavasti kuin kohdassa 1.c.
f. Lisenssipalvelun uudelleenkäynnistys. LMTOOLSin “Start/Stop/Reread”-välilehdeltä 
[Start Server].
g. Tarkista vielä että lisenssipalvelu on käynnistynyt oikein: LMTOOLSin “Config Services”
 [View Log...].

