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Yazılım Sürüm Notları 
dSS V1.8.2 
 
 
digitalSTROM AG firması, Yazılım Sürüm Notları (SRN) aracılığıyla mevcut ürünlere ilişkin 
yazılım değişiklikleri ve güncellemeleri hakkında bilgi verir. 
 
 
Belge Numarası SRN-2014-01 
Tarih/Sürüm 26.3.2014 / v1.0 

 
 

Etkilenen Ürünler 

Ürün Yazılım Açıklaması Yeni 
Sürüm 

Sürüm bilgisi 
nerede bulunur 

Sürüm  
tarihi 

digitalSTROM 
Sunucusu 
dSS11 

dSS Sürüm 1.8.2 dS yapılandırıcı  
(Şek. 1) 26.3.2014 

digitalSTROM 
Ölçer dSM11 

ARM Yazılım Sürümü 
DSP Yazılım Sürümü 

1.16.2.0 
1.4.1.0 

dS yapılandırıcı  
(Şek. 1) 26.3.2014 

 
 

Kurulum Notları 
 

• Yazılım güncellemesini, "Sistem / Sistem Güncelleme" menüsü  
altındaki digitalSTROM yapılandırıcı üzerinden çalıştırın.  
Güncellemenin yapılabilmesi için dSS11 internete bağlı olmalıdır. Alternatif olarak 
güncellemeler USB sürücüsü üzerinden de yapılabilir. 

• "Sistem / Sistem Bakım" altında sistem güncelleme işlemini yapmadan önce, sistem 
ayarlarınızın yedeğini almanız önerilir. 

• Sistem güncellemeleri kurulduktan sonra sistem, otomatik olarak manuel olarak 
kurulması gereken mevcut dSM bellenim güncellemelerini kontrol eder. Bu 
güncellemeleri "dSM firmware güncelle" düğmesine tıklayarak  
kurun. Kurulum sonrasında tüm dSM'lerin güncellendiğinden emin olmak için başka 
güncellemelerin olup olmadığını kontrol edin. 

• dSS 1.2.1 veya daha eski bir sürümden güncelleme yapıyorsanız, lütfen önceki 
güncellemelere ait sürüm notlarını da kontrol edin. Sürüm notlarının tam bir listesi ve 
USB güncelleme dosyası http://www.digitalstrom.com/Partner/Support/Software-
Updates/ adresinden indirilebilir.  
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V1.8.2 sürümünde yeni fonksiyonlar 
 

Polonyacanın desteklenmesi 
digitalSTROM Yapılandırıcısı bundan böyle Polonyaca dilinde de mevcuttur. Dil ayarları, 
kullanıcı arayüzde sağ alt taraftaki  
durum çubuğundan değiştirilebilir. Tüm sunucu uygulamaları, daha önce yapılandırıcıda 
seçilmiş  
dilde gösterilir. Henüz çevrilmemiş uygulamalardaki metinler İngilizce gösterilir. 
 

 

 

dS uygulamalarındaki senaryoların gecikmeli olarak uygulanması 
Bundan böyle "Özel eylemler", "Senaryo Yanıtlayıcı" ve "Zamanlayıcı" dS uygulamasında, 
durum simülatöründe olduğu gibi uygulanacak her bir işlem için bir gecikme tanımlanabilir. 
 

 
 
Belirlenen gecikmeler, ayrıca ilgili uygulamanın genel bakış ekranında da gösterilir. 
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V1.8.2 sürümünde iyileştirmeler 

• Genel iyileştirmeler ve hata düzeltmeleri 
• Push Bildirimleri: Özel karakterli metinler artık desteklenmektedir 
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Yazılım Güncelleme Önerileri  
Yeni özelliklerden ve/veya iyileştirmelerden yararlanmak için yazılımı en güncel  
sürüme güncellemeniz önerilir. 
 

Dokümantasyon 
Yeni özellikler ve bunların kullanılması hakkında daha fazla bilgi edinmek için güncel 
digitalSTROM kılavuzunda "Introduction, Operation, Adjustment" ve "Installing" bölümlerine 
bakınız.  
Kılavuzun en yeni sürümü, PDF formatında 
http://www.digitalstrom.com/Partner/Support/Bedienungsanleitungen/ adresinden indirilebilir. 
 

Sürüm bilgisi nasıl bulunur 
Halen kurulu yazılımın sürümü, digitalSTROM Yapılandırıcısı içerisinde bulunur. 
 

 
 
Şek. 1: dSS ve dSM için sürüm numarası 
 

dSM Yazılım Sürümü:   ARM    DSP	  

dSS Sürüm 


