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iOtech Ölçüm Sisteminin Bilgisayara Tanıtım Rehberi 
 
1. Ölçme sistemi ile birlikte kullanılacak olan bilgisayara gerekli olan programlar kurulur. 
 

Not: Program kurulum aşamasında Ölçüm sisteminin modelin sorabilir. Eğer hatalı girerseniz 
programı tekrar kurun.(tüm versiyonlarda bu soru bulunmaz.) 
 

2. Program kurulum işlemi bittikten sonra bilgisayarı mutlaka yeniden başlatın. 
(Bilgisayar yeniden başlatılmaz ise Windows kendi sürücülerini kurmaya çalışacaktır ve 
hatalı kurulum oluşacaktır). 

  
3. Sistem bağlanır Ethernet üzerinden bilgisayara bağlanır.( Ölçüm sistemi direk olarak 

bilgisayar bağlanmak zorunda değildir, kullanım ortamında bir network varsa ölçüm 
sistemi de  var olan network’ e bağlanır.) (Ölçme sistemi aynı anda sadece bir 
bilgisayar tarafından kullanılabilir.) 

 
4. Sistemin IP ayarlanın yapılması için ilk önce bilgisayarın IP numarası öğrenilir. Bunun 

için Başlat => Çalıştır seçeneğini seçiniz. “Cmd” yazarak enter tuşuna basılır. 
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5. Ölçüm sisteminin ayarlarının IP yapılması için DaqIPConfig (Başlat => Programlar 
=> DaqX Software (IOtech WaveBook - StrainBook Software) yolunu takip ederek 
bulabilirsiniz.)  

 

 
 

Bilgisayarınızın sahip olduğu IP ile aynı IP bloğunda bulunan bir IP seçilir.(örnekte en 
sağ noktadan sonraki bölüm 65 yerine 101 ile değiştirilmiştir.)(IP numaraları, ağda 
bulunan her makine için tek olmalı.) 

Kullanıcını girdiği IP 
numarası 

Ölçüm sisteminin sahip 
olduğu IP numarası 

Örnekteki IP = 192.168.1.65 



01.10.2006 

 3

Apply tuşuna bastığınızda ölçüm sisteminin IP numarası değişmiş olacaktır. Refresh 
tuşuna basarak sistemin yeni IP ayarlarını kontrol edebilirsiniz.(IP değişimi sırasında 
Ölçüm sistemi kendisini resetlendiği için Refresh  tuşu bir iki Dakka geç cevap verecektir.) 
 
6. Ölçüm sisteminin ayarlarının yapılması için denetim masasından Daq*configuration 

çalıştırlır. 
 

 
 

Add Device  tuşuna basılır. 
 

 
 

Elinizdeki sistemin model numarasını seçip OK tuşuna basınız. 
 

Daha önceden 
bilgisayarda bulunan 
ölçüm sistemleri 
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7. Yeni eklenen cihazlar ile birlikte aşağıdaki gibi bir pencere oluşacaktır.  
 

 
 

Pencere üzerinde ayarlarını yapacağımız cihaza çift tıklayarak özelliklerini görürüz ve 
ilk çalışma testlerini yaparız. 
 

 

Çit tıklanılan nesne 
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Sisteme verdiğiniz IP numarasını yazınız. Sistemi test etmek için Test hardware 
sekmesine tıklayın.  
 

 
 

TCP/IP Test tuşuna basarak sisteminizi test edebilirsiniz.  
 

Not: Yapılan test bir iletişim testidir, sistemin çalışması konusunda herhangi bir bilgi 
vermez. AD testi için Resource Test tuşuna basmanız gerekmektedir. 

 
8. Ölçüm sistemi kullanıma hazır. Ölçüm işlemini gerçekleştirmek için kullanılacak olan 

yazılım çalıştırılır. Daqbook, Daqboard serisi için DaqView, Wavebook için WaveView 
yazılımı çalıştırılır. 

 
9. Program ilk açıldığında simülasyon moda açılır ve kendi hafızasındaki bir ölçüm 

sistemi için sonuçlar üretir. Elimizdeki sistemi tanıtmak için üst menüdeki Device => 
Select Device seçeneği seçilir.  
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Açılan pencereden kendi sistemimizi seçerek OK tuşuna basarı.  
Program ayarların kaydedilip edilmeyeceğini sorar. Eğer daha önceki konfigürasyonu 
kullanmayacaksanız aynı dosyanın üzerine kayıt edebilirsiniz. Yeni konfigürasyonu farklı 
bir isimle de saklayabilirsiniz. 
 
10. Cihazınıza bağlı signal condition modülü bağlı ise cihazınızın konfigüre edilmesi gerekir. 
 

 
 

Konfigürasyon için üst menüdeki Device => Configure Hardware Settings 
seçeneği seçilir.  
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Açılan pencere üzerinden ölçümüm sistemine bağlı olan modülleri ve adreslerini 
seçiyoruz. Son olarak OK tuşuna basarak sistemimizi çalışır duruma getirmiş oluyoruz.  

 

 
 

Sistemdeki analog 
modüller 

Sistemdeki dijital 
modüller 

iOtech ölçüm sistemi ve üzerine 
bağlı bir bilgisayar. 

 


