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1. Nowości w instrukcji

Oto przegląd wszystkich zmian jakie dokonały się w najnowszej wersji, względem poprzedniej wersji instrukcji.

Po każdej aktualizacji oprogramowania, instrukcja również jest aktualizowana.

Temat Opis
Jak zaktualizować
konsoletę

Aktualizacja konsolety pamięcią USB w formacie Linux.

Klawisz Speed
Klawisz Speed może być użyty do tworzenia pięciu
Masterów Specjalnych. 

Widok Executorów
Czynne executory z więcej jak jedną pamięcią cue,
wyświetlają teraz dwie linie.

Ustawienia Ogólne Teraz można operować konsoletą przez zdalne sterowanie.
Magik Szybkości Teraz dostępne są cztery Mastery Szybkości. 
Konfiguracja protokołów
sieciowych

Wejścia i wyjścia Art-Net oraz sACN są teraz przypisywane
do przestrzeni dot2 indywidualnie. 

Komenda SetIP
Komenda SetIP teraz zmienia również adres IP dla
zdalnego sterowania.

Ustawienia executora
Playbacki mają dodatkowy priorytet nazwany Priorytet
Super (!). 

Ustawienia executora
Nowa ikona. Priorytet Super (!) jest oznaczony
wykrzyknikiem w widoku urządzeń. 

Efekty W pasku enkoderów można teraz aktywować Grupy i Bloki. 

Wybierz funkcję executora
Można teraz przełączyć jeden lub obydwa suwaki 100 mm
na mastery z Magika Szybkości. 

Widok Urządzenia
Można teraz przełączać wyświetlanie, między nazwami
presetów, zestawami kanałów, oraz wartościami.

Widok Urządzenia Dodatkowy przycisk z prawej strony widoku urządzeń.
Jak używać wyzwalania
zewnętrznym sygnałem

Wejście DMX może być używane przez Art-Net oraz sACN.
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2. Wprowadzenie

MA Lighting wprowadziła na rynek wyjątkowe podejście do profesjonalnego sterowania światłem, oraz cieszy się
szczególną reputacją za jakość i niezawodność. Teraz MA przedstawia nową serię modularnych i poręcznych
sterowników światła - serię dot2.

Stworzone do mniejszych i średnich projektów i obiektów, dot2 daje zaawansowaną funkcjonalność, z wyjątkową
łatwością użycia.

Intuicyjne użycie to sedno filozofii dot2, a ze wszystkimi złączami wbudowanymi, seria dot2 pasuje do większości
teatrów, telewizji, tras koncertowych, ośrodków edukacji i imprez korporacyjnych.

Poznaj darmowy program dot2 onPC oraz darmowy wizualizer dot2 3D. Przetestuj je samodzielnie!

2.1. Przeznaczenie

dot2 jest konsoletą przeznaczoną do sterowana wszystkimi typami oświetlenia, jak konwencjonalne, światła ruchome,
LEDy, urządzenia wideo i inne media, sterowane sygnałem DMX.

Wszelkie inne użycie nie jest uwzględnione, oraz może doprowadzić do obrażeń osobistych i/lub szkód materialnych.

MA Lighting nie odpowiada za szkody, które mogą wyniknąć z użycia konsolety w sposób niezgodny z
przeznaczeniem.

2.2. Wymagania systemowe dot2 onPC
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2.2. Wymagania systemowe dot2 onPC

Jeśli chcesz uruchomić dot2 onPC na swoim komputerze, potrzebuje on spełnić następujące wymagania.

 Minimalne Zalecane

System operacyjny

Windows® 7
Windows® 8
Windows® 8.1 
Windows® 10
zawsze z uprawnieniami
administratora

 

Procesor
Dwurdzeniowy 2.4 GHz, lub
szybszy z obsługą SSE2

 

RAM 2 GB 4 GB
Dysk twardy 32 GB wolnego miejsca typu SSD

Karta graficzna
Dowolna karta graficzna z
akceleracją sprzętową i
pamięcią 512 MB

 

Rozdzielczość 1920 x 1080 Full HD  
Karta sieciowa 100BASE-TX, 1000BASE-T 1000BASE-T

Wymagany komputer lub notebook, kompatybilny ze standardem IBM®.

Dodatkowe wymagania do użycia pewnych funkcjonalności:

Użycie Art-Net z dot2 onPC oraz Windows® 8 lub Windows® 8.1, wymaga uruchomienie programu jako
administrator.

By zmienić ustawienia jak zegar systemowy, trzeba mieć uprawnienia administratora w swoim systemie
Windows®.

Użycie instrukcji i pomocy online, wymaga dostępu do internetu.

Zalecamy sprawdzenie strony producenta komputera PC, celem uzyskania informacji o zaktualizowanych
sterownikach oraz zgodności sprzętu.

2.3. Instalowanie dot2 onPC
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2.3. Instalowanie dot2 onPC

Do uruchomienia oprogramowania dot2 onPC, potrzebujesz skopiować i zainstalować pliki programu na swoim
komputerze.

Instalacja jest możliwa na każdym katalogu głównym, oraz w standardowym katalogu "C:\ProgramData\MA Lighting

Technologies\dot2".

Aby upewnić się że nie ma problemów z instalacją, dezaktywuj oprogramowanie ochronne.

1. Ściągnij plik instalacyjny z www.ma-dot2.com .
2. Uruchom plik przez podwójne kliknięcie.

Otworzy się program instalacyjny. Otrzymasz szczegółowe podpowiedzi dotyczące instalacji.
Zwróć uwagę na sugerowany katalog i zmień go jeśli tego potrzebujesz.
Katalogu instalacji nie można zmienić w samym dot2 onPC.

Po zatwierdzeniu, pliki programu zostaną skopiowane do wskazanego katalogu.

14
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3. Przewodnik Pierwsze Kroki

To jest przewodnik prowadzący przez większość funkcji w dot2.

Przewidziany jest do przeczytania od początku do końca (zgodnie z numeracją), ale dla wygody jest podzielony na
różne rozdziały.

Jego celem jest zdobycie przez was praktycznego doświadczenia z konsoletą. Chociaż ogólną ideą dot2 jest
konsoleta która nie potrzebuje instrukcji, to wciąż możemy skorzystać z przewodnika, by zapoznać się z funkcjami i
zasadami pracy w dot2.

Dobrym pomysłem może być otworzenie tego przewodnika na komputerze obok konsolety (lub onPC). Jeśli czytasz to
w wersji online, masz zaletę posiadania najnowszej i najbardziej aktualnej wersji tekstu. Jeśli konsoleta nie jest w
najnowszej wersji, to możesz zmienić wersję strony u góry z prawej strony przeglądarki. Jeśli czytasz to na konsolecie,
to wersja będzie dopasowana do oprogramowania.

Powodzenia :-)

3.1. Przewodnik Pierwsze Kroki - Wprowadzenie

"Nie panikuj"
   - Douglas Adams, Autostopem Przez Galaktykę

Witamy w przewodniku dla dot2.

Przyjrzymy się tutaj większości funkcji w konsolecie dot2. 

Przewodnik jest procesem nauki, więc zalecamy dokładne wykonywanie poleceń z przewodnika. Czas na własne
próby i eksperymenty będzie później.

Zalecamy też czytanie przewodnika od początku do końca. Przewodnik nie będzie mieć sensu i spójności, przy
pomijaniu i skakaniu między rozdziałami.

Ogólna koncepcja i projekt konsolety wychodzą z założenia, że ma być ona łatwa w użyciu i łatwa do zrozumienia.

Przy przedstawieniu różnych możliwości konsolety, zobaczycie też krótkie wyjaśnienia opcji konsolety. W tym
przewodniku wyjaśnimy je dokładniej, oraz przyjrzymy niektórym różnicom.

Przewodnik jest napisany tak, jakbyście siedzieli przy rzeczywistej konsolecie. Zalecamy użycie zewnętrznej klawiatury
USB oraz zewnętrznego ekranu - preferowany ekran dotykowy, a jeśli nie jest dotykowy, to w zupełności wystarczy do
tego mysz USB.

Do przejścia przez przewodnik wystarczy sama konsoleta, ale lepiej byłoby mieć również ekran zewnętrzny. Więcej o
podłączaniu tych urządzeń zewnętrznych dowiemy się w następnym rozdziale.

Różne oznaczenia w tym przewodniku

W tym przewodniku użyte są różne oznaczenia dla tekstu. 

Jeśli potrzebne jest wciśnięcie klawisza, lub tylko jest wspomniany klawisz na konsolecie, będzie to wyglądać tak:
Help
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Niektóre klawisze mają symbole, a gdy o nich mowa, to klawisze takie będzie pokazane a towarzyszyć im będą
również opisy słowne.

Potrzebne będzie też dotykanie na polach na ekranie. Będzie to opisane następująco: Zegar systemowy .

Jeśli będzie potrzebne napisanie czegoś z klawiatury, podamy to w takiej formie: f 42 at full. Forma ta może być

użyta też dla przedstawienia składni oraz komend.

Jeśli potrzebujesz wpisać tekst do linii komend z użyciem klawiatury (wiemy że możecie nie wiedzieć jeszcze czym
jest linia komend) lub tylko podejrzeć rzeczywiste polecenie jakie chcemy wykonać, będzie to pokazane następująco:

 Fixture 42 At Full

A odpowiedź konsolety będzie pokazana tak:

Fixture 42 At Full

 

Prosimy postępować wedle kroków tego przewodnika. Liczymy że poznawanie dot2 będzie czystą przyjemnością.

 

To tyle! Powinniśmy być już gotowi na następny rozdział.

 

 

 

3.2. Przewodnik Pierwsze Kroki - Układ i konfiguracja sprzętu - co jest czym, co jak
i gdzie podłączać

Konsoletę zawsze należy umieszczać na płaskiej i stabilnej powierzchni. Dobry pomysł to unikanie brudnego i
zakurzonego środowiska - wiemy że nie zawsze to możliwe, ale i tak to zalecamy.

Tył
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Tył

Tylny panel wygląda następująco (w dot2 core):

Konsoleta ma z tyłu wiele różnych złączy. Będzie trzeba podłączyć zasilanie (złącze numer jeden). Zalecamy też
podłączyć klawiaturę USB do jednego ze złączy USB (numer trzy). Warto też podłączyć ekran zewnętrzny (złącze
numer cztery). Najlepszy będzie ekran dotykowy. Jeśli nie macie ekranu dotykowego, to podłączcie dodatkową mysz.
Obydwa podłącza się do złączy USB (numer trzy). To są urządzenia jakie potrzebujemy na początku przewodnika.
Później przyjrzymy się podłączaniu konsolety do sieci (używając złącza Ethernet - numer dwa).

Gdy podłączymy potrzebne nam urządzenia, to można włączyć zasilanie (włącznik numer jeden) by uruchomić
konsoletę - pamiętajcie by podłączyć właściwe źródło zasilania.

Poniżej jest krótki opis wszystkich złączy z tyłu:

1. Złącze i włącznik zasilania - Tutaj podłączamy kabel zasilania i włączamy/wyłączamy konsoletę.
2. Złącze Ethernet - Służy do podłączania do sieci.
3. Złącza 3 x USB - dla pamięci USB, ekranu dotykowego, klawiatury, myszy, itp.
4. Złącze DVI-D - do zewnętrznego ekranu dotykowego. Nie można użyć adaptera DVI na VGA. Jest tylko dla

ekranów cyfrowych.
5. Symetryczne wejście dźwięku - jest to monofoniczne, symetryczne wejście dźwięku do funkcji wyzwalania

dźwiękiem.
6. Wejście DMX - to wejście DMX służy tylko do zdalnego sterowania DMX.
7. Wejście i wyjście MIDI - MIDI może być użyte zarówno jako zdalne sterowanie oraz do kodu czasowego MIDI.
8. DC Remote Control - służy do zdalnego sterowania stycznikami zwierającymi.
9. Złącze lampki - służy do lampki na elastycznym pałąku. Proszę używać wyłącznie oryginalnych lampek dot2.

10. Złącze LTC - jest używane do kodu czasowego SMPTE.
11. Wyjścia 4 x DMX - tutaj można wyprowadzić z konsolety linie od 1 do 4.

Przód
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Przód

Przód konsolety dot2 core wygląda następująco:

W treści tego przewodnika będą wymienione różne części konsolety.

Oto krótki przewodnik po różnych częściach:

1. Sekcja poleceń - Tutaj mamy dostęp do większości funkcji konsolety poprzez użycie klawiszy.
2. Enkodery - Enkodery służą do zmiany wartości i opcji. Możesz przycisnąć enkoder by potwierdzić aktualny

wybór, a czasem otworzyć inne okna. Funkcje enkodera zmieniają się w różnych miejscach konsolety.
Aktualne funkcje i wartości można zobaczyć na ekranie nad nimi (Ekran 1 - oznaczony liczbą "10").

3. Główny Executor - To jest sekcja głównego executora. Tutaj pewnie będziesz umieszczać swoją główną
kolejkę pamięci cue.

4. Executory suwakowe - Te executory również mogą mieć kolejki cue, ale mogą mieć również chasery,
mastery grup i inne funkcje. Pod suwakiem jest jeden klawisz z symbolem . Jest to klawisz GO executora
(w niektórych widokach jest nazywany jako "Klawisz 1"). Kolejny pod nim ma symbol  i jest to klawisz
Flash executora (w niektórych widokach jest nazywany jako "Klawisz 2"). Executory są ponumerowane od
Executora Głównego (numer trzy na obrazku) w lewo. Zatem executor najbliższy Executorowi Głównemu, ma
numer 1.
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5. Executory klawiszowe (bez suwaków) - Mamy dwa rzędy dodatkowych executorów nad tymi z suwakami. Są
one od siebie niezależne. Mają tylko klawisze GO executorów - . Funkcjonalność nie musi być 'Go'. One
również są numerowane od Głównego Executora do lewej. Górny rząd zaczyna od numeru 101, a następny
zaczyna od 201. Przyciskając i przytrzymując klawisz , możemy zobaczyć numery na dole ekranu nad nimi
(Ekran 2 - oznaczony liczbą "11"). Dalej będziemy mówić tylko numerami executorów. 

6. Klawisze Page - Wciskając te klawisze możemy zmieniać numery stron executorów. Umożliwia nam to
organizowanie naszego spektaklu na różnych stronach. Aktywne executory zawsze są widoczne i pozostają "na
wierzchu" po zmianie strony. Przyjrzymy się temu później. Nie można zmienić strony dla Głównego Executora.

7. Grand Master - Suwak Grand Master umożliwia zmniejszenie całkowitej jasności wyjściowej. Klawisz B.O.
zmniejsza jasność do zera tak długo, jak pozostaje wciśnięty. Jeśli miga, to znaczy że suwak Grand Master nie
jest w pozycji 100%.

8. Kółko jasności - Tym kółkiem możemy zmieniać jasność wybranych urządzeń.
9. Klawisze menu - Te trzy klawisze dają dostęp do trzech głównych menu konsolety. Dużo więcej o nich będą w

następnych rozdziałach.
10. Ekran 1 - Ten ekran zmienia zawartość dynamicznie podczas pracy. Na dole ekranu zawsze można zobaczyć

funkcje oraz wartości enkoderów pod spodem. Widać również wpisy linii komend. Z prawej strony ekranu
zobaczycie różne funkcje urządzeń (gdy jakieś dodamy).

11. Ekran 2 - Ten ekran umożliwia podgląd i selekcję różnych rzeczy i funkcji. Dużo więcej powiemy o nim
później.

Jeśli masz dot2 XL-F lub dot2 XL-B, to masz także więcej executorów oraz kolejny ekran (Ekran 3) z lewej strony.

Wciśnij klawisz  aby zobaczyć numery executorów.

 

Tak wygląda sprzęt. Zacznijmy więc coś tworzyć - zapraszamy na następny rozdział. 

 

3.3. Przewodnik Pierwsze Kroki - Tworzenie nowego czystego spektaklu i zapisanie
go

Tworzenie nowego spektaklu

Powinniśmy zacząć od nowego, czystego spektaklu. By upewnić się, że zaczynamy z tego samego miejsca, proszę
włączyć konsoletę (o ile nie jest jeszcze włączona).

Upewnijmy się, że pracujemy z polską wersją interfejsu. Jeśli jest wersja angielska, wciśnijcie Setup , w środkowej
kolumnie przycisków wciśnijcie Language  i wybierzcie Polish (polski) .

Gdy zakończy ona rozruch, należy wcisnąć klawisz Backup . Otworzy to menu Backup - odczyt/zapis:
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Obrazek 1: Okno Backup - odczyt/zapis

Proszę wcisnąć Nowy spektakl . To otworzy nowy, pusty spektakl. 

Następnie pokaże się pytanie o nazwę nowego spektaklu. Proszę wpisać: Pierwsze kroki 01 

Obrazek 2: Wpisz nazwę nowego spektaklu.

Jeśli jest już wczytany spektakl (prawdopodobnie jest), będziemy zapytani czy chcemy zapisać aktualny spektakl przed
stworzeniem nowego. Zapisanie może być, albo i nie być, dobrym pomysłem.
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Możemy też otrzymać okno informujące, że już istnieje spektakl z taką nazwą. Wtedy możemy wybrać nadpisanie
istniejącego spektaklu, lub dotknąć na Anuluj  i nadać nową, inną nazwę.

Konsoleta stworzy teraz nowy spektakl.

Możliwe, że ponownie trzeba przełączyć język na polski. Wciśnijcie Setup , w środkowej kolumnie przycisków
wciśnijcie Language  i wybierzcie Polish (polski) .

Zapis spektaklu

Zignorujmy na chwilę wszystko, co widzimy na ekranach i skupmy się na sprawie zapisu naszego (chwilowo pustego)
spektaklu.

To również jest obsługiwane w menu Backup - odczyt/zapis. Wciśnijcie klawisz Backup  jeszcze raz.

Poza opcją Nowy spektakl  mamy jeszcze trzy inne opcje. Jedną z nich jest Zapisz spektakl .

Zapisz spektakl jako...  jest używane do zapisu spektaklu pod nową nazwą.

Zgodnie z opisem przycisku Zapisz spektakl , można też przycisnąć dwukrotnie Backup  - tak jak przy dwukliknięciu
myszą. Teraz to nie zadziała, gdy menu Backup jest otwarte. Mamy więc teraz dwie opcje: wciśnięcie

Zapisz spektakl , lub wcisnąć klawisz Backup  trzy razy (jeden dla zamknięcia menu, a następne dwa by aktywować
zapisanie spektaklu).

Pamiętaj by często zapisywać swój spektakl. Konsoleta nie ma wbudowanego awaryjnego zasilania, jeśli więc
wyłączymy ją lub stracimy zasilanie, to konsoleta wyłączy się (bez zapisywania).

Należy też zapisywać swój spektakl na zewnętrznym urządzeniu, jak pamięć USB. Proszę podłączyć ją do jednego ze
złącz USB, a potem zapisać spektakl ponownie. Teraz zostanie zapisany jednocześnie na pamięci USB, oraz w
konsolecie.

Wszystko w porządku? Przejdźmy więc do następnego rozdziału.

3.4. Przewodnik Pierwsze Kroki - Dodawanie i adresowanie dimmerów

Mamy zatem nowy, pusty spektakl. Potrzebujemy dodać trochę świateł, aby było czym się bawić (bez tego konsoleta
będzie tylko kosztownym przyciskiem do papieru).

Wyobraźmy sobie, że mamy małą scenę z czarnym horyzontem, gdzie dodamy trochę świateł na dimmerach. Mamy
dostępne 12 dimmerów. Oto nasz prosty schemat układu świateł:
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Obrazek 1: Schemat świateł - tylko dimmery

Dodajmy więc te 12 dimmerów do konfiguracji w konsolecie (bez obawy, później dodamy więcej zabawek).

Zignorujmy teraz to co jest na ekranie i wciśnijmy Setup . Następnie obróć prawy enkoder, aż pojawi się nad nim
opis "Wybierz Spis urządzeń i adresowania", a następnie krótko wciśnij ten enkoder.

Zwróć uwagę, że ekran zewnętrzny (oraz ekrany od 3 do 5, jeśli są dostępne) pokazują pomoc otworzoną dla tego
widoku. Prosimy to zignorować tym razem - powiemy wam co zrobić i co jest czym.

Wciśnijmy z prawej strony ekranu 1 na przycisku Dodaj nowe urządzenia .

Pokaże to nam okno Dodaj nowe urządzenia. Zmiany można robić we wszystkich zielonych polach, upewniając się
jednocześnie że dodamy właściwe urządzenia.

Już mamy wybrane podstawowe urządzenia dimmera w polu Typ (nie przejmujcie się na razie liczbami 2 oraz 00 w

nazwie urządzenia).

Trzeba zmienić ilość na 12. Najlepszy sposób to obracanie drugim enkoderem od lewej, aż będzie miał opis "Ilość
12".

Chcemy by ID urządzeń zaczynały się od numeru 1, a nazwę możemy zmienić później (tak samo jak całą resztę).
Odpowiada nam też adresowanie ich od przestrzeni (linii) 1, od pierwszego adresu i dalej. Gdy skończymy ustawiać,
powinno to wyglądać następująco:
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Obrazek 2: Ustawienia dla dimmerów.

OK, to nam pasuje. Wciśnijmy więc OK  w górnym prawym rogu.

Teraz wyświetli nam się widok Spis urządzeń i adresowania (tym razem z naszymi urządzeniami). Można użyć
prawego enkodera do przewijania przez listę. Jeśli dodawaliśmy poprawnie, to powinno być 12 dimmerów z
numeracją ID od '1' do '12', zaadresowane od '1.001' do '1.012'.

Teraz znowu wciśnijmy przycisk w górnym prawym rogu - tym razem podpisany jest Gotowe .

Dostaniemy pytanie o potwierdzenie, że chcemy wyjść ze spisu urządzeń i adresowania, oraz o to co w związku z tym
zrobić. Chcemy użyć na opcji Zastosuj wszystkie zmiany .

To tyle. Dodaliśmy 12 dimmerów do naszego spektaklu. Prosimy zapisać swój spektakl. W następnym rozdziale
przyjrzymy się sposobom sterowania tymi dimmerami.

3.5. Przewodnik Pierwsze Kroki - Wybieranie i sterowanie dimmerów

Mamy więc gotowe i zaadresowane nasze 12 dimmerów. W konsolecie są identyfikowane jako urządzenia. Wszystkie
mają unikalne numery ID, pozwalające na indywidualne wybieranie każdego z nich.

Przyjrzyjmy się im. Wciśnij na konsolecie klawisz Fixture .

Twój ekran 1 powinien mieć teraz widok Urządzenia, który wygląda następująco:
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Obrazek 1: Widok Urządzenia

Każdy prostokąt reprezentuje każde z naszych 12 urządzeń. Widzimy że teraz wszystkie mają wartość 0% - czyli są
wyłączone. To ich wartość domyślna. Oznacza to, że gdy nie otrzymują innych poleceń, to przechodzą na 0%.

Fajnie, spróbujmy zatem zmienić wartość. Gdy poruszysz kołem jasności, to z urządzeniami nic się nie dzieje.
Wcześniej trzeba wybrać urządzenia, w których chcemy robić zmiany.

Spróbuj dotknąć na ekranie na prostokącie z numerem 1. Powinno to zmienić ramkę tego prostokąta na żółty kolor -
tak jak tutaj:

Obrazek 2: Ikona urządzenia.

Oznacza to, że urządzenie jest w tej chwili wybrane, a gdy poruszysz teraz kołem jasności, to zobaczysz zmiany
wartości.

W porządku, teraz wiemy jak używać koła jasności do zmiany wartości.

Sprawdźmy kilka innych sposobów. Mając nadal wybrane pierwsze urządzenie, spróbuj wcisnąć następujące klawisze:
At  5  0  Please . To ustawi urządzenie na 50%. Teraz wciśnij At  -  1  5  Please . To zmniejszy wartość w

urządzeniu o 15%, czyli mamy teraz 35%. Teraz wciśnijcie +  dwa razy. To dodało 10%. Dwukrotne wciśnięcie -
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odejmie 10%.

Jeśli dwukrotnie wciśniesz  . , to dasz 0% na urządzeniu, a gdy wciśniesz Full  to dasz 100%.

Przetestuj różne kombinacje, aż będziesz posługiwać się nimi swobodnie.

Jeśli popełnicie literówkę lub wciśniecie zły klawisz, można użyć klawisza Oops  jako klawisza cofnięcia. Jeśli chcesz
porzucić całość wpisu (wszystko co teraz jest w linii komend), można wcisnąć Esc  by anulować całe wpisywane
polecenie. 

Jeśli jesteś gotowy przejść dalej, wciśnij dwa razy klawisz Clear .

Zauważcie że to usuwa wartość (jeśli jakaś była), a ramka ikony urządzenia 1 jest znowu jest szara. Co to znaczy?
Jeśli zgadujesz że urządzenie, już nie jest wybrane, oraz wróciło na 0%, to masz rację!

Wybieranie urządzeń na ekranie jest bardzo łatwe. Przesuwając palcem można nawet wybrać większą ilość urządzeń.
Dotykając na urządzeniu w widoku Urządzenia przełączamy stan jego wybrania. 

Można dotykać pojedynczych wybranych urządzeń by usuwać je z selekcji, lub wcisnąć jeden raz Clear  (gdy mamy
zrobioną selekcję) aby wyczyścić całą selekcję.

Teraz użyjemy klawiszy do wyboru urządzeń. Wciśnij następujące klawisze:

Clear  Clear

Fixture  1  Thru  1  0  Please

At  4  0  Please

To powinno wybrać pierwsze 10 urządzeń i ustawić im wszystkim wartość 40%. Tak naprawdę zrobiliśmy więcej
wciśnięć niż było to konieczne. Takie czynności często można robić szybciej. Znowu dwa razy wciśnij Clear , a
potem następujące klawisze:

1  Thru  1  0  At  4  0  Please

Daje to taki sam rezultat. Tamten dłuższy sposób jest dokładniejszą postacią, która podpowiada nam także co
konsoleta w istocie robi, ale najczęściej damy radę krótszą wersją. Jeśli z jakiegoś powodu krótsza wersja nie zadziała
u Ciebie, należy spróbować dłuższej formy komend, zamiast tracić cierpliwość.

Nie musimy dawać wszystkim urządzeniom tych samych wartości - możemy je rozproszyć. Bez wciskania Clear zrób

następująco: At  1  0  Thru  1  0  0  Please

To zada szereg wartości od 10% do 100%. Spójrz na widok Urządzenia. Jeśli jeszcze tego nie zauważyłeś, przyjrzyj się
małym paskom jasności z lewej strony każdego prostokąta. Pasek jasności wskazuje na wartość jasności. Prostokąt
pokazuje połączenie jasności, koloru i gobo.

Możemy również rozstawiać wartości poprzez trzy (lub więcej) wartości: At  1  0  Thru  5  0  Thru  1  0
Please .

Wybór ma znaczenie

Jak widzieliśmy wcześniej, możemy wybierać urządzenia podając zakresy. Można też użyć -  i +  do usuwania i
dodawania urządzeń do selekcji. Spróbuj tego:
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Fixture  1  Thru  5  -  2  +  7  Please , czym wybrałeś urządzenia 1, 3, 4, 5 i 7.

Jednak kolejność wyboru też jest ważna. Wciśnij Clear  jeden raz, a potem zrób tak:

1  Thru  1  2  At  1  0  Thru  1  0  0  Please , co wykona ładny szereg wartości, od pierwszego
urządzenia z 10% do urządzenia 12 na 100%. Spróbujmy teraz inaczej. Wciśnijcie dwa razy Clear , a potem
następująco:

1  2  Thru  1   At  1  0  Thru  1  0  0  Please , co dało nam szereg odwrotnie. Teraz urządzenie 12 jest
na 10% a urządzenie jeden na 100%.

Wybraliśmy urządzenia w odwrotnej kolejności, a potem daliśmy ten sam zakres wartości.

Jeśli użyjesz ekranu do wybierania urządzeń w losowej kolejności (może być potrzebne wciśnięcie najpierw Clear ), a
następnie wpiszecie At  1  0  Thru  1  0  0  Please , zobaczycie jak wartości zostały rozmieszczone.

Zatem, kolejność wyboru ma znaczenie.

Sterowanie atrybutem

Są jeszcze dwa sposoby na zmianę wartości, o których chcemy powiedzieć.

Jeśli wciśnięto Clear, to ponownie wybierz urządzenia od 1 do 10.

Teraz z prawej strony ekranu 1 wciśnij na polu z opisem Dimmer .

Otworzy to okno sterowania pozwalające na więcej czynności. Stanie się ono bardzo przydatne później, gdy dodamy
więcej rozbudowanych urządzeń. To widok sterowania typu presetu. Same typy presetów omówimy później.

Dla dimmera wygląda on następująco:

Obrazek 3: Widok sterowania atrybutami Dimmer

Mamy tutaj trochę gotowych wartości dimmera, które możemy wybrać, oraz zmienianie wartości po 5% i 10%.
Widzimy że suwak wskazuje aktualną wartość, oraz możemy go użyć do zmiany wartości.
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Zauważcie że można też użyć lewego enkodera do zmiany wartości dimmera.

Może nam się przydać widok Urządzenia na innym ekranie. W górnym prawym rogu ekranu 2 wciśnijmy na przycisku
Urządzenia . To otworzy nam widok urządzeń na ekranie 2.

Teraz wciśnijcie enkoder pierwszy z lewej. Otworzy to nam Kalkulator. Może on wyglądać następująco:

Obrazek 4: Okno kalkulatora.

To również umożliwia wpisywanie wartości na ekranie. Można też użyć gotowych zdefiniowanych wartości. Na
obrazku wyżej mamy cztery przyciski: Otwórz , 75% ,  50%  oraz 25% .

Otwórz jest tym samym co 100%. Wciśnięcie jednej z tych czterech opcji zamknie kalkulator i ustawi wybranym

urządzeniom wskazaną wartość.

Szereg Align

Do tej pory używaliśmy wpisów z klawiatury do rozpraszania wartości przy więcej jak jednym urządzeniu. To tak
naprawdę funkcja nazwana Align. Dowiecie się w późniejszych rozdziałach, że funkcja Align może być użyta przy

niemal wszystkim. Chwilowo to tylko dimmer. Spróbuj wybrać urządzenia od 1 do 10 (w tej kolejności) i ustaw
wszystkim 50%. Wciśnij przycisk Dimmer  na bocznym pasku typów presetów, otwierając sterowanie dimmerem na
lewym enkoderze. Teraz wciśnij jeden raz klawisz Align . Pokaże nam się mały komunikat, że mamy tryb Align <.
Dostępne jest pięć różnych trybów, które pobieżnie opiszemy. Ważne jest to, by w poniższych przykładach mieć
identyczną kolejność wyboru urządzeń. Mając aktywny pierwszy tryb, zmniejsz enkoderem wartość dimmera. Zwróć
uwagę że początkowa wartość 50% nie zmienia się w urządzeniu numer 1, a w pozostałych jest stopniowana
równomiernie do urządzenia numer 10. Może to wyglądać następująco:

Obrazek 5: Align <.
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Wyczyść to, ponownie dając 50% tym urządzeniom ( At  5  0  Please ). Teraz wciskaj klawisz Align , aż
komunikat poda, że mamy tryb Align >. Teraz ponownie zmniejszaj wartość enkoderem dimmera. Efektem będzie
zmiana w urządzeniu 1, stopniowana równomiernie do urządzenia 10, którego wartość nie zmieniła się. Może to
wyglądać tak:

Obrazek 6: Align >.

Wyczyść to, dając 50% tym urządzeniom. Teraz wciskaj Align , aż trybem będzie Align ><. Teraz obróć enkoder.
Wygląda to tak, jakby była oś na środku naszych 10 urządzeń i można bujać wartościami na jedną lub drugą stronę.
Może to wyglądać tak:

Obrazek 7: Align ><.

Wyczyść to, znowu dając 50% tym urządzeniom. Wciskaj klawisz Align , aż tryb zmieni się na Align <>. Teraz obróć
enkoder. W tym trybie pierwsze i ostatnie urządzenie zostają nieruchome, a środek porusza się swobodnie. Może to
wyglądać następująco:

Obrazek 8: Align <>.

Widać było, że po każdym nadaniu 50%, klawisz Align już się nie świecił. Przy wciskaniu go, trzeba było przejść przez

wszystkie wcześniej wypróbowane przez nas tryby. To tak naprawdę piąty, domyślny tryb - Bez Align. Za każdym razem
gdy próbujemy zrobić coś innego, jak obrócić enkoderem (po aktywowaniu jednego z trybów Align), resetuje się on

do wyłączenia trybu. 

 

Teraz być może chcesz pobawić się trochę sterowaniem wartościami. Gdy już zdobędziesz wprawę, wciśnij dwa razy
Clear  i przejdź do następnego rozdziału, gdzie przyjrzymy się dokładniej widokowi Urządzenia.

3.6. Przewodnik Pierwsze Kroki - Więcej o widoku Urządzenia

Właśnie mieliśmy pobieżny kontakt z widokiem Urządzenia, ale to jest bardzo zaawansowany widok, w którym
możemy wiele zdziałać.
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Podstawowe przeznaczenie tego widoku, to pokazywanie urządzeń. Umożliwia wybieranie urządzeń, oraz podgląd
różnych atrybutów urządzeń - wraz z ich wartościami.

Nie jest to widok jednego typu. Ma on wiele sposobów wyświetlania nam tych informacji.

 

Belka tytułowa i kontrolki

Kontrolki belki tytułowej wskazują nam na którą część widoku Urządzenia właśnie patrzymy.

Oto belka tytułowa:

Obrazek 1: Belka tytułowa widoku Urządzenia

Z prawej strony jest ikona pinezki. Można jej użyć do przypięcia widoku, by nie przewijał się automatycznie do
wybranych urządzeń.

Lewa strona ma różne ikony, którymi zmieniamy sposób działania widoku.

Pięć ikon z cyframi to pięć różnych widoków szablonów urządzeń. W nich możemy aranżować ikony urządzeń tak jak
chcemy. Mogą zawierać wszystkie, lub tylko część urządzeń. Jednak każde urządzenie może występować tylko jeden
raz w każdym z pięciu widoków szablonów.

Ikona podświetlona w powyższym obrazku jest tą samą, którą widzieliśmy w poprzednim rozdziale. To ikona widoku
symboli urządzeń, gdzie możemy zobaczyć wszystkie urządzenia umieszczone w spektaklu. Są one automatycznie
poukładane wedle typu urządzenia.

Ostatnia ikona to widok arkusza urządzeń. Tutaj widać wszystkie urządzenia dodane do spektaklu. Są one
umieszczone w kolejności ID urządzeń. Wyświetlane są również różne atrybuty, oraz ich wartości.

 

Widoki szablonów urządzeń

Spróbujmy aranżacji naszych urządzeń w nasz pierwszy widok szablonu urządzeń, układając je tak, jakby to był plan
rozmieszczenia świateł.

Wciśnij Clear , dzięki czemu upewnimy się że nie mamy wstępnie żadnych wybranych urządzeń (później będzie
wyjaśnione jakie to ma znaczenie).

Wciśnij Fixture  1  Thru  1  2  Store  a potem wciśnij na pierwszej ikonie (pierwsza od lewej) w belce tytułowej
widoku Urządzenia.

Teraz wciśnij gdzieś na środku ekranu.

To doda 12 symboli urządzeń w pierwszym widoku szablonu.

Wszystkie są w jednym rzędzie, oraz mogą być teraz zupełnie niewidoczne..

Belka tytułowa ma teraz trzy nowe ikony-przyciski z prawej strony. Belka tytułowa wygląda teraz tak:
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Obrazek 2: Belka tytułowa widoku szablonu urządzeń

Te trzy ikony to edycja szablonu (pióro), dopasowanie powiększenia (szkło powiększające z dwiema strzałkami), oraz
blokada szablonu (kłódka).

Wciśnij na dopasowanie powiększenia. Teraz widać wszystkie urządzenia.

By aranżować je wedle potrzeb, trzeba wcisnąć ikonę edycji szablonu. Wtedy w widoku pokaże się siatka. Jeśli nadal
masz wybrane wszystkie urządzenia, możesz wcisnąć i przytrzymać na ekranie, jednocześnie przesuwając palcem by
przesuwać pozycję urządzeń. Wciskając i przytrzymując poza symbolem urządzenia, rysujemy ramkę wyboru. Jeśli
obejmiemy nią urządzenia, zostaną one wybrane. Poruszać będziemy tylko wybranymi urządzeniami. Urządzenia
możemy dodawać i usuwać z wyboru również poprzez wciskanie na nich.

Gdy skończysz przestawiać urządzenia, pamiętaj by ponownie wcisnąć edycji szablonu, aby wyłączyć tryb edycji.
Wtedy może zechcecie ponownie wcisnąć ikonę dopasowania powiększenia.

Można również użyć paska zoom z lewej strony, oraz dwóch pasków przewijania, by przestawiać widok szablonu.

Oto nasz przykładowy rezultat:

Obrazek 3: Widok szablonu urządzeń 1 - rezultat

To widok szablonu urządzeń. Możemy stworzyć pięć różnych szablonów. Każdy z nich może zawierać wszystkie, lub
część urządzeń.

Wciśnięcie i przytrzymanie klawisza  pokaże nam nazwy urządzeń, oraz kolory dla każdego urządzenia - sprawa
kolorów staje się ciekawsza, gdy mamy urządzenia które mogą zmieniać kolory.

 

Widok symboli urządzeń
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Widok symboli urządzeń

Widok symboli urządzeń przypomina widoki szablonów. Różnica jest taka, że nie można aranżować ich, oraz
wyświetlane są wszystkie ikony. Grupowane są wedle typów urządzeń.

Oto jak wygląda on teraz:

Obrazek 4: Widok symboli urządzeń

 

Widok arkusza urządzeń

Ostatni typ widoku urządzeń, to widok arkusza. W nim również wyświetlane są wszystkie urządzenia ze spektaklu,
gdzie sortowane są wedle numerów ID. Ten widok pokazuje również wszystkie atrybuty, jakie urządzenia mają. W tej
chwili mamy tylko urządzenia dimmerów - jest to ciut nudne. Później dodamy więcej urządzeń z różnymi atrybutami,
a wtedy lista się poszerzy.

Oto jak to wygląda na tą chwilę:
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Obrazek 5: Widok arkusza urządzeń

Zwróć uwagę na czarne pola między ID urządzenia oraz nazwą urządzenia. Są to małe prostokąty, które będą
przedstawiać małe symbole efektu wyjściowego. Działają jak symbole w widokach szablonów oraz widoku symboli.
Wyświetlają wartości z urządzeń. To połączenie koloru, gobo i jasności.

Widok zawiera też inne funkcje i ważne informacje, którym się przyjrzymy się w następnym rozdziale.

3.7. Przewodnik Pierwsze Kroki - Programer - Czym jest, do czego służy

W poprzednich rozdziałach przyjrzeliśmy się temu jak zmieniać wartości dla dimmerów.

To co w istocie robiliśmy, to wprowadzanie wartości do Programera, a wartości z programera były ciągle wysyłane na
zewnątrz (wyjścia DMX naszego systemu).

Programer to nasze tymczasowe miejsce dla wartości, do momentu gdy je gdzieś zapiszemy, lub skasujemy (co
przywróci stany domyślne). 

Może zauważyłeś, że po zmianie wartości urządzeń, pokazywała się czerwona linia w przycisku Dimmer, z prawej

strony ekranu 1. Wygląda to tak:
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Obrazek 1: Przycisk presetu typu Dimmer z oznaczeniem wartości programera.

Po wciśnięciu Clear , ta linia znikała.

Oznacza to, że mieliśmy wartości dimmera w programerze.

Jeśli chcesz zobaczyć bardziej szczegółowo, co masz w programerze, trzeba zajrzeć do widoku arkusza urządzeń.

Widok przełączy się na coś takiego (zależnie od tego co mamy w programerze):

Obrazek 2: Widok arkusza urządzeń z wartościami w programerze.

Zwróć uwagę, że na powyższym obrazku urządzenia 3 i 4 są na 50%.

Spróbujcie ustawić urządzenie 3 i 4 na 50%.

Zauważcie że ID urządzeń są żółte a nie szare. To wskazuje nam, że są to wybrane urządzenia - tak samo jak żółta
ramka w widokach szablonów oraz symboli - a jeśli zmieniacie wartość, tylko wybrane urządzenia zostaną zmienione.

Wartości dimmera mają czerwone tło, a same wartości podane czerwonym tekstem. To oznacza aktywne wartości w
programerze, które będą zapamiętane gdy będziemy je gdzieś zapisywać.

W poprzednich rozdziałach często wciskaliśmy Clear . To również było związane z programerem. Używamy Clear do

usuwania danych z programera.

Spróbuj wcisnąć Clear  jeden raz.

Teraz ID oraz nazwy urządzeń wróciły do szarości. Urządzenia te nie są już wybrane. Poruszanie kółkiem jasności nic
nie daje.

Jednak nadal mamy wartości w programerze i nadal będą one zapamiętywane (jeśli zechcemy).

Wciśnijcie Clear  jeszcze raz.

Teraz wyrzuciliśmy wartości z programera, a tło i teksty zrobiły się szare. Oznacza to, że próbując teraz zapisać cue,

33



dot2 User Manual

© 2017 MA Lighting Technology GmbH | Dachdeckerstr. 16 | D-97297 Waldbüttelbrunn | Germany
Phone +49 5251 688865-27 | support (at)ma-dot2.com | www.malighting.com

Version 1.3

1

nie zapiszemy żadnych wartości. Ujmując inaczej: każda wartość z czerwonym tekstem oraz tłem będzie

zapamiętana przy zapisie - te wartości nazywamy aktywnymi. The red background is the important one.

Zauważcie, że przy zapisie wartości, możemy nadal je mieć w swoim programerze. Tekst wartości jest nadal
czerwony (aby to pokazać), ale tło nie jest ju czerwone. To znaczy, że nie będą one tym razem zapamiętane przy
ponownej próbie zapisu. Trzeba ponownie dać w urządzeniu aktywne wartości zanim ponownie zapiszemy.

Zamiast wciskać Clear  dwa razy, można przytrzymać go wciśniętym 1 sekundę - rezultat taki sam.

Więcej o programerze powiemy, gdy zaczniemy zapisywać cue.

Highlight 

Zanim przejdziemy dalej, chcemy wam przedstawić funkcję Highlight (podświetlenie). Wyczyść programer, następnie
wciśnij Highlt . Teraz wciśnij klawisz Next . To powinno pokazać, że wybrane jest urządzenie 1, jednak zwróć uwagę
że nie ma niczego w programerze.

Jeśli nadal jesteście w widoku arkusza urządzeń, to że coś wysyłacie na wyjścia, widać tylko w polu małego symbolu,
lecz po przełączeniu na widok symboli, widać to dokładniej. Widok symboli zawsze pokazuje aktualny stan wyjść
(wraz z wartościami procentowymi), a widok arkusza pokazuje prrogramer, wraz z wartościami z executorów
(więcej o executorach będzie później) w poszczególnych kolumnach atrybutów - mały "symbol wyjściowy" pokazuje
faktyczny stan. Upewnij się że masz włączony widok symboli, potem wciśnij Next .

Zwróć uwagę, że teraz urządzenie 2 jest wybrane, oraz ma jasność 100%, a urządzenie 1 wróciło na 0%. Wciśnij
Prev . Teraz wróciliśmy do numeru 1. Jeśli znowu wciśniecie Prev , to urządzenie 12 zostanie podświetlone.

Gdy Highlight nie jest aktywne, a wciśniesz i przytrzymasz klawisz Highlt , to wybrane urządzenia zaczną migać. To
bardzo się przydaje do odszukania urządzeń na instalacji.

Spróbuj pobawić się trochę klawiszami Next  i Prev , wraz z włączaniem i wyłączaniem Highlight klawiszem
Highlt . Spróbuj też nadawanie urządzeniom wartości w programerze, nadal używając funkcji Highlight - zwróćcie

uwagę na różnice między wartościami programera, oraz wskazaniami symboli w widoku arkusza urządzeń.

 

Gdy uznasz, że już dobrze rozumiesz programer i funkcję Highlight, możemy przejść do następnego rozdziału, gdzie
przyjrzymy się tworzeniu grup.

3.8. Przewodnik Pierwsze Kroki - Tworzenie i używanie grup

Przyjrzyjmy się sposobom na zorganizowanie naszych urządzeń. Teraz jest tylko 12 urządzeń, ale to się później zmieni
w tym przewodniku.

Powinniśmy przyjrzeć się organizowaniu urządzeń w grupy.

Grupy zawierają selekcję urządzeń - może to być również tylko jedno urządzenie. Nie zawierają żadnych informacji o
wartościach. Są tylko selekcją urządzeń z kolejnością selekcji - pamiętajcie że kolejność w wyborze urządzeń może
być ważna.

Przyjrzyjmy się widokowi Grupy. Wciśnij klawisz Group . Na ekranie 1 otworzy się pusty widok Grupy. 
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Ma on 28 pól. Każde z nich to jedna grupa. Gdy pokręcicie enkoderem z prawej, zobaczycie że mamy znacznie
więcej jak 28 pól.

Zróbmy więc grupę.

Upewnij się że nie masz w programerze jakichkolwiek wartości, ani nawet selekcji.

Teraz wybierz wszystkie urządzenia. Oto najszybszy sposób:

Thru  Please

Jest to w istocie wybór wszystkich urządzeń od najmniejszego ID do najwyższego ID. Taką selekcję możemy zapisać
jako grupę:

Store  Group  1  Please

To stworzyło grupę numer 1 z wybranymi urządzeniami, oraz da domyślną nazwę "Dim".

By to sprawdzić, można otworzyć widok Grupy na ekranie 2 i wyczyścić programer. Powinno to nam dać widok

Urządzenia na ekranie 1 oraz widok Grupy na ekranie 2.

Spróbuj wcisnąć grupę o nazwie Dim . To powinno wybrać wszystkie twoje urządzenia - jeśli tak się nie stanie, wtedy
należy skasować tą grupę i zacząć ten rozdział od początku.

Dajmy grupie lepszą nazwę: Label  Group  1  Please

Otworzy to okno Wpisz nazwę umożliwiające zmianę nazwy grupie. Nazwijcie ją "Wszystkie dimmery".

Kiedy zapiszecie grupę, możecie od razu otworzyć to okno. Zaraz po zapisaniu grupy, można zacząć wpisywanie
nazwy zewnętrzną klawiaturą. Można też po zapisaniu grupy wcisnąć na tym małym prostokącie

Obrazek 1: Zapytanie o nazwę.

otwierając tym samym okno Wpisz nazwę.

Zróbmy jeszcze jedną grupę. Powinna zawierać urządzenia 1 i 2. Powinna to być grupa druga, nazwana "Caly FOH".

Wyjaśnijmy przy okazji coś raz na zawsze. Grupy to tylko wygodny sposób wyboru urządzeń. Nie ma absolutnie
żadnych powiązań między kolejkami cue a grupami.

Spróbujmy to wyjaśnić na przykładzie. Nasza nowa grupa z urządzeniami 1 i 2 jest wybrana przez dotknięcie na niej w
puli grup, następnie dostaje wartości 42%, a potem zapisujemy to do cue. Kilka sekund później do grupy dodajecie
urządzenia 3 i 4. To niczego nie zmieni w cue, ta cue nadal ma tylko informacje o urządzeniach 1 i 2. Nawet jak
skasujemy grupy, to nic się nie zmienia w cue.

Dobrze, zatem dodajmy te dwa urządzenia. Wybierz urządzenia 3 i 4, a następnie wciśnij: Store  Group  2
Please .
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Dostajemy pytanie o sposób zapisu. Są tam trzy opcje. Nadpisz, Łącznie i Usuń. To są główne sposoby zapisu jakie
natrafimy w całej konsolecie, więc poświęcimy im trochę czasu na wyjaśnienie. 

Nadpisz będzie zawsze zastępowało to co już jest, tym co zapisujemy teraz - stracimy poprzednią zawartość.

Łączenie doda to co zapisujemy teraz z już istniejącą zawartością. Usuń skasuje już istniejące dane w miejscach

gdzie programer ma aktywne wartości. Jeśli miejsce docelowe nie ma kolidujących danych, to nic się nie stanie.

Teraz chcemy dołączyć urządzenia do grupy, należy przycisnąć Łączenie  - zrób to. Wypróbuj grupę dotykając na
niej, by sprawdzić czy faktycznie wybiera urządzenia od 1 do 4.

Przenoszenie, kopiowanie i kasowanie

Chcemy was zapoznać z trzema ważnymi funkcjami. To podstawowe czynności, które działają z różnymi danymi i
obiektami, ale teraz jest właściwy moment by o nich opowiedzieć.

Przenoszenie (funkcja Move)

Możemy przenosić grupy z miejsca na miejsce, tam gdzie nam pasuje.

Wciśnij Move  a potem grupę Wszystkie dimmery . Teraz wciśnij na pustym przycisku grupy. To przeniesie grupę na
nowe miejsce. Teraz wciśnijcie Move  ponownie, a potem na Wszystkie dimmery  a następnie Caly FOH . To
jeszcze niczego nie przeniesie. Nastąpiło wybranie dwóch grup do przeniesienia, a konsoleta czeka na wskazanie
nowego miejsca. Dotknij w miejscu z dwoma wolnymi przyciskami. Nastąpiło przeniesienie dwóch grup w nowie
miejsce tuż obok siebie.

Kopiowanie (funkcja Copy)

Można również skopiować grupę. Wtedy będziemy mieli dwie identyczne grupy.

Wciśnij Copy , następnie Wszystkie dimmery , a potem pusty przycisk grupy. Właśnie stworzyliśmy nową grupę.
Zawartość jest identyczna z grupą 'Wszystkie dimmery'. Nazwa jest uzupełniona o "#2", więc grupy nadal można
odróżnić. Te dwie grupy nie są ze sobą powiązane. Gdy zmienicie zawartość jednej grupy, to druga będzie
niezmieniona.

Kasowanie (funkcja Delete)

Grupę można też skasować, wciskając Delete  a potem grupę którą chcemy skasować. Pamiętajcie, że to nie ma
żadnego wpływu na pamięci cue. Możemy na przykład skasować kopię jaką wcześniej stworzyliśmy.

Zróbmy trochę więcej grup

W porządku, zróbmy sobie więcej grup. Wszystkie nieparzyste urządzenia w naszym planie mają włożone filtry
ocieplające odcień, a wszystkie parzyste mają kolor zimny.
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Wiecie wszystko co trzeba by stworzyć te grupy, więc tylko podamy wam w tabeli jakie grupy są nam potrzebne:

Numer: Urządzenia: Nazwa:
1 1 do 12 Wszystkie dimmery
2 1 do 4 Caly FOH
3 5 do 12 Cala scena
4 5 do 8 Przod sceny
5 9 do 12 Tyl sceny
6 1 + 2 + 5 + 6 + 9 + 10 Prawa strona
7 3 + 4 + 7 + 8 + 11 + 12 Lewa strona
8 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 Same cieple
9 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 Same zimne

 Gdy skończymy, to widok Grupy powinien wyglądać następująco:

Obrazek 2: Wszystkie grupy

Wybieranie kombinacjami

Takimi grupami można wykonywać wiele różnych kombinacji.

Można zrobić proste połączenie z dwóch grup zwyczajnie wciskając na nich. Wciśnięcie Caly FOH  a potem
Przod Sceny  (funkcja '+' będzie automatyczna), wybierze urządzenia od 1 do 8.

Można też użyć klawisza -  do usuwania z selekcji powtarzających się urządzeń z różnych grup. Jeśli chcemy wybrać
wszystkie dimmery z ciepłą barwą, ale pominąć fronty z 'FOH', możemy to zrobić tak (po wcześniejszym czyszczeniu z
Clear ):

Same Cieple  -  Caly FOH
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Najpierw wybraliśmy same dimmery z ciepłymi filtrami, a potem odjęliśmy z selekcji urządzenia z FOH.

Prev, Set i Next - użycie w grupach

W selekcji urządzeń można używać klawiszy Prev  i Next  do wybierania pojedynczych urządzeń wewnątrz selekcji,
podobnie jak wtedy gdy nie mieliśmy selekcji. Różnica jest taka, że będziemy przełączać tylko przez urządzenia
wybrane grupą.

Spróbuj wybrać grupę 2 (Caly FOH) a potem wciśnij Next . Rezultat powinien być następujący:

Obrazek 3: Użycie Previous i Next w grupach.

Dalej przyciskając Next  zobaczysz, że pojedyncza selekcja wędruje przez wybrane urządzenia - nie wchodzi na
urządzenie 5.

Jeśli chcesz wrócić selekcją z powrotem na całą grupę, wciśnij klawisz Set .

 

Gdy osiągniesz wprawę (sprawdź czy może potrzebujesz jeszcze kawy lub herbaty), przejdź do następnego rozdziału,
gdzie zapiszemy naszą pierwszą pamięć cue - najwyższy czas na to!

3.9. Przewodnik Pierwsze Kroki - Zapis i odtwarzanie pamięci cue

Stwórzmy pamięć cue z zawartością.

Wyczyść programer. Teraz wybierz urządzenia 5 i 7. Ustaw je na 40%.

Teraz wciśnijcie Store  Please .

Właśnie stworzyliśmy cue numer 1 na głównym executorze. Spróbujcie wyczyścić programem. Jeśli spojrzycie na
widok Urządzenia, zobaczycie że urządzenia nie dają na wyjściu 40%. Będzie potrzebne aktywowanie tej cue,
upewniając się że suwak będzie w górze, celem wysyłania wartości poziomów. 

Zapisaliśmy pamięć cue w głównym executorze, więc jego użyjemy do odtwarzania cue.

Spójrzmy na ten obrazek:

Obrazek 1: Executor główny wyłączony.

Tutaj widzimy co konsoleta robi na głównym executorze. Informuje że executor jest teraz wyłączony.
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Główny executor ma dwa suwaki. Lewy jest wspomnianym masterem, a prawy służy do ręcznego przenikania między
dwiema pamięciami cue. Poruszanie tego suwaka w przeciwległą stronę wykona przenikanie między pamięciami
cue, zgodnie z szybkością naszego przesuwania suwaka.

W dot2 nie ma zmotoryzowanych suwaków. Mogą więc występować niezgodności między pozycją suwaka pamiętaną
w systemie, a tym gdzie jest suwak konsolety. W takim przypadku zobaczycie graficzne przedstawienie suwaka z
czerwonym znacznikiem. Znacznik pokaże gdzie, według systemu, suwak powinien się znajdować.

Jeśli lewy suwak sprzętowy (Master) nie jest na 100, prosimy go tam przesunąć. Upewnijcie się że suwak Crossfade
jest na 0. Nadal może być potrzebne aktywowanie cue. Wykonamy to przez wciśnięcie dużego klawisza  Go +  pod
suwakami.

Wtedy mini podgląd executora powinien wyglądać następująco:

Obrazek 2: Executor główny - cue 1.

Zwróć uwagę na jaśniejszy kolor i niebieskie oznaczenie cue. To informuje nas, że executor jest aktywny, oraz że ta
cue jest aktywna.

W widoku Urządzenia również powinniśmy widzieć, że urządzenia mają po 40% na wyjściu.

Spróbujcie poruszać suwakiem Master w dół i w górę, aby zobaczyć jak wpływa on na poziomy wyjściowe naszych
kanałów.

Widok Cue

Przyjrzyjmy się liście cue. Wciśnij klawisz Cue . Teraz na ekranie 1 widzimy widok Cue. Każda z pamięci cue jest
reprezentowana przez poziomy rząd. Kolumny są różnymi ustawieniami lub informacjami dotyczącymi cue.

Nie chcemy się zagłębiać daleko w szczegóły, ale powiemy za co odpowiada każda kolumna. Niektóre są oczywiste,
ale kilka rzeczy może sprawiać trudności.

'Numer' jest numerem cue. 

'Nazwa' jest nazwą pamięci cue.

'Chronione' to funkcjonalność chroniąca cue przed zmianami we wcześniejszych cue (poprzez śledzenie - jeszcze
do tego dojdziemy).

'Wyzwalacz' to czynność aktywująca wykonywanie pamięci cue. Domyślnym wyzwalaczem jest "Go", ale są inne
możliwości, którym przyjrzymy się później.

'Czas wyzw.' ma znaczenie dopiero gdy używamy wyzwalaczy czasowych, zamiast 'Go'.

'Czas Fade' jest czasem przenikania pamięci cue.

'Fade zejścia' jest używany gdy potrzebujemy innego czasu przenikania dla urządzeń ze zmniejszaną wartością
jasności.

'Delay zejścia' jest używany do opóźnienia rozpoczęcia przenikania dla urządzeń ze zmniejszaną wartością
jasności.

'All Fade' jest przyciemnione i nie może być manipulowane.
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'All Delay' jest przyciemnione i nie może być manipulowane.

'[Typ presetu] Fade' - Każdy z dostępnych typów presetu ma swoją kolumnę 'fade'. Służy do ustawienia czasu
przenikania dla danego typu presetu. Niedostępne typy presetów są wyszarzone i nie mogą być zmieniane. O
typach presetów opowiemy później. Jeśli tło komórki jest ciemne a numer czarny, to nie jest aktywną wartością i
nie będzie wpływać na to jak cue jest odtwarzana. Białe wartości są aktywne i będą oddziaływać na odtwarzanie
pamięci cue.

'[Typ presetu] Delay' - Każdy z dostępnych typów presetu ma swoją kolumnę 'delay'. Służy do ustawienia czasu
czekania dla danego typu presetu. Niedostępne typy presetów są wyszarzone i nie mogą być zmieniane. O typach
presetów opowiemy później. Jeśli tło komórki jest ciemne a numer czarny, to nie jest aktywną wartością i nie
będzie wpływać na to jak cue jest odtwarzana. Białe wartości są aktywne i będą oddziaływać na odtwarzanie
pamięci cue.

'CMD' to skrót od 'command' (komenda). Używane jest gdy trzeba wyzwalać coś innego razem z cue - przyjrzymy
się temu później. 

'Procent skoku' jest funkcją specjalną, używaną do złożonych urządzeń, które mają takie rzeczy jak tarcze gobo.
Niektóre są zdefiniowane na "skok" z wcześniejszej pozycji na inną. 'Procent skoku' wyznacza moment w
przenikaniu cue, gdy parametry robiące skok (jak np. tarcze gobo) powinny zmienić pozycję. 0% jest na początku
przenikania. 100% jest na końcu przenikania.

'Informacje' wyświetla informacje powiązane z daną cue

Gdy dodamy do spektaklu więcej zaawansowanych urządzeń, to przyciemnione kolumny 'Fade' i 'Delay'
poszczególnych typów presetów staną się dostępne.

Większość elementów może być modyfikowana przez użycie klawisza Edit . Możemy też użyć enkodera z prawej
strony. Wciśnij i przytrzymaj go podczas obracania nim. Gdy na nazwie masz niebieskie tło, można zwolnić enkoder, a
potem krótko go wcisnąć - używając dot2 onPC nie można tego zrobić, lecz można użyć myszy i kliknąć prawym
klawiszem na komórce.

Otworzy się pytanie o zmianę nazwy. Zmień nazwę na Za kurtyna. Jeśli nie widzicie całej nazwy, lub tylko chcecie

zmienić szerokość kolumny, można to zrobić przyciskając i przytrzymując na czarnej linii dzielącej nagłówki kolumn, a
potem przesuwając palcem, co zmieni szerokość. 

Gdy skończymy, powinno to wyglądać tak:
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Obrazek 3: Widok Cue.

Widok Cue może być również otworzony na innych ekranach. Z prawej strony innych ekranów jest przycisk nazwany
Cue . 

Zróbmy kilka następnych cue

Włącz grupę dwa (Caly FOH) na maksimum. Teraz wciśnij Store  a potem klawisz  w executorze numer 1 (jeśli
nie pamiętasz, to jest to ten najbliżej głównego executora). Ponownie może być potrzebne przesunięcie suwaka aby
dopasować go do tego co robi konsoleta.

Przyjrzyjmy się zależności między executorem i programerem.

Wyczyść programer i ściągnij obydwa executory na zero. Upewnij się, że główny executor jest wyłączony, wciskając
Off  a potem jeden z klawiszy głównego executora.

Gdy podniesiesz executor 1, to zaświecą się urządzenia od 1 do 4. Gdy ściągniesz go w dół, to z powrotem się
wyłączą.

Teraz ustaw suwak na mniej więcej 50. Potem dla grupy 2 daj w programerze 80%. Spróbuj znowu przesunąć
suwak. Tym razem urządzenia trzymają wartość 80%. Dzieje się tak, bo programer ma wyższy priorytet od executora.

Spróbuj zapisać stan programera do executora numer 2. Potem spróbuj poruszyć executorem 2. Będzie on zmieniać
wartości w czterech urządzeniach. Czyli gdy zapiszemy zawartość programera w executorze, jest ona przenoszona do
executora i nie ma ona już tam wysokiego priorytetu z programera - nie jest już ona "aktywna" w programerze.

Spróbuj podciągnąć executor 2 na poziom 100. To włączy urządzenia na 80%. Teraz ustaw executor 1 na 0, a
potem podnieś na 100. Teraz urządzenia będą przenikać z 80% na 100%. Dzieje się tak, bo executory pracują wedle
reguły 'nowszy jest ważniejszy' (LTP). Oznacza to, że urządzenia będą przenikać do ostatnio aktywowanych wartości.
Dlatego przenikają one z wartości z executora numer 1. Ściągnij executor 2, zostawiając w górze executor 1.
Urządzenia pozostają nadal na 100%. Teraz przesuń w górę executor 2. Zwróć uwagę, że teraz wartości przenikały w
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dół na 80%. Dlatego tak się stało, bo była to ostatnio wywołana wartość.

Jeśli chcesz zobaczyć cue z executora innego jak główny, trzeba wcisnąć klawisz  (nazywa się Oko) a potem
jeden z klawiszy executora do którego chcemy zajrzeć.

Otworzy to na ekranie 1 widok Cue tego executora. Jeśli masz widok Cue na innym ekranie jak 1, to on również
pokaże tą kolejkę cue. Można przytrzymać wyświetlanie tego widoku Cue z tym executorem, wciskając ikonę pinezki 

 w górnym prawym rogu widoku Cue. Ikona otrzymuje jaśniejszy kolor tła. Informuje tym sposobem, że widok
został 'przypięty'.

Widok czasów

Zapisując nasze cue dostajemy w niej domyślne czasy. Domyślne wartości można zmienić. Wciśnij klawisz Time .
Teraz mamy następujący widok:

Obrazek 4: Ustawienia czasów.

Tutaj można ustawić nowe domyślne czasy, które będą użyte w następnych zapisach pamięci cue. Gdy dodamy
urządzenia z większą ilością presetów, to pokażą się one z prawej strony tego widoku.

Jeśli zmienicie dowolną domyślną wartość, to klawisz Time będzie migał podczas trybu 'zapisu'. Mała ikona kółka z

krzyżykiem w środku , resetuje czasy do fabrycznie domyślnych wartości.

Nim przejdziemy dalej, upewnij się że wszystkie executory są wyłączone, a suwaki opuszczone.

Przenoszenie executorów na inną stronę
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Przenoszenie executorów na inną stronę

Można przenosić executory na inne strony executorów. Tak, zgadza się, w executorach mamy wiele stron. Wciśnij
Move  a potem jeden z klawiszy w executorze numer 1. Następnie wciśnij Page+ , co przełączy na następną stronę.

Zauważ, że wszystkie nasze kolejki cue zniknęły. Teraz ponownie wciśnij jeden z klawiszy w executorze numer 1.
Właśnie przeniosłeś tą kolejkę cue, która była w executorze 1 strony 1, do executora 1 na stronie 2. Przenieś również
kolejkę cue z executora 2 na stronę 2.

Spróbuj uruchomić cue z executora 1 na stronie 2, a następnie przełączyć stronę. Można zauważyć nowy wzorek na
wskazaniach executora, oraz informację "+1 przypięty z Page 2". Jest tak dlatego, że wszystkie uruchomione
executory powinny być domyślnie widoczne. Zatem aktywne executory są "przypięte" przy zmienianiu strony. Opuść
teraz suwak. Executor również zniknął - wrócił na swoją własną stronę.

Możemy zdecydować się stałe przypięcie executora, nawet gdy jest wyłączony. To co działo się do tej pory było
działaniem trybu Auto Fix. Oznacza to, że gdy wyłączymy executor pochodzący z innej strony, to wróci on na swoją

stronę. Jeśli chcesz go utrzymać na wierzchu, można wcisnąć Fix , a potem executor który ma pozostać przypięty.
Spróbuj. By z powrotem "odpiąć" executor, trzeba wcisnąć Fix  a potem na przypiętym executorze.

Tryb Auto Fix może być wyłączony globalnie. Wciśnij Setup , potem Ustawienia ogólne . Tutaj można włączać i

wyłączać Globalny AutoFix. Jeśli jest wyłączony, to executory trzeba przypinać ręcznie, jeśli mają być widoczne po

zmianie stron. Pamiętajcie, że gdy opcja jest wyłączona, to może wtedy istnieć executor na jakiejś innej stronie, który
będzie dawał wartości na światłach.

Do następnego rozdziału prosimy przejść bez przypiętych executorów, ale z włączoną opcją Auto Fix.

Przenoszenie executora głównego

Możemy przenosić również executor główny.

Zrobienie tego przenosi go wraz ze wszystkimi ustawieniami jakie może mieć - są pewne małe różnice między
kolejkami cue executora głównego a kolejkami zwykłych executorów.

W następnym rozdziale stworzymy następne pamięci cue na głównym executorze. 

3.10. Przewodnik Pierwsze Kroki - Dodawanie następnych cue do głównej kolejki

Teraz stworzymy więcej pamięci cue w głównej kolejce, oraz przyjrzymy się ich odtwarzaniu.

Zróbmy następująco:

Group  Tyl Sceny  At  5  0  Please

Store  Time  3  Please

Powinno to otworzyć zapytanie z różnymi możliwościami.

Wybierzcie opcję nazwaną Stwórz drugą cue .

Stworzyła ona cue numer 2 z czasem przenikania 3 sekund, zamiast domyślnym czasem 0 sekund.

Spróbujcie uruchomić tą cue, aby zobaczyć jak urządzenia z grupy 5 robią przenikanie.
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Teraz spróbujmy użyć wejścia linii komend zamiast klawiszy.

Znajdźcie ten pasek na ekranie 1:

Linia komend

To jest wejście dla linii komend. Tutaj możemy wpisywać komendy używając klawiatury (ekranowej lub zewnętrznej).
Po wciśnięciu na nim, otworzy się widok Linia Komend. Widać tu poprzednio wykonane komendy, oraz inne

komunikaty ze strony konsolety.

Wpiszmy coś takiego:

g 2 - 9 at 75

Dokończmy to wciskając Enter. W przyszłości możemy po prostu kończyć podane przykłady wciśnięciem Enter lub
Please .

Teraz coś takiego:

g 4 - 9 + f 9 t 12 at + 20

Przyjrzyjmy się reakcji konsolety i omówmy to co właśnie zrobiliśmy.

Reakcją na pierwsze polecenie było następujące:  

Executing : Group 2 - 9 At 75

Widzimy zatem że "g" jest skrótem dla "Group". Czyli wybraliśmy urządzenia z grupy 2, za wyjątkiem urządzeń
będących również w grupie 9, oraz ustawiliśmy je na 75%. Słowo "Executing" to tylko potwierdzenie od konsolety
mówiące że ona to faktycznie wykonała.

Następna linia jest bardziej złożona:

Executing : Group 4 - 9 + Fixture 9 Thru 12 At + 20

Początek jest podobny jak wcześniej, ale dalej widzimy że "f" jest interpretowane jako "Fixture" a "t" jako "Thru".
Czyli wybraliśmy urządzenia z grupy 4, za wyjątkiem urządzeń będących też w grupie 9, potem dodaliśmy urządzenia
od 9 do 12, oraz daliśmy wybranym urządzeniom na 20% więcej jak wcześniej miały.

Zapiszmy to używając poleceń:

st c 3 fa 5

Oto odpowiedź:

Executing : Store Cue 3 Fade 5
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Znowu mamy skróty do większości słów. Stworzyliśmy cue numer 3 z czasem przenikania 5 sekund.

Widzimy również, że dot2 uruchamia dodatkowe makro przy zapisywaniu. To makro usuwa niepotrzebne wartości z
kolejki cue.

Cue numer 4 ma być ciemniejsza, więc zdejmijmy 40% z tego co jest aktualnie włączone. W tej chwili świecą nam
się urządzenia grup 5 i 8.

Oto potrzebne wciśnięcia klawiszy:

Group  5  +  8  At  -  4  0  Please

Cue numer 4 stworzymy wciskając te klawisze:

Store  4  Time  2  Time  6  Please

Teraz stało się coś jeszcze. Popatrzcie na odpowiedź konsolety:

Executing : Store Cue 4 Fade 2 OutFade 6

Używając klawisza Time  zapisaliśmy razem z cue czas przenikania 2 oraz czas przenikania opadającego 6. 

Następna cue powinna być taka sama jak cue 3, więc ją po prostu skopiujmy:

Copy  cue  3  at  5  Please

W zapytaniu wybierzcie Kopiuj  lub po prostu wciśnijcie Please  jeszcze raz dla potwierdzenia.

Teraz potrzebujemy wygaszenia:

Group  1   .   .  (pamiętajcie że dwukrotne przyciśnięcia klawisza kropki jest skrótem do "Zero").

Store  Please  (to zapisuje cue z następnym dostępnym numerem, wraz z domyślnym czasem zera sekund).

To była cue 6.

Ostatnia cue jaką (na razie) zrobimy, to cue gdzie przywracamy świecenie. W istocie jest to znowu cue 5. Zamiast
kopiowania spróbujemy teraz czegoś innego.

Klawiszami Go-  i Go+  pod głównym executorem, przejdźmy odtwarzaniem do cue numer 5. Zauważcie że
aktywna cue ma zielony kolor w widoku cue, oraz niebieskie tło w małym podglądzie executora, tuż nad samymi
executorami.

Oto mamy aranżację jaką chcemy w nowej cue 7. Użyjemy funkcji nazwanej StoreLook (ang. zapisz wygląd).

Otrzymujemy ją wciskając i przytrzymując klawisz MA  i wciskając Store . Oto klawisze polecenia:

+ Store  Cue  7  Time  3  Please

Teraz wciskając  Go+  zobaczmy jak działają cue 6 i 7.

Zauważcie, że tym razem podaliśmy numer cue (robiliśmy to już wcześniej). Jeśli byśmy go nie podali, to
automatycznie byłby użyty następny dostępny pełny numer, więc nie trzeba było tego robić w tym przykładzie.

Zauważcie też, że użycie StoreLook stworzyło chronioną cue - mamy Tak w kolumnie Chronione. Chroniona cue ma
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białą linię nad swoim rzędem. Sygnalizuje to że wartości jakie możemy potencjalnie zapisać w jednej z
wcześniejszych cue, nie będą śledzone w chronionej cue. Przykładowo, jeśli w cue 2 dodamy urządzenie na 50%, to
będzie ono na 50% w cue od 3 do 6, ale w cue 7 automatycznie wróci na 0% (lub inną wartość na jakiej mogła być
wcześniej zapisana).

Edytowanie kolejki cue

Pamiętacie jak zmienialiśmy nazwę dla pierwszej cue? Teraz potrzebujemy zmienić nazwy pozostałym:

Numer: Nazwa:
1 Za kurtyna
2 Kurtyna w gore
3 Wstep
4 Solo
5 Powrot
6 Wygaszenie
7 Kurtyna w dol

Chcemy aby trzecia cue uruchamiała się automatycznie gdy druga cue skończy swoje wejście. Funkcja ta nazywa się
"Kontynuuj". Zamiast wyzwalacza 'Go', potrzebujemy w jego miejsce dać "Kontynuuj". Zróbmy edycję komórki
"Wyzwalacz" dla trzeciej cue. Otworzy się okno z wyborem różnych typów wyzwalania. Wciśnijcie Kontynuuj .
Wypróbujmy to. Wciskajcie Go+  aż kolejka przejdzie do cue 2. Gdy ta cue zostanie wykonana, automatycznie
uruchomi się cue 3. 

Przyjrzymy się jeszcze jednej z tych opcji. Chcemy by cue numer 7 uruchamiała się cztery sekundy po wygaszeniu
(cue 6). Potrzebujemy zmienić wyzwalacz na "Czas". Gdy to zrobimy, dostajemy nową wartość w kolumnie "Czas
wyzw.". Trzeba zmienić tą wartość na 4. Wypróbujmy zmiany klawiszem Go+ .

Teraz, będąc realizatorem tego spektaklu, zmieniamy zdanie co do cue numer pięć. Chcemy zmian w tej cue, aby
użyte były zimne światła zamiast ciepłych. Robimy następująco:

Goto  Cue  5  Please

Group  2  +  4   .   .  

Fixture  2  +  4  At  7  5  Please

Fixture  6  +  8  At  6  0  Please

Oto zmiany jakich potrzebujemy, które możemy zapisać teraz w cue numer pięć:

Store  Cue  5  Please

W oknie zapytania wybieramy Łączenie  by zatwierdzić wybór.

To na razie tyle. 

Pamiętajcie by (często) zapisywać spektakl.
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W następnym rozdziale dodamy trochę bardziej interesujące urządzenia.

 

3.11. Przewodnik Pierwsze Kroki - Dodajemy światła LED

Dodamy teraz następne urządzenia do naszego zestawu.

Będą to cztery naświetlacze Chauvet COLORdash Par-Hex 7. Nasz plan będzie wyglądać następująco:

Obrazek 1: Nowy schemat z dodanymi naświetlaczami LED.

Urządzenia są umieszczone na pionowych rurach po bokach sceny.

Trzeba wrócić do konfiguracji i dodać te cztery urządzenia. Wciśnij Setup  i wybierz Spis urządzeń i adresowania .

Z prawej strony jest przycisk Dodaj nowe urządzenia  - wygląda na to co nam właśnie potrzeba.

Po wciśnięciu go, otworzy się nam okno Dodaj nowe urządzenia.

W polu Typ nadal jest wybrany Dimmer. Mamy już wszystkie potrzebne nam dimmery, więc wybierzmy nowy typ

urządzenia. Wciśnij przycisk obok tego pola, opisany Wybierz inny... . Jeśli robimy to po raz pierwszy, konsoleta
potrzebuje zaktualizować bibliotekę urządzeń - to może potrwać kilka sekund.

Gdy aktualizacja się zakończy (lub nie trzeba było na nią czekać), możemy przycisnąć na zielonym polu wpisywania i
wpisać tam dash 7.

Szukanie wyświetli wszelkie możliwe trafienia z biblioteki urządzeń. Łatwy sposób wybrania właściwego urządzenia to
użycie enkoderów.
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Wybieramy urządzenie z Chauvet o nazwie ColordashPar HEX 7. To urządzenie ma wiele możliwych trybów pracy. My
potrzebujemy wybrać tryb nazwany "13 channel".

Niektóre urządzenia mają tylko jeden tryb pracy. W takich przypadkach tryb często jest nazywany "00". Tak jest z
naszymi dimmerami - pamiętacie, że one też mają 00 na końcu.

Wracając do tematu, gdy znajdziecie już właściwe urządzenie i wskażecie je, dół ekranu powinien wyglądać tak:

Obrazek 2: Wskazania enkoderów dla właściwego urządzenia.

Wtedy można wcisnąć Ok  w górnym prawym rogu.

Teraz mamy wybrany prawidłowy typ urządzenia. Zmieniamy ilość na 4 a ID urządzenia na 21.

Należy też zmienić adres dla pierwszego urządzenia. Chcemy zaadresować je od pierwszego kanału na drugiej
przestrzeni (linii) DMX, oraz rozstawić je co 20 kanałów (choć używają tylko 13 kanałów). Wciśnijmy enkoder z prawej.

Otworzy to okno Wybierz adres DMX. Tutaj możemy zobaczyć co zaadresowano w 8 dostępnych przestrzeniach.

Ponownie możemy użyć enkoderów do zmiany adresowania. Enkoder z lewej wybiera przestrzeń, a enkoder z prawej
wskazuje adres. Środkowy prawy enkoder nazywa się Odstęp adresu - można nim automatycznie dodawać więcej

kanałów między urządzeniami. Potrzebujemy przestrzeń 2, adres 1, oraz chcemy mieć 20 kanałów między
poszczególnymi adresami startowymi urządzeń, zatem ustawiamy Odstęp adresu na 20. Gdy już to ustawimy,

możemy wcisnąć OK  w górnym prawym rogu, co zabiera nas z okna Wybierz adres DMX. 

Ponownie możemy wcisnąć OK  w górnym prawym rogu (by zamknąć okno Dodaj nowe urządzenia). Przenosi to

nas do spisu urządzeń - wszystko tutaj w porządku, wciskamy Gotowe  w górnym prawym rogu i wybieramy
Zastosuj wszystkie zmiany .

To było tyle. Teraz w widoku symboli urządzeń doszły nam cztery nowe urządzenia:

Obrazek 3: Nowe urządzenia w widoku symboli urządzeń.

Powinniśmy również dodać te urządzenia do szablonu urządzeń 1.

Wybierz urządzenia w widoku urządzeń, potem wciśnij Store , a następnie na ikonie 1 widoku szablonu urządzeń, a
następnie wewnątrz samego widoku. Otrzymujemy zapytanie o sposób zapisu. Wybierz Łączenie .

Teraz możemy poukładać dodane urządzenia w widoku.

Efekt końcowy może wyglądać tak:
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Obrazek 4: Nowe urządzenia w widoku szablonu.

 

W następnym rozdziale przyjrzymy się sterowaniu tymi nowymi urządzeniami.

3.12. Przewodnik Pierwsze Kroki - Praca z kolorami

Urządzenia które właśnie dodaliśmy, mają sześć różnych barw źródeł LED oraz jasność (jest tam również kanał
"curve", ale nie będziemy się nim jednak zajmować).

Zanim cokolwiek z nimi zrobimy, zróbmy grupę z nimi wszystkimi. Nazwijmy ją Wszystkie Hex7, tworząc ją jako grupę

numer 10.

Przyjrzyjmy się teraz sterowaniu kolorem. Z prawej strony ekranu 1 znajdziemy teraz przycisk presetów Color .
Upewnij się że masz wybraną grupę Wszystkie Hex7, a potem wciśnij na Color .

Przybornik

Pierwsza rzecz jaką poznamy, nazywa się Przybornik. To duże kolorowe pole dotykowe, gdzie możemy dotykać by
zmienić kolor świecenia naszych LEDów.

Z prawej strony mamy dwa suwaki. Lewy steruje jasnością urządzeń, a prawy suwak Q steruje "jakością".

Suwak "jakości" wymaga wyjaśnień. Działa on przy urządzeniach mających więcej jak trzy podstawowe kolory
składowe. Można nim ustawić sposób mieszania kolorów przez konsoletę. Górna pozycja suwaka nazywa się Primary.
Wtedy do stworzenia wybranego koloru użyte będą trzy podstawowe składowe LEDy, czyli czerwony, zielony i niebieski,
pomijając dodatkowe kolory. Dolna pozycja suwaka nazywa się Pure. Wtedy konsoleta tworzy kolor z dwóch lub

trzech składowych, dobieranych spośród wszystkich barw składowych urządzenia. Środkowa pozycja nazywa się Max.
Ta opcja dąży do jak największej jasności, starając się do danego koloru użyć jak największą ilością barw składowych.

Najlepszy sposób na przetestowanie i naoczne zrozumienie funkcji Q to wybranie koloru w polu przybornika - nie
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wybierając czystego nasyconego koloru, ale coś bardziej pastelowego. Teraz poruszaj suwakiem Q, mając

jednocześnie otwarty widok arkusza urządzeń na drugim ekranie. Zwróć uwagę jak kolory są mieszane, obserwując

poszczególne kolumny kolorów składowych. Każda kolumna koloru dla urządzenia to jedna z barw składowych w
urządzeniu (R, G, B, Amber, White i UV). Zauważcie też, że enkodery dają sterowanie wartościami Odcień, Nasycenie,
Jasność oraz Q (jakość). Są to ich główne funkcje. Mają również funkcje dodatkowe. Uzyskujemy je przez wciśnięcie i

przytrzymanie klawisza . Popatrzcie na obrazek niżej. To jest ten sam enkoder, ale z lewej strony ma funkcję
główną, a środkowy przedstawia funkcję dodatkową:

Trzeci przykład pokazuje że można zmienić rozdzielczość lub szybkość enkodera. Ikona małego kółka z kropką w
środku, to klawisz Encoder wyglądający tak: . Wciśnięcie go przełącza szybkość. Może być mała lub normalna.
Trzeci przykład pokazuje jak wygląda przy małej szybkości, a dwa poprzednie pokazują normalną szybkość.

Teraz pobawimy się Przybornikiem. Wybierz wszystkie urządzenia Hex 7, potem wybierz im kolor używając
Przybornika. Następnie wciśnijmy Align , następnie wciśnij na polu barwnym i przeciągnij do innego koloru. Zwróć

uwagę jak kolory są wybrane w szeregu. Przybornik zatem pracuje z funkcją Align, którą już testowaliśmy przy

dimmerach. Sprawdźcie też jak działają tu inne tryby Align.

Suwak

Przyjrzyjmy się innym sposobom wybierania koloru. Na górze ekranu 1 mamy wiele opcji sterowania kolorami. Teraz
wybrany jest Przybornik . Wybierzmy tryb Suwak . Widok przełączy się na suwaki z trzema różnymi systemami
mieszania koloru. Są to: Odcień-Nasycenie-Jasność, Cyjan-Magenta-Żółty oraz Czerwony-Zielony-Niebieski. Z
prawej strony ponownie jest suwak Q, sterujący sposobem mieszania.

Te trzy grupy są ze sobą sprzężone. Kiedy zmieniamy kolor w jednym z systemów, pozostałe również zmieniają swoje
ustawienia. Można wybierać też do którego z tych systemów przypisane są enkodery, dotykając na poszczególnych
częściach. Spróbujcie. Zauważcie również obecność głównych i dodatkowych funkcji na enkoderach.

Próbnik filtrów

Teraz przyjrzymy się trybowi Próbnik filtrów  - proszę dotknąć tą opcję.

Tutaj możemy wybierać kolor z katalogu wielu różnych producentów filtrów. Nie jest do dokładny system, ale daje
przybliżone kolory.

Z lewej strony można wybrać producenta. Z prawej strony widzimy listę ich filtrów wybranego producenta. Można
użyć lewego i prawego enkodera do przewijania w obydwu listach. 

Parametr

Ostatni sposób sterowania kolorami to sterowanie wprost parametrów na kanałach kolorów urządzenia. Wciśnijcie na
opcji Parametr: MixColor A . Pokazuje to nam pierwsze 4 kanały kolorów. Obok znajduje się Parametr: MixColor B .
To zestaw następnych 4 kanałów.

Tutaj można zmieniać wartość na ekranie lub enkoderami.
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Gdy mamy inne urządzenia z mniejszą ilością opcji koloru, nadal mogą być pokazywane suwaki parametrów koloru.
Jednak gdy nie mają one jakiegoś koloru, dany suwak jest opisany Brak zgodnych urządzeń.

 

To były różne sposoby jakimi możemy sterować kolorami.

Następny rozdział będzie o czymś, co nazywamy Presetami. 

3.13. Przewodnik Pierwsze Kroki - Tworzenie pierwszych presetów

W ostatnim rozdziale przyjrzeliśmy się sterowaniem kolorów naszych LEDów. Ciągłe używanie tego sposobu na wybór
kolorów do spektaklu byłoby jednak irytujące.

Możemy zapisać wybrany kolor w presecie koloru.

Presety są podzielone na różne, tak zwane Typy Presetów - zgodnie z wstawionymi przez nasz urządzeniami. To są to
te same typy presetów, które wybieramy z prawej strony ekranu 1. W tej chwili mamy typy Dimmer, Color oraz

dodatkowy typ All.

Na ekranie 2 wciśnijmy na Presety . Otworzy to widok Presety. Widok jest dynamiczny. Wybierając typ Dimmer,
Color lub All z prawej strony ekranu 1, widok presetów przełączy się na wskazany typ - zwróćcie uwagę, że belka

tytułowa zmienia opis. Spróbujcie.

Widok presetów jest bardzo podobny do widoku puli grup. Każdy kwadrat jest presetem. Zawierają nie tylko selekcję
urządzeń, lecz również wartości parametrów urządzeń, ale tylko wartości dla danego typu presetu. Wyjątkiem jest typ
All. W tym typie zapisywać można wszystkie typy wartości - np. dimmery, kolory, pozycje, gobo, itp. Presety działają

tylko dla urządzeń, które były wybrane przy zapisywaniu presetu.

Zapisując presety w pamięci cue, nie zapisujemy tam wartości zawartych w presecie. Zapisywane są odniesienia
(łącza) do tego presetu. Gdy zmienimy później zawartość presetu, to zaprogramowane tym presetem pamięci cue
będą wyglądać inaczej. Przetestujemy to. 

Tworzenie presetów

Wybierzcie nasze cztery LEDy i nadajcie im kolor. Wciśnijcie Store  a potem pierwszy dostępny preset koloru w
widoku Presety Color.

Zauważcie że konsoleta automatycznie nadaje nazwę presetowi. Można zmienić nazwę jeśli chcemy - tak samo jak
robiliśmy to z grupami.

Preset jaki właśnie zapisaliśmy jest teraz w naszym programerze. Nie mamy teraz w programerze wartości, ale łącza
do tego presetu. Jeśli teraz zapiszemy pamięć cue, to zapiszemy do niej preset.

Najlepiej to widać w oknie widoku arkusza urządzeń.

Spróbujcie nadać urządzeniom wartości dimmera oraz nowy kolor. Teraz zapiszcie to jako nowy preset koloru.
Zauważcie, że nadal mamy w programerze pierwotne wartości dimmera. Jest tak dlatego, że nie można zapisać
wartości dimmera do presetu koloru. Mamy więc w programerze pierwotne ustawione wartości dimmerów, oraz
łącza do presetu koloru.
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Teraz dotknijcie na All  a potem wciśnijcie Store  i dotknijcie na jednym z pustych presetów typu "All". Właśnie
zapisaliśmy preset, który zawiera wartości kolorów oraz wartości dimmerów.

Zróbmy więcej presetów typu Color, aby mieć jakiś wybór.

Zróbmy preset z czerwonym kolorem i nazwijmy go MojKolor.

Używanie presetów

Wyczyśćcie programer i wciśnijcie jeden raz na jednym z presetów koloru. Nie zmieniło to koloru. Nastąpiło wybranie
urządzeń z presetu, urządzeń które można użyć ze wskazanym presetem. Dotknijcie na nim ponownie. Teraz
urządzenia otrzymały kolor.

Jeśli nie macie wybranych urządzeń w momencie dotknięcia na presecie, to następuje wybór urządzeń, które mogą
używać tego presetu. Jeśli macie już selekcję urządzeń i dotkniecie preset, to urządzenia mogące korzystać z tego
presetu, dostają w programerze łącza do tego presetu, dając tym samym wartości tego presetu na wyjściu.
Pamiętajcie że nie dostajemy w programerze samych wartości pochodzących z presetu, a otrzymujemy łącza
odniesienia do tego presetu.

Aktywujcie preset MojKolor  i dajcie urządzeniom wartość dimmera. Zapiszcie to jako cue na executorze 101 (górny
rząd, pierwszy od głównego executora).

Wyczyśćcie programer i uruchomcie tą cue. Teraz wasze urządzenia powinny być czerwone. 

Wybierzmy urządzenia i dajmy zróbmy im kolor niebieski. Teraz wciśnijmy Store  a następnie na presecie MojKolor .
Wybierzcie opcję Łączenie  w zapytaniu o tryb zapisu. Kończymy czynność wyczyszczeniem programera.

Urządzenia są nadal niebieskie. Jest tak dlatego że zapisana cue jest nadal aktywna, a mimo że cue była zapisana
przy czerwonym presecie, to wykonaliśmy zmianę w tym presecie. Rezultat jest taki, że cue będzie dawać nam
niebieski kolor na urządzeniach.

Spróbujmy skasować preset MójKolor. Zapytani o potwierdzenie, wybierzcie OK . 

Urządzenia nadal świecą na niebiesko!

Gdy kasujecie preset, to (rzeczywiste) wartości presetu są zapisywane do cue w miejsce używanego dotychczas
presetu. Tracimy zatem preset oraz łącze do niego. Wygląd cue zostanie jednak niezmieniony.

Tworzenie kolejnych executorów

Zanim przejdziemy dalej, zrobimy sobie więcej executorów i zmienimy funkcje ich klawiszy.

Nadal mamy świecącą niebieskim kolorem cue na executorze 101. Wybierzmy nasze cztery urządzenia a potem
jeden z wcześniej zrobionych presetów (ale nie ten niebieski), oraz nadaj im jasność. Teraz zapiszmy to na
executorze 102.

Wyczyśćmy programer i sprawdźmy co się stanie z kolorami urządzeń, gdy wciśniesz klawisze executorów.

Klawisze w executorach klawiszowych domyślnie mają funkcję Toggle, co oznacza włączanie i wyłączanie executora

tym samym klawiszem. Do tego dochodzi jedna sztuczka. Jeśli wszystkie wartości odtwarzane w aktywnej cue znajdą
się pod kontrolą innego executora (zostaną "przykryte"), to pierwotny executor automatycznie wyłącza się.
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W następnym rozdziale dokładniej przyjrzymy się zewnętrznemu ekranowi.

3.14. Przewodnik Pierwsze Kroki - Ekran zewnętrzny

Prosiliśmy o podłączenie ekranu zewnętrznego. Zobaczymy teraz co można z nim zrobić.

Jeśli nie jest to ekran dotykowy, podłączcie zewnętrzną mysz. Umożliwi to lepsze wykorzystanie ekranu zewnętrznego.

Z prawej strony zewnętrznego ekranu znajduje się przycisk Więcej... . Po wciśnięciu go, otworzy nam się okno
Wybierz widok. Z lewej strony pokażą nam się opcje Aranżacja:

Obrazek 1: Aranżacje na zewnętrznym ekranie.

Mamy tam wybór 6 różnych aranżacji ekranu. Sprawdź jak działa każda z nich.

W górnej środkowej części widzimy jak wyglądają poszczególne aranżacje.

Dolna środkowa część wymienia różne widoki specjalne, które można przypisać panelom. Standardowe widoki są w
domyślnych miejscach na pasku z prawej strony. 

Po wybraniu odpowiadającej aranżacji, można wybrać panel (w górnej środkowej części), następnie wcisnąć widok
dla tego panelu.

Okno Wybierz Widok zostaje zamknięte. 

Zawsze można zmienić widok w danym panelu, przez wciśnięcie na belce tytułowej widoku, a potem wybraniu typu
widoku przyciśnięciu z prawej strony ekranu, lub otwierając okno Wybierz widok.
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Jest jeszcze jeden sposób zmieniania widoków zewnętrznego ekranu. Wciśnij klawisz Setup  a potem
Wybierz widoki zewnętrznego ekranu . 

To jest to samo co okno Wybierz widok otworzony na zewnętrznym ekranie. Wersja wyświetlana na ekranie 1

pozostaje otwarta przy wybieraniu różnych widoków dla różnych paneli. Można wtedy też użyć enkoderów do zmiany
aranżacji i widoków.. 

 

W następnym rozdziale dodamy trochę ruchomych świateł.

3.15. Przewodnik Pierwsze Kroki - Dodajemy ruchome światła

Dodajmy do naszej konfiguracji trochę ruchomych świateł. Będzie to 6 sztuk GLP Impression X4 w trybie
"Compressed", oraz 9 sztuk Clay Paky Alpha Profile 700 w trybie "Standard Lamp on".

Oto nasz nowy rysunek:

Obrazek 1: Docelowy rysunek.

Dodajmy te urządzenia razem.

Ponownie wciśnijmy Setup  a potem Spis urządzeń i adresowania .

Potrzebujemy dodać nowe urządzenia.
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W polu typu urządzenia mamy symbol o którym musimy wiedzieć trochę więcej. Są to trzy białe kropki ułożone w
pionie (ikona nazywa się wielokropek). Wygląda ona następująco:

Po jej wciśnięciu otrzymujemy rozwijaną listę.

Jeśli zrobimy to w polu typu urządzenia, otrzymujemy listę typów urządzeń, które już są obecne w naszym spektaklu.
Gdy dodawaliśmy Chauvet Colordash Hex 7, to pobraliśmy kopię typu urządzenia z biblioteki urządzeń, i umieściliśmy
ją w naszym spektaklu.

Trzeba zrobić tak samo z GLP X4. Wciśnijcie Wybierz inny...  i odszukajcie GLP (impression X4 - tryb "Compressed").
Po znalezieniu ich, trzeba wcisnąć OK  w górnym prawym rogu.

Jako ilość powinno być 6.

Potrzebujemy nadać im ID urządzenia. Wciśnij Wybierz...  obok pola ID. Otworzy się okno Wybierz ID urządzeń.
Widzimy tutaj zajęte ID urządzeń, oraz nazwy urządzeń je zajmujące. Wybierzcie 31  i wciśnijcie OK  w górnym
prawym rogu.

Jak dotąd nie przejmowaliśmy się nazwami i nie zaczniemy się przejmować nimi teraz, ale warto powiedzieć pewną
rzecz o nazywaniu urządzeń. Gdy wpiszemy coś z nazwą zakończoną spacją i numerem, to kolejne urządzenia będą
miały w nazwie kolejne numery, kontynuowane od tego wpisanego.

Dajmy urządzeniom adresy. Wciśnijmy symbol wielokropka w polu adresu. Otworzą nam się opcje wyboru przestrzeni i
adresu. Jeśli znacie adres startowy, możecie go wprost wpisać klawiszami numerycznymi.

Potrzebujemy zaadresować nasze GLP na przestrzeni 3 adres 1 - wpisuje się to jako 3.1.

Nie dodamy tutaj odstępu.

Teraz możemy wcisnąć na OK  w górnym prawym rogu.

Zrobiliśmy nasze GLP. Nadal potrzebujemy dodać Clay Paky.

Postępowanie jest identyczne, więc ograniczymy się do podania wam potrzebnych nam informacji:

Clay Paky - Alpha Profile 700 - Standard Lamp on

9 urządzeń

Pierwsze ID urządzenia to 41

Adresujemy od 4.1

Bez odstępu

Gdy już je dodamy, możemy wyjść z widoku Spis urządzeń i adresowania, wciskając Gotowe  w górnym prawym

rogu, a potem Zastosuj wszystkie zmiany . 

Zwróćcie uwagę na dodatkowe urządzenia w widoku urządzeń.

Rozmieść nowe urządzenia w szablonie urządzeń 2, zgodnie z rysunkiem.
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W następnym rozdziale przyjrzymy się sterowaniu wszystkich dodatkowych funkcji, jakie właśnie nam doszły.

3.16. Przewodnik Pierwsze Kroki - Sterowanie ruchomymi światłami

Dodaliśmy trochę nowych urządzeń, z wieloma nowymi funkcjami. Rozbudowało to zestaw typów presetów z prawej
strony ekranu 1. Wygląda to teraz tak:

Spróbuj wybrać urządzenie 42 używając klawiszy. Zwróć uwagę, że widoki arkusza urządzeń oraz symboli urządzeń
przewinie się tak, by pokazać wybrane urządzenie. Widok szablonu jest nieruchomy.

Przyciskanie na różnych typach presetów daje nam widoki sterowania na różnych funkcjach urządzeń.

By uczynić to sterowanie jak najłatwiejszym, MA stworzyło serię widoków dającą łatwy dostęp do najczęściej
używanych funkcji. Nadal zachowujemy dostęp do wartości parametrów, więc jeśli wiecie który parametr jaką ma
mieć wartość, to możecie użyć suwaków bezpośrednich parametrów. Sposób zorganizowania tych parametrów jest
definiowany przez sam plik typu urządzenia.

Już mieliśmy małą próbkę tego pracując z kolorami w rozdziale 12. Tam zapoznaliśmy się już z przybornikiem,
suwakami, próbnikiem kolorów oraz parametrami.

Wszystkie typy presetów mają wartości parametrów umieszczone na ostatnich zakładkach suwaków. W części
"parametry" możemy mieć więcej jak cztery kanały, lecz są one dzielone na grupy maksymalnie czterech suwaków,
by łatwiej używać enkoderów do ich sterowania. Często są też dzielone na mniejsze grupy, by oddzielić od siebie
różne funkcje.

Nie ma one jednego ustalonego wyglądu i układu. Dostosowują się do funkcji urządzeń obecnych w danym
spektaklu. Struktura jest podobna w większości typów presetów. 
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Zajmiemy się wyjaśnieniem najczęściej spotykanych regulacji, w oparciu i urządzenia z naszego aktualnego
spektaklu. Mało ekscytujące jako lektura, ale użyjcie jej jako punktu wyjścia do wypróbowania różnych rzeczy jakie
teraz opiszemy. Nie będziemy niczego zapisywać w tym rozdziale, więc jeśli macie opanowane sterowanie opisanymi
niżej funkcjami urządzeń, możecie od razu przejść do następnego rozdziału.

Dimmer

Już zajmowaliśmy się nim w rozdziale 5. Jeśli zapomnieliście, proponujemy ponownie do niego zajrzeć - jest tam
wiele przydatnych informacji.

Position

W pozycjach mamy zwykle dwa suwaki. Jeden jest dla Pan a drugi dla Tilt. Większość typów urządzeń ma domyślną
pozycję w środku ich zakresu ruchu. Dlatego domyślna pozycja suwaka również jest na środku. Podawane wartości
na skali suwaków są brane z wartości fizycznych profilu urządzenia. Obok każdego suwaka jest przycisk resetujący
pozycję na środek (zwykle 0 stopni).

Z prawej strony mamy dodatkowe przyciski.

Odwróć  jest używane gdy ruchoma głowa jest wycelowana w określoną stronę z użyciem określonej kombinacji
wartości pan i tilt. Czasem można osiągnąć daną pozycję różnymi zestawami wartości. Odwróć  przełącza między
tymi możliwymi zestawami wartości.

Home  jest odpowiednikiem wciśnięcia przycisków środka dla Pan i Tilt. Ustawia urządzenie z powrotem do
domyślnej pozycji neutralnej.

Mamy również pięć przycisków dla każdego z trybów Align. Skrzydła  umożliwia podział selekcji urządzeń na dwie
grupy (dzielenie na środku) a wtedy grupa robi lustrzane odbicie wartości Pan z pierwszej grupy. Skrzydła działają
tylko dla Pan.

Gobo

Widok sterowania w presecie gobo daje podgląd, wybieranie i sterowanie tarczami gobo w waszych urządzeniach.
Widok ten może się znacząco zmieniać, w zależności od urządzeń użytych w spektaklu. Niektóre urządzenia mają
wiele tarcz gobo i animacji. Użyte w tym przykładzie Alpha Profile 700 ma tylko jedną tarczę gobo.

Z lewej strony mamy pionowy przewijany pasek, gdzie wybieramy gobo które chcemy. Obok jest grupa przycisków.
Górny nazywa się Wybierz . Umożliwia nam wybranie jednego z gobo z lewej strony. Niektóre urządzenia mają ciągłą
rotację tarczy gobo. Alpha Profile 700 tego nie ma. Dlatego również kolejne trzy przyciski są wyszarzone. Używane są
do sterowania kierunkiem rotacji ( Obrót tarczy >  obraca z kierunkiem wskazówek zegara a Obrót tarczy <
przeciwnie do wskazówek zegara) oraz zatrzymania jej ( Stop ). Ostatni przycisk jest dostępny, gdy urządzenie ma
funkcję potrząsania gobo (Gobo Shake).

Jeśli tarcza gobo ma rotację gobo, to jest ona zwykle sterowana drugim enkoderem i suwakiem ekranowym.
Zazwyczaj rotacja ma dwa tryby, indeksowanie oraz rotacja ciągła. Jest to wybierane przyciskami obok suwaka
ekranowego. Mamy Rotacja >  oraz Rotacja <  obracające gobo w wybranym kierunku. Suwak steruje szybkością.
Stop  zatrzymuje rotację w miejscu, w pozycji jaka została zastana. Indeks  zmienia tryb, więc teraz można użyć

suwaka do precyzyjnego ustawienia gobo tak jak chcemy. Środek  ustawia gobo z powrotem w domyślnej pozycji
wyśrodkowanej.
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Pamiętajcie że wciśnięcie enkodera otwiera widok Kalkulatora, gdzie również można wybrać różne zdefiniowane
gobo.

Color

Przyjrzeliśmy się sterowaniu kolorem w rozdziale 12. Mamy nadzieję, że nie zapomnieliście jak to robić.

Beam

Preset typu Beam obejmuje wiele różnych rzeczy, oddziałujących na wygląd strumienia. Mogą to być atrybuty typu
irys, pryzmaty, przysłony, filtry frost, oraz wbudowane efekty.

Przyjrzyjmy się co nasze urządzenia mogą zrobić. Pierwsza zakładka z lewej to Przesłona/Strobo/Irys . Suwak Miganie
steruje szybkością migania (tzw. strobo). Przyciski obok umożliwiają wybranie czy przesłona powinna być otwarta lub
zamknięta. Trzy inne przyciski umożliwiają wybranie różnych trybów strobowania, jakie Alpha Profile i GLP
umożliwiają. Mamy w miganiu tryby standardowe, pulsacje i losowe (Random).

Drugi suwak nie ma żadnej funkcjonalności z naszymi urządzeniami.

Trzeci suwak to przysłona irys w Alpha Profile. Suwak ten steruje otwarciem irysa, a obok są przyciski, które działają
bardzo podobnie do tych dla przysłony. Pierwsze dwa to Otwórz  i Zamknij . Następne trzy dają różne tryby. Miganie
daje efekty migania irysem. Dwa pozostałe to różne sposoby pulsowania.

Zauważcie że mamy dodatkową zakładkę Pryzmat 1 . Tutaj możemy wybrać czy pryzmat 3-ścienny ma być włożony
czy wysunięty. Wstawiamy go przez wybranie jego przycisku, a wysuwamy przez przyciśnięcie na Wył. . Ten pryzmat
nie ma rotacji, więc drugi suwak nie robi niczego.

Inne funkcje są dostępne tylko atrybutami Parametr. Zalicza się do tego również filtr Frost.

Focus

W Focus zwykle znajdują się sterowanie dla Zoom oraz Ostrość. Te dwie regulacje są bardzo podobne. Suwaki

sterują rozmiarem strumienia, lub odległością ostrzenia urządzenia. Obok nich znajdują się trzy przyciski.
Odpowiadają one górnym, środkowym i dolnym pozycjom suwaków. Niektóre urządzenia mają bardziej złożone układy
ostrzenia. Te dodatkowe atrybuty są dostępne w zakładkach Parametr.

Control

Funkcje pod Control dają skróty do funkcji lampy i różnych resetów urządzenia. Skróty te nie działają jeśli urządzenia
nie mają oddzielnych kanałów do takiego sterowania, a funkcje tego typu poukrywano w innych kanałach.
Przykładem jest Martin Rush MH3 - tam funkcje kontrolne są wewnątrz kanału "Curve" w presecie typu Dimmer.

Shapers

Presety Shapers nie mają żadnego specjalnego widoku pomocniczego. Dostępne są tylko regulacje typu Parametr.

 

Dobra, wystarczy nudnych informacji. Teraz z nich skorzystajmy. W następnym rozdziale stworzymy więcej grup, oraz
stworzymy więcej presetów.

3.17. Przewodnik Pierwsze Kroki - Robimy więcej grup i presetów
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3.17. Przewodnik Pierwsze Kroki - Robimy więcej grup i presetów

W tym rozdziale zrobimy poprawianie grup oraz zrobimy więcej presetów.

Już nauczyliśmy się wszystkiego co trzeba by to zrobić. Będzie to zatem tylko krótkie powtórzenie i przygotowanie do
następnego rozdziału.

Poprawiamy grupy

Potrzebne będzie zrobienie dodatkowych grup.

Zróbmy po jednej grupie na każdy nowy typ urządzenia, i nazwijmy je Wszystkie X4 and Wszystkie 700.

Potrzebujemy też dodać nowe urządzenia do stosownych grup.

Wybierzcie urządzenia 21, 23, 31, 33, 35, 41, 44 oraz 47, następnie wciśnij Store  Group  Prawa strona  a w
zapytaniu wciśnijcie na Łączenie . 

Dla grupy "Lewa strona" trzeba dodać urządzenia 22, 24, 32, 34, 36, 43, 46 i 49.

Grupie "Tył sceny" trzeba dodać urządzenia 23, 24, 35, 36, 47, 48 i 49.

Grupie "Przod sceny" trzeba dodać urządzenia 21, 22, 33, 34, 44, 45 i 46.

Grupie "Cala scena" trzeba dodać urządzenia 21, 22, 23, 24, 33, 34, 35, 36, 44, 45, 46, 47, 48, 49.

Grupie "Caly FOH" trzeba dodać urządzenia 31, 32, 41, 42 i 43.

Potrzebujemy też nową grupę nazwaną "Srodek sceny" z urządzeniami 2, 3, 6, 7, 10, 11, 42, 45 i 48.

Teraz możemy chcieć zmienić aranżację grup - można to zrobić klawiszem Move . Oto jak my zrobiliśmy swoją:

Obrazek 1: Pula grup.

Robimy więcej presetów
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Robimy więcej presetów

W poprzednim rozdziale przyjrzeliśmy się jak sterować pozycjami ruchomych świateł.

Zróbmy pięć różnych presetów pozycji nazwanych "Wash cała scena", "Profile cała scena", "Krzeslo", "Spiker",
"Pozycja startowa" ze wszystkimi ruchomymi światłami. Oto nasz rezultat:

Obrazek 2: Presety Position.

Alpha Profile mają tarczę gobo. Zróbmy trzy presety gobo - pierwsze powinno być bez użycia gobo. Nasze presety
wyglądają następująco:

Obrazek 3: Presety Gobo.

Trzeba też zaktualizować presety kolorów. Ponownie dobrym pomysłem jest stworzenie jednego "otwartego", czyli
białego / bez koloru. Przy aktualizacji zmieniają one swój wygląd. To dlatego, że dodajemy również informacje o
tarczy koloru. Konsoleta daje priorytet systemowi mieszania barw, utrzymując tarczę kolorów w pozycji otwartej. Więc
mała, kolorowana ramka z białym kółkiem to tarcza kolorów (we wszystkich naszych presetach jest biała). U nas
wygląda to tak:

Obrazek 4: Presety Color.

Preset Beam teraz nie obchodzi i pominiemy go. Wy możecie sobie zrobić sobie presety, jeśli chcecie.

Typ Focus obejmuje Zoom i Ostrość. Potrzebujemy trzy różne presety na Zoom i dwa różne presety na ostrość.
Zwróćcie uwagę, by w presetach na zoom były tylko informacje o zoom, a w presetach na ostrość były tylko dane z
ostrości. Prosimy też dodać zarówno X4 oraz Alpha Profile do presetów zoom. Oto jak wyglądają nasze i jak je
nazwaliśmy:

Obrazek 5: Presety Focus.
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Nie obchodzą nas teraz również kanały Control. Typ Shapers będzie za to ciekawy. Stworzyliśmy dwa presety. Jeden
jest otwarty, a drugi ma włożone noże profilujące. Nazwaliśmy go "Las" - będzie pasował do tego co z jego pomocą
zrobimy w następnych rozdziałach. Oto rezultat:

Obrazek 6: Presety Shapers.

Wydaje się, że mamy już dość presetów. Jeśli chcecie, możecie zrobić ich jeszcze więcej, tyle ile wam potrzeba :-)

 

W następnym rozdziale dodamy więcej informacji do naszych pamięci cue.

3.18. Przewodnik Pierwsze Kroki - Więcej o pamięciach cue i odtwarzaniu

Dodamy nowe urządzenia do naszego spektaklu, oraz przyjrzymy się czasom cue i sprawdzaniu śledzenia. Zakładamy
że zrobiliście takie same presety jak my.

Zróbmy poprawki do naszych cue

Przejdźmy do cue numer 5 w naszej głównej kolejce cue.

Wybierzmy wszystkie X4, użyjmy na nich presetów Wash cala scena  oraz Green , Szeroki zoom , a jasność na
60%.

Wciśnijcie klawisz Update  a potem klawisz executora głównego, wybieramy tryb "Normalny" i wciskamy Ok .
Dodaliśmy tym sposobem wartości do aktualnie aktywnej cue - numer 5.

Potrzebujemy dodać grupę Wszystkie Hex7  na jasności 20% z tym samym presetem zielonego. Możemy tym
zaktualizować cue 5.

Chcemy również dodać trochę nowych profili. Urządzeniom od 44 do 49 trzeba podnieść jasność do 40%, oraz użyć
presetu pozycji: Profile cała scena  Proszę dodać też gobo, oraz kolor pomarańczowy lub inny ciepły. Następnie
dajmy do tego preset Szeroki zoom  oraz preset Rozmyte gobo . Na koniec dodajmy preset typu Shaper o nazwie
Las . Wszystko to również dodajmy do cue 5.

Teraz aktywujmy cue 6. Zauważcie że nie jest już wygaszona. Urządzenia jakie właśnie dodaliśmy są nadal włączone.
Wiemy że konsoleta automatycznie wchodzi w cue 7 (chroniona cue), ale są one nadal włączone w cue 6. Nie są
one włączone w cue 7. Jest tak dlatego, że nasz konsoleta jest konsoletą śledzącą. Jeśli daliśmy urządzeniu coś do
zrobienia, to utrzymuje ona ten stan do momentu, gdy każemy zrobić mu coś innego. Cue 7 była zaznaczona jako
chroniona, więc całe śledzenie wartości pochodzące z cue 6 nie przeszło do cue 7.

Potrzebujemy zatem zrobić zmiany w cue 6 i 7. Wybierzcie wszystkie urządzenia jakie były włączone w cue 5 i
ustawmy je na aktywne wartości jasności 0%. Teraz potrzebujemy to zapisać do cue 6 - Store  Cue  6  Please
Łączenie .

Teraz chcemy aby cue 7 znowu wyglądała jak cue 5. Możemy ponownie to zrobić przez kopiowanie - Copy  Cue
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5  At  7  Please  Łączenie .

Sposób alternatywny

To był jeden ze sposobów na to. Mamy też inny sposób na osiągnięcie tego samego.

Mogliśmy wyłączyć ochronę w cue 7, zrobić zmiany w cue 5 (które byłyby śledzone wtedy do cue 6 i 7), wyciemnić
urządzenia do 0% i zapisać je w cue 6, ale zamiast użycia trybu Normalny, użyć trybu Cue Only.

Obrazek 1: Wybierz metodę zapisu.

To by zapewniało, że nowe wartości 0% nie są śledzone do cue 7.

Jest to przykład niektórych z wielu sposobów w jakie możemy pracować z dot2. Często mamy więcej jak jeden
sposób na zrobienie czegoś.

 

Więcej zmian i małych poprawek

Tak czy inaczej, to powinno było naprawić naszą małą kolejkę cue. Wypróbujcie to sobie. Goto  Cue  5  Please
zabierze nas do cue 5, używając czasów przenikania tej cue, a teraz sprawdźcie cue 6 i 7.

W porządku, idąc dalej powinniśmy zmienić cue numer 4. Przejdźmy więc do cue 4. W tej cue potrzebujemy
urządzenie 41 skierowane w pozycję Krzeslo  a urządzenie 43 w pozycję Spiker . Obydwa urządzenia na 80% oraz
jasno niebieski kolor.

Zapiszmy to teraz w trybie Cue Only w cue 4 i cofnijmy się do cue 3. Spójrzmy teraz na widok symboli urządzeń.

Wszystkie urządzenia jakie dodaliśmy teraz są w swoich domyślnych pozycjach i kolorach. Wciśnijcie  Go+ .
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Zauważcie że urządzenia przenikają kolorem i pozycją. Dzieje się tak również gdy uruchomimy cue 5. To wcale nie
wygląda dobrze. Możemy to naprawić funkcja nazwaną Move In Black (MIB). Funkcja ta automatycznie patrzy dalej w
kolejkę cue i ustawia urządzenia do następnej potrzebnej pozycji - nie tylko pozycje, ale wszystkie atrybuty, poza
dimmerem.

Aktywujmy więc tą funkcję. Wciśnijcie Cue  a potem dotknijcie na ikonie klucza . Otwiera to ustawienia dla
głównego executora. Mamy tutaj wiele opcji. Interesuje nas ustawienie nazwane MIB (Move in Black) późne. Jest ono
domyślne wyłączone. Wciśnijcie na zielonym polu obok niego aby je aktywować (biały znaczek potwierdzenia) i
zamknijcie okno ustawień ( Esc  w górnym lewym rogu).

Wypróbujmy jeszcze raz naszą kolejkę cue ponownie. Wciśnijmy Off  a następnie jeden z przycisków pod dwoma
dużymi suwakami executora głównego. To wyłączy executor główny. Następnie wciśnijmy  Go+ , co uruchomi cue
1 - wygląda ona jak zawsze. Uruchomcie cue 2, a ono automatyczne uruchomi cue 3. W cue 3 widzimy że
urządzenia 41 i 43 przenikają do pozycji i koloru. Są zatem gotowe do cue 4.

Czasy cue

Teraz włączmy cue 4. W niej otrzymamy wartości dla wszystkich urządzeń jakie zaprogramowaliśmy w cue 5, aby były
już gotowe. Zwróćcie uwagę że urządzenia 41 i 43 są włączone. Obserwujcie je przy wciskaniu  Go + . Zobaczcie
jak zmieniają kolor i ruszają się przy wygaszaniu. Widzimy że MIB naprawiło problem z wstępnym ustawieniem
urządzeń, ale jako że zapisaliśmy daną cue w trybie "Cue Only", to wracają do domyślnej pozycji i koloru z cue 5. Nie
o to nam chodziło. Chcemy opóźnić zmianę koloru i ruch, aż wygaszanie się zakończy.

Spójrzmy na kolejkę cue. Jako że dodaliśmy wiele nowych urządzeń. Jako że dodaliśmy wiele nowych urządzeń,
możemy używać większość kolumn czasów. Znajdźcie kolumnę Position Delay i wciśnijcie i przytrzymajcie komórkę
dla cue 5. Powinno to otworzyć Kalkulator, gdzie można wstawić czas opóźnienia dla wszystkich zmian wartości
pozycji w przejściu z cue 4 do cue 5. Ustawcie czas 5 sekund. Tak samo zróbcie w kolumnie Color Delay. Możemy
jeszcze to ulepszać. Skoro chcemy czekania aż dimmer się wygasi, nie potrzebujemy tego by pozycja i kolor
zmieniały się przez 5 sekund. Kolor jest tylko małą drobną częścią w urządzeniach, więc możemy ustawić ruch na
zero sekund. Ruch pan/tilt jest bardziej widoczne i powinien dostać więcej czasu na wykonanie go. Ustawmy mu 1
sekundę. Tak powinien wyglądać nasz końcowy rezultat:

Obrazek 2: Kolejka cue z czasami dla typów presetów.

To nam zadziała, gdyż w tej pamięci cue nic innego nie porusza się ani nie zmienia koloru. Gdyby nie to,
musielibyśmy zrobić dodatkową cue między cue 4 i 5.

Master grupy
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Master grupy

Wyobraźmy sobie teraz że będziemy wystawiać ten spektakl a widownia go pokocha. Możemy potrzebować wiele
wywołań kurtyny. Nasz mały, ale wymyślony teatr ma swoją kurtynę, a kierownik sceny chce użyć jej zamiast wracać
do naszej cue z wygaszeniem. Potrzebujemy zatem sposobu na zgaszenie przednich świateł. Najlepiej robi się to
używając mastera grupy, którym ograniczymy jasność grupy świateł FOH.

Wyczyśćcie programer i aktywujcie grupę Caly FOH  - jak miło że już ją mamy :-) Mając taką selekcję w
programerze, wciśnijmy Store  Group  a potem jeden z klawiszy z executora suwakowego numer 6. Teraz działa on
jako ogranicznik grupy. Oznacza to że jasność urządzeń grupy FOH jest ograniczana przez tego mastera. W
ustawieniu 100% urządzenia mają cały zakres jasności. Przy ustawieniu tego mastera na 50%, ten poziom jest górną
granicą. Jasność wyjściowa jest skalowana proporcjonalnie. Oznacza to że jeśli urządzenie jest zapisane w cue na
50%, a master jest przesunięty na 50%, to jasność wychodzi na 50% z 50% - co oznacza 25%. Jest zatem bardzo
ważne by po spektaklu ustawić wszystkie mastery grupy z powrotem na 100%.

Master Rate oraz Magik Szybkości

Czasem miło byłoby mieć możliwość dynamicznego zmieniania, korygowania czasów cue, tak odrobinę nawet. Może
być potrzebne dopasowania między szybkością występu a czasami zapisanymi w cue. Być może mamy naprawdę
dłuuugie czasy przenikania, które chcemy sprawdzić, ale nie chcemy czekać pół godziny podczas programowania by
sprawdzić np. zachód słońca. Wtedy używamy Master Rate (master tempa). Wciśnijcie Store  Speed  a potem
dowolny klawisz z executora numer 5. W zapytaniu wybierzmy Master Rate . Otrzymamy w ten sposób suwak
mastera tempa.

Normalna pozycja dla tego mastera do środek suwaka. Wtedy wszystkie czasy cue są w proporcji 1 do 1. Zatem
przenikanie 5 sekund będzie odtwarzane przez 5 sekund. Wartość suwaka mastera jest dzielona przez czasy cue.
Zatem jeśli czas przenikania w cue jest zaprogramowany na 5 sekund, a Master Rate ustawimy na np. 2, to czas
przenikania cue 5 sekund zostanie podzielony na 2, dając odtwarzanie przenikania w czasie 2.5 sekund. W drugą
stronę, jeśli przesuniemy suwak w dół do wartości 0.5, to pierwotne 5 sekund podzielimy przez 0.5 - w rezultacie
będzie przenikanie cue trwające 10 sekund.

Wciśnijcie klawisz Magic . Otworzy to takie oto ładne okno:
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Obrazek 3: Magik Szybkości

Podpowiedź:
By zobaczyć Master Rate, Exec Time oraz Prog Time, wciśnij Other  w belce tytułowej widoku Magik
Szybkości. 

Obrazek 4: Magik Szybkości - Other

Można je wybrać jako widok na naszym ekranie.
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Spróbujcie odtwarzać swoje cue przy różnych pozycjach suwaka Master Rate. Gdy już to opanujecie, przesuńcie
suwak na środek i wciśnijcie klawisz  by zresetować Master Rate na 1:1.

W następnym rozdziale przyjrzymy się bliżej programowaniu w trybie Blind.

3.19. Przewodnik Pierwsze Kroki - Funkcje Blind, Preview i tester DMX

W tym rozdziale wypróbujemy dwie funkcje konsolety - Blind i Preview.

Czasem chcemy zobaczyć zawartość cue, lub zapisać coś do cue tak, aby nie zaburzać aktualnego odtwarzania z
konsolety.

Do pomocy w tym mamy dwie różne funkcje.

Blind

Blind jest funkcją ukrywającą programer przed wysyłaniem jego stanu na wyjście. Załączanie i wyłączanie funkcji
Blind robimy klawiszem Blind .

Jeśli mamy coś w programerze i włączymy tryb Blind, to programer przestaje być wysyłany na wyjścia. Tak samo gdy
mamy coś w programerze i wyłączymy Blind, to zawartość programera pokaże się na wyjściach.

Widok DMX

Zanim to wypróbujemy, jest jeszcze jeden widok o który właściwie nie omawialiśmy, ale warto go teraz przedstawić.
Jest to widok DMX. Może on wyglądać następująco:

Widok ten pokazuje stany na wyjściach konsolety. Widać faktyczne wartości DMX na każdym adresie/kanale DMX. Jeśli
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kanał ma wartość 0, to nie jest ona wyświetlana. Gdy coś jest zaadresowane na kanale DMX, to jest otoczony szarą
ramką. Gdy urządzenie zajmuje więcej jak jeden kanał DMX, to ramka obejmie całą grupę używanych kanałów.

Nie będziemy teraz wnikać w szczegóły tego widoku, tylko wskażemy główne cechy.

Tło każdego kanału staje się bardziej zielone wraz z wartością.

W prawym narożniku belki tytułowej jest przycisk  który powiększa komórki tak, by pokazywały nie tylko wartości,
ale i typ parametru za jaki odpowiadają.

Widok przewija samoczynnie do wybranego urządzenia. Wybrane urządzenia są pokazywane z żółtą ramką.

Zaparkowane kanały mają niebieskie tło. Kanały DMX sterowane testerem DMX mają czerwone tło. Parkowaniu i
testowaniu przyjrzymy się w tym rozdziale trochę później.

Widok może wyglądać tak:

Jeśli wciśniecie i przytrzymacie klawisz , to zamiast wartości pokazywane są adresy DMX.

 

Dobrze, wystarczy już o widoku DMX. 

Wracamy do Blind

Skonfigurujmy ekrany, by mieć jednocześnie widok symboli urządzeń, widok arkusza urządzeń, oraz widok arkusza

DMX.

Uruchomcie cue 1 z głównej kolejki cue. To włączy urządzenia 5 i 7 na 40%. Jest to równoznaczne z wartością DMX
równą 102.

Następnie wybierzcie urządzenie 1 i dajcie wartość 50%. Teraz powinno to być widoczne na wszystkich widokach,
obydwu widokach Urządzenia oraz widoku DMX (wartość 128). Teraz włączcie Blind . Zauważcie, że wartości

programera wciąż widać w arkuszu urządzeń, ale widok symboli urządzeń wyświetli urządzenia na 0%. To samo w

widoku DMX - tutaj wartości również znikną.

Czyli wartości programera są widoczne tylko w widoku arkusza urządzeń. Inne widoki pokazują rzeczywisty stan

wyjścia. Zwróćcie uwagę na belkę tytułową obydwu widoków Urządzenia. Widok symboli urządzeń informuje (tylko
playback) a widok arkusza urządzeń informuje (Blind + playback).
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Zwróćcie uwagę że jeśli wyłączymy Blind, to wartości programera są ponownie aktywne na wyjściu. Można tego użyć

by wczytać aranżację do programera, a potem wyjść z Blind, by wyświetlić ją na scenie, przy np. improwizowanym

świeceniu "z ręki".

Teraz możecie sobie myśleć "Niby fajnie, ale to nam po prostu wskakuje i niezbyt dobrze to wygląda". Słusznie.
Przedstawimy wam więc mastera Program Time. Jest to jeden z masterów jakie są w widoku Magik Szybkości.
Można go użyć do zmiany czasu programera. Wciśnijcie Store  Time  a potem jeden z klawiszy executora numer 4,
następnie Prog Time .

Teraz przesuńcie nowy suwak w górę, aby podawał 2.5 sekundy i wtedy ponownie wciśnijcie klawisz Blind . Widzimy
teraz, że wartości stopniowo przenikają. Dwa klawisze powiązane z suwakiem umożliwiają włączenie i wyłączenie
funkcji bez konieczności poruszania suwaka. Jest to bardzo przydatne w spektaklach świeconych "z ręki", gdy
przygotowujemy następną aranżację.

Wadą funkcji Blind jest to, że nie możemy mieć niczego w programerze co chcielibyśmy podtrzymać na wyjściach,

podczas gdy pracujemy nad czymś innym. Tutaj pomoże nam Preview. 

Preview

Inną możliwością podglądu, bez wysyłania tego na wyjścia, jest funkcja Preview.

Używając jej możemy zaglądać do cue, edytować je, oraz testować jak działają czasy przejść w cue. Wszystko to bez
wysyłania na wyjścia.

Najlepiej wyjaśnić na przykładzie. W naszym teatrze reżyser rozważa dodanie w cue 1 urządzenia 1 na poziomie 50%.

Wyłączamy wszystko, uruchamiamy cue 1 i dodajemy w programerze urządzenie 1 na 50%. Realizator teraz siedzi i
rozmawia ze scenografem o tej zmianie. My pilnie potrzebujemy do cue 3 dodać nasze Hex7 na pomarańczowo. Nie
możemy włączyć Blind, bo to zgasi nam urządzenie 1. Co robić?

Spróbujcie wcisnąć klawisz Prvw  a potem duże   Go+   głównego executora. Teraz widoki urządzeń mają
czerwony nagłówek! Pokazuje to, że teraz widzimy coś, co nie jest w istocie rzeczywistym stanem wyjścia.

Zauważcie że urządzenie numer 1 jest nadal aktywne na wyjściu. Widok DMX nadal pokazuje rzeczywisty stan wyjścia
z konsolety. Urządzenie 1 jednak nie jest w naszym programerze. Nie ma go też w żadnym z widoków Urządzenia.

Patrzymy teraz na cue numer 1, zarówno w rzeczywistości jak i w Preview. My jednak chcemy edytować cue 3.

Wciśnijcie teraz małe Go+   w sekcji komend (ważne jest aby nie wcisnąć dużego Go+ w głównym executorze) a

następnie na Prvw . Teraz widzimy przejście z cue 1 do cue 2, po której wchodzi cue 3. Teraz możemy dodać nasze
Hex7, tak jak normalnie byśmy to zrobili.

Urządzenia od 21 do 24 trzeba ustawić na 15% i dać im pomarańczowy kolor. Wszystko to znajduje się teraz w
programerze Preview. Zauważcie że jest on widoczny w obydwu widokach Urządzenia, ale nic nie zmieniło się w

widoku DMX.

Teraz wciśnijcie Update  Please  i dotknijcie na Ok , by zaktualizować cue numer 3. Wyczyść programer i
uruchom następną cue w trybie Preview.

Teraz mamy cue 4. Tu chcemy mieć Hex7 zgaszone, dodając im w tej cue zerowe wartości. Zróbmy to teraz.
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Następnie wyobraźmy sobie że reżyser i scenarzysta skończyli rozmawiać i zdecydowano by nie dodawać urządzenia
numer 1. Możemy wyjść z trybu Preview. Wciśnijmy Esc .  Jeśli mamy coś w linii komend, może być potrzebne
drugie wciśnięcie.

Wróciwszy "na ziemię" możemy sprawdzić co zaprogramowaliśmy w trybie Preview. Wyczyśćmy programer i włączmy
nasze cue.

Funkcja Preview to dobre narzędzie do pracy "w tle" i sprawdzania czasów przenikania. Jeśli chcecie mieć podgląd
na inne executory, to trzeba wcisnąć Preview  a potem klawisz związany z tym executorem.

Tester DMX

Na początku rozdziału wspomnieliśmy że kanały DMX pod kontrolą testera DMX mają czerwone tło widoku DMX.
Przyjrzyjmy się teraz testerowi DMX.

Czasem miło by było móc po prostu sprawdzić kanał DMX, bez adresowania na nim czegokolwiek. Może też mamy
tam np. jakieś światła, które powinny być włączone na stałe.

Mając otwarty widok DMX, wciśnijcie następujące klawisze: DMX  1  3  At  5  0  Please . Zauważcie że kanał
DMX dostał czerwone tło oraz wartość 127 (w DMX, gdzie zakres wartości jest od 0 do 255, poziom 50% odpowiada
wartości 127).

Można tego użyć na każdym kanale DMX. Nieważne czy zaadresowany czy nie. Nie widać tego w żadnym innym

widoku, że ten kanał DMX jest wysterowany - wyjątkiem jest tylko ikona  obok paska wpisywania linii komend na
lewym ekranie. Tester DMX ma najwyższy priorytet. Oznacza to że nie można wtedy sterować tym kanałem DMX przez
programer, executor, lub parkowanie.

Jeśli chcemy uwolnić kanał spod testera DMX, możemy użyć Off: Off  DMX  1  3  Please . 

Jeśli chcecie uwolnić wszystkie kanały spod oddziaływania testera DMX, mamy dwie opcje: Off  DMX  Thru
Please  lub wcisnąć Tools  a potem Wyłącz tester DMX .

Uważajcie co robicie testerem DMX. Używajcie go w pełni świadomie tylko w sytuacjach odpowiednich dla tej
funkcji. Możecie niechcący doprowadzić do sytuacji, że nie możecie dojść przyczyny tego, że urządzenie nie robi tego
co trzeba, by po długim czasie zorientować się że wartości z testera DMX uniemożliwiają nam sterowanie.

Parkowanie urządzeń

Mamy możliwość zablokowania urządzenia na danym stanie, by nie zmienić jego wartości przypadkiem. Nazywamy to
tutaj parkowaniem. Spróbujcie ustawić urządzenie numer 1 na 50%. Teraz wciśnijcie + Pause  (daje to nam
komendę Park) Fixture  1  Please . Wyczyśćcie teraz programer. Nie widać tego w widokach Urządzenia, ale
urządzenie 1 jest w rzeczywistości nadal na poziomie 50%. Spójrzcie na widok DMX. Tutaj widać że urządzenie jest
wysterowane na wartość DMX 127. Wartość ta nie zmieni się niezależnie od tego co dyktuje jej programer lub
pamięci cue. Ignoruje ono nawet suwak GrandMaster oraz klawisz Blackout.

Obok paska wpisu linii komend mamy małą ikonę  symbolizującą parkowanie.

Aby z powrotem odparkować urządzenie, możecie wcisnąć + Go+  (mały klawisz z sekcji komend - daje to
komendę Unpark) Fixture  1  Please . Urządzenie wróciło do normalnej pracy.

69



dot2 User Manual

© 2017 MA Lighting Technology GmbH | Dachdeckerstr. 16 | D-97297 Waldbüttelbrunn | Germany
Phone +49 5251 688865-27 | support (at)ma-dot2.com | www.malighting.com

Version 1.3

1

Pamiętacie jak wcisnęliśmy klawisz Tools ? Jeden z przycisków w tamtym menu miał napisane
Odparkuj wszystkie kanały DMX . Odparkuje on wszystkie zaparkowane urządzenia.

Jeśli urządzenie nie reaguje na twoje polecenia, należy sprawdzić czy przy linii komend mamy ikony informujące
parkowaniu, i/lub o testerze DMX.

 

 

W następnym rozdziale przyjrzymy się makrom.

3.20. Przewodnik Pierwsze Kroki - Bawimy się makrami

MA dot2 daje nam zestaw gotowych makr, które mogą nam pomóc pracować lepiej i szybciej.

Wciśnijcie klawisz Macro  aby je zobaczyć. Oto jak wyglądają:

Obrazek 1: Widok Makra.

W aktualnej wersji oprogramowania nie ma możliwości ich edycji ani dodawania. Jednak gdy uruchomicie jedno z
nich, zobaczycie że one w istocie wykonują polecenia linii komend, a czasem serię takich poleceń, które możemy
wpisywać samodzielnie. Widać zatem że makra nie mają żadnych skrywanych tajemnic, a są jedynie szybszą i
wygodniejszą metodą aktywowania pewnych czynności. Niektóre polecenia są dostępne tylko z użyciem makr lub linii
komend z pomocą klawiatury. 

Możecie również otworzyć widok Makra na jednym z dalszych ekranów. Jeśli wciśniecie w dolnym prawym rogu
ekranu przycisk Więcej... , to możecie wybrać widok Makra.
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Niektóre z funkcji dostępnych w puli makr są unikalne dla puli makr. Zademonstrujemy wam niektóre z nich,
sugerując abyście prześledzili je z nami i sami wypróbowali.

Circular Copy oraz Shuffle

Spójrzmy na coś, co nazwane jest Circular Copy.

Wyczyśćcie swój programer i wyłączcie wszystkie uruchomione executory.

Teraz wybierzcie wszystkie X4 używając grupy Wszystkie X4 . Włączcie je i dajcie w nich niebieski kolor. Teraz
wybierzcie jedną z nich i dajcie tam biały kolor.

Wybierzcie z powrotem wszystkie swoje X4. Wciśnijcie klawisz Macro , znajdź makro Circular Copy >  i przyciśnij je.
Zauważcie jak biały kolor przeszedł z jednego urządzenia na inne. Spróbujcie przycisnąć to makro wiele razy.
Spróbujcie tego samego z Circular Copy < . Widać że przestawiamy wszystkie informacje z urządzenia o jedno
urządzenie w bok wewnątrz selekcji. To bardzo elegancka i szybka metoda na przesuwanie wartości. W następnym
rozdziale zobaczymy jedną z głównych zalet tej funkcji.

Wypróbujmy to wraz z jednym z innych makr. Jak już zauważyliście, makra Circular Copy przestawiają wartości

wewnątrz naszej selekcji, gdzie użyliśmy grupy, zatem kolejność selekcji to od 31 do 36. Znajdźmy i wciśnijmy makro
Shuffle Selection  - może być potrzebne przewinięcie widoku Makra na dół. Nie stało się nic zauważalnego, ale

teraz wypróbujcie Circular Copy jeszcze raz. Widzimy tym razem że przestawianie białego wygląda na losowe. Dzieje

się tak, bo wykonaliśmy tasowanie kolejności selekcji wybranych urządzeń.

Spróbuj wybrać jedne z niebieskich urządzeń i zmień kolor na czerwony. Wybierz je wszystkie ponownie - fixture 31
thru 36. Teraz po wciśnięciu Circular Copy, biały i czerwony będą się ruszać w spodziewanym kierunku. Tym razem

znajdźcie i wciśnijcie makro Shuffle Values . To przestawia sześć różnych zestawów wartości jaki mamy, na sześć
urządzeń jakie mamy w selekcji, używając losowej kolejności.

MAtricks oraz Invert

Wyczyśćmy programer i spróbujmy czegoś innego.

Wybierzmy urządzenia od 1 do 10, w tej kolejności. Znajdźmy i wciśnijmy makro MAtricks Odd . Pamiętacie jak
używaliśmy klawiszy Next , Prev  i Set , przechodząc pojedynczo przez wybrane urządzenia? Jest to bardzo
podobne, przy czym właśnie wybraliśmy każde nieparzyste urządzenie z naszej selekcji. Mamy więc w tej chwili
wybrane co drugie urządzenie z naszej selekcji. Spróbujcie wcisnąć na makro MAtricks Even . To wybierze
pominiętą wcześniej część urządzeń. Tak się składa że były to odpowiednio urządzenia z nieparzystą i parzystą
numeracją ID. Było tak jednak tylko dlatego, że wynikało to z naszej początkowej kolejności selekcji. Spróbujcie teraz
wcisnąć makro Shuffle Selection . Teraz ponownie wypróbujcie makra Odd i Even. Zauważycie że teraz wybór nie

ma nic wspólnego z numeracją ID. Do tego celu mamy jeszcze dwa kolejne makra nazwane Odd ID  oraz Even ID .
Jeśli teraz je wypróbujecie, zobaczycie że zostaną użyte dodatkowo na naszą aktualną podselekcję - tak, wiemy że to
dość skomplikowane, oraz niezupełnie to co chcieliśmy. Po pierwsze trzeba się upewnić że nie mamy żadnych
podselekcji. Zrobimy to wciskając makro MAtricks RESET . Teraz użyjmy makr MAtricks Odd ID  oraz
MAtricks Even ID . Teraz możemy wybierać urządzenia z parzystymi i nieparzystymi ID, nawet po wcześniejszym

przetasowaniu selekcji.

Wyczyśćcie i zresetujcie urządzenia od 1 do 10. Teraz wciśnijcie makro MAtricks 1/3 . Podzieli ono waszą selekcję
na 3 grupy i wybierze pierwszą podgrupę. Można użyć klawiszy Next  i Prev  do zmiany aktualnie wybranej
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podgrupy. Mamy również MAtricks na 4 i 5 podgrup.

Wyczyśćcie programer i ponownie wybierzcie urządzenia od 1 do 10. Teraz znajdździe i wciśnijcie makro Invert , a
potem wciśnijcie klawisz Please . Mamy  teraz wybrane wszystkie inne urządzenia, ale już bez urządzeń od 1 do 10.

Wyczyśćcie programer i wybierzcie urządzenia 5 i 6. Teraz wciśnijcie makro Invert , klawisz Group  a potem
pierwszą grupę Same Dimmery . Teraz wybraliśmy wszystkie urządzenia z grupy Wszystkie dimmery, za wyjątkiem

urządzeń 5 i 6. Można zatem użyć "invert" do wykonania bardziej skomplikowanych selekcji urządzeń.

Dodatkowa ekstra informacja o Invert. Jeśli przypadkiem wciśniemy Shuffle Selection, ale chcemy wrócić do

pierwotnej kolejności numerycznej, to wtedy możemy dwa razy wykonać Invert (pamiętajcie o Please  między nimi).

Wtedy wracamy do pierwotnej selekcji, ale w kolejności numerycznej.

Knockout

Dwa makra "knockout" są bardzo przydatne do usuwania urządzeń oraz ich wartości z programera. Wybierzcie
urządzenia od 1 do 10 i ustawcie na Full. Teraz wybierzcie tylko urządzenia 5 i 6. Następnie znajdźcie i wciśnijcie

makro Knockout Selection . To usuwa selekcję, oraz usuwa wartości programera dla tych dwóch urządzeń.
Wypróbujmy drugie. Wciśnijcie Oops . Z powrotem mamy wartości urządzeń 5 i 6, oraz powinny być one wybrane.
Teraz wciśnijcie makro Knockout Invert . Wyrzuciliśmy teraz z programera wszystkie wartości, poza tymi z urządzeń 5
i 6. Wyczyściliśmy również selekcję. To były kolejne fajne makra, które wiele pomagają w naszym programowaniu.

Więcej warunków "if"

Mamy dwa makra "If" jakie chcielibyśmy przybliżyć. Nazywają się "IfActive" oraz "IfProg". Razem z "IfOutput" spod
klawisza "If" otrzymujemy interesujące opcje do wyboru urządzeń.

Wyczyścimy teraz programer używając ciekawego narzędzia. Przytrzymajmy wciśnięty klawisz  i wciśnijmy klawisz
Off . Otwiera to okno Wyłącz...  Tutaj możemy wyłączyć uruchomione executory, wyczyścić programer, resetować

mastery specjalne, lub wszystko to razem. Chcemy zacząć od zera, więc przyciśnijcie na Wyłącz wszystko . Teraz
uruchomcie cue 1 w głównym executorze.

Teraz wciśnijcie klawisze If  Please . To wykonuje komendę IfOutput. Oznacza to wybranie wszystkich urządzeń,
które teraz mają na wyjściu jasność większą od 0%. Bardzo przydatne. Robiąc teraz "Invert" otrzymamy selekcję
wyłączonych urządzeń.

Spójrzmy na dwa kolejne. Spróbujcie wcisnąć na IfActive . To nie robi niczego (za wyjątkiem odznaczenia aktualnej
selekcji). Aby to zadziałało musimy mieć coś w programerze. Wybierzcie urządzenia od 21 do 24 i dajcie na nich
jakiś ładny kolor. Wciśnijcie Clear  jeden raz. Aby wybrać je ponownie, można wcisnąć na makro IfActive . Dzieje
się tak dlatego, że te urządzenia mają aktywne wartości w programerze (mamy czerwony pasek przy typie presetu
Color w pasku z prawej - wskazuje on na obecność aktywnych wartości). Zapiszcie to na pustym executorze i
wciśnijcie Clear  jeden raz (to bardzo ważne). Teraz wypróbujcie makro IfActive  podobnie. Teraz to nie zadziałało.
Urządzenia nadal mają wartości w programerze, ale nie są już one aktywne! Spróbujcie zamiast tego makro IfProg .
To wybierze urządzenia z powrotem. 

Jeśli chcecie, możecie skasować dopiero co zapisany executor - służył tylko do tego przykładu.
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Tym sposobem przyjrzeliśmy się niektórym makrom - są tam inne, których tu nie opisaliśmy. Jeśli chcecie dowiedzieć
się więcej o nich, przeczytajcie temat pomocy o widoku Makra.

W następnym rozdziale użyjemy niektóre z nich kolejny raz.

3.21. Przewodnik Pierwsze Kroki - Budowanie chaserów

Skoro teraz wiemy jak robić wymyślne kopiowanie w kółeczku, spróbujmy tego użyć do zbudowania przebiegu typu
chaser.

Dodajmy go na nowej stronie. Wciskajmy Page +  aż będziemy na stronie 3, oraz zrobimy Wyłącz wszystko  w oknie
Wyłącz..., otwieranym kombinacją klawiszy  + Off .

Tworzenie kolejki cue

Chasery są kolejkami cue, które są odtwarzane z innymi czasami od tych zapisanych dla każdej cue. Często są
odtwarzane w zapętleniu, ale są też inne opcje.

Pierwsze co potrzebujemy zrobić, to stworzyć kolejkę cue.

Wybierzmy wszystkie nasze X4 używając do tego grupy.

Zaświećmy je i dajmy niebieski kolor - za wyjątkiem urządzenia 31 - ono powinno być na biało.

Zapiszmy to pod executorem numer 1.

Upewnijmy się że wszystkie te urządzenia są wybrane (używając grupy) i wciśnijmy jeden raz na makrze
Circular Copy > .

Zapiszcie to jako cue numer 2. Kontynuujmy używanie Circular Copy i zapisywanie cue, aż będziemy mieli 6 pamięci

cue.

Oto nasza kolejka cue, z wieloma krokami dla chasera.

Jedyny problem teraz jest taki, że ma teraz za dużo informacji. Używając "Circular Copy" przenosiliśmy wszystkie
wartości urządzeń między nimi. Wszystko fajnie, ale nie tego chcieliśmy w naszym przebiegu - chcemy tylko dimmer i
kolor. Usuńmy więc resztę. Wybierzmy wszystkie X4 i dwa razy wciśnijmy Please . To wciąga nam do programera
wszystkie możliwe atrybuty. Chcemy zachować w pamięciach cue informacje o dimmerze i kolorach, więc nie
chcemy ich teraz w programerze. Wciśnijcie Off  a potem w pasku presetów (prawa strona prawego ekranu) na
Dimmer , a potem znowu Off  i na Color  w pasku typów presetów. To powinno usunąć czerwone znaczniki

będące obok tych przycisków. Dobra, teraz wciśnijmy na Store  Cue  Thru , a następnie na jednym z klawiszy tego
executora. W oknie zapisywania wciśnijmy na opcji Usuń . Teraz usunęliśmy wszystkie niepotrzebne nam wartości z
kolejki cue.

Przełączanie na chaser

Teraz potrzebujemy zmienić tryb kolejki cue. Trzeba powiedzieć konsolecie że to ma być teraz chaser.

Wciskamy klawisz  a potem jeden z klawiszy executora na którym zapisaliśmy nasze cue.

W górnym prawym rogu okna kolejki cue widać ikonę narzędziową  - dotknij ją.
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Otworzy się okno ustawień tego executora. Widzieliśmy już takie dla głównego executora, gdy aktywowaliśmy MIB.
Górna część opcji wygląda tak:

Obrazek 1: Ustawienie chasera w executorze

W tej chwili opcja "Jest chaserem" ma zaprzeczenie, więc nie kolejka nie jest chaserem. Wciśnijcie na niej, a potem
na lewym górnym rogu na Esc .

Zauważcie, że w pasku executorów zmienił się kolor tego executora. Wygląda teraz następująco:

Obrazek 2: Executor oznaczony kolorem dla chasera.

Spróbujcie teraz przesunąć suwak w dół, a potem w górę na 100. Chaser zaczął swój przebieg.

Zmienianie ustawień chasera

Jeśli nie widać kolejki cue, wciśnijcie ponownie klawisz , a potem klawisz executora z uruchomionym
chaserem.

Teraz dół ekranu 1 pokazuje ustawienia dotyczące chasera. Wyglądają następująco:

Obrazek 3: Opcje odtwarzania chasera.

Górna połowa daje dwa różne ustawienia jak poszczególne cue (kroki chasera) powinny przebiegać. Przyciśnięcie
wielokropka z lewej otwiera listę z czterema opcjami.

Do przodu - uruchamia kroki w kolejności od najniższego numeru do najwyższego.

Wstecz - uruchamia kroki w kolejności od najwyższego numeru do najniższego.

Odbicie - zaczyna odtwarzać do przodu, a po osiągnięciu najwyższego numeru odtwarza wstecz. Mamy ciągłą
zmianę kierunków na końcach kolejki.

Losowe - robi losowy wybór cue/kroków w odtwarzaniu.

Wielokropek z prawej daje następujące ustawienia:

Nieskończone - odtwarza chaser aż zostanie przez nas zatrzymany

Strzał-wyłącz - przejdzie przez chaser jeden raz, a następnie go wyłączy. Jeśli kolejność odtwarzania jest losowa,
to przejdzie przez tyle kroków/cue ile mamy, ale niekoniecznie przez każdą cue/krok! 

Strzał-włącz - to samo co Strzał-wyłącz, ale zrobi pauzę na końcowym kroku/cue.
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Dolna połowa daje kontrolki do odtwarzania chasera (dla każdego z trybów aktywacji), lub jego pauzowania. Są tam
również trzy przyciski zmieniające szybkość. Można zrobić połowę szybkości, podwoić ją, lub resetować do ustawienia
enkodera pod spodem.

Pamiętacie jak mówiliśmy że wszystkie czasy cue są ignorowane? Oznacza to że przy domyślnym czasie przenikania
0, rezultatem jest przeskok między poszczególnymi krokami. Jeśli chcecie mieć ładniejsze przenikanie z kroku na
krok, możemy użyć drugiego enkodera z prawej. Nazywa się teraz Czas Fade i ma wartość w procentach. Używamy

go by ustawić jak wiele z dostępnego czasu powinno być użyte do przenikania z jednego kroku na następny. Im
więcej tam ustawimy, tym więcej czasu kroku będzie przeznaczone na przenikanie.

Obok enkodera czasu Fade mamy enkoder szybkości. Tutaj ustawiamy konkretną prędkość. Jeśli usiłujemy
dopasować szybkość do rytmu muzyki, wtedy możemy wcisnąć i przytrzymać klawisz Speed  i wystukiwać rytm na
jednym z klawiszy executora powiązanego z chaserem. Będzie to dynamicznie zmieniać szybkość chasera do
szybkości naszego wciskania - funkcja ta nazywa się Learn i widać ją również przy Master Speed w widoku Magik
Szybkości.

MA dot2 określa szybkość jednostką BPM (rytmy na minutę). Używana jest do chaserów i efektów, i w obydwu
przypadkach jest regulowana suwakiem Master Speed z widoku Magik Szybkości. 

Uruchamianie chaserów spod cue

Jednym z ograniczeń chaserów jest to, że nie ma łatwego integrowania ich z odtwarzaniem kolejek cue. 

Jedynym sposobem na to jest dopisanie poleceń linii komend w kolejce cue. Wciśnijcie Cue  aby otworzyć widok
głównej kolejki cue. Przewińcie teraz widok w prawo, by odnaleźć kolumnę CMD.

W komórce komendy dla cue 4 chcemy dodać polecenie uruchamiające chaser. Upewnijmy się najpierw że suwak
chasera jest na dole, zanotujmy sobie numer strony executorów oraz numer executora. Powinno to być na stronie 3,
executor numer 1.

W komórce komendy wpiszmy: fader 3.1 at 100 fade 2

Celem wyłączenia go w cue 5, wpiszmy w jej komórce: fader 3.1 at 0 fade 5

Teraz możemy wypróbować kolejkę cue, a gdy uruchomimy cue 4, to uruchomi się chaser, a w cue 5 zostanie on
zatrzymany. Zauważcie że robi to z ładnym przenikaniem. Wygaszanie nie jest tak ładne. Jest tak dlatego, że X4
nadal otrzymuje wartości dimmera z głównego executora. Dlatego po przenikaniu 5 sekund, kolory przeskakują do
zielonego. Aby to naprawić, stwórzmy nową pustą cue 5.5 z czasem przenikania 2, a następnie dodajmy dimmery w
X4 na 0% tylko w cue 5. Następnie w cue 5.5 zróbmy wyzwalacz Kontynuuj. Sugerujemy abyście tak zrobili :-)

 

 

To już prawie wszystko co musicie wiedzieć o chaserach. Cue mogą mieć każdy tym zawartości, możecie mieć tyle
cue ile chcecie. To tylko kwestia waszej wyobraźni. W następnym rozdziale przyjrzymy się niektórym efektom.

3.22. Przewodnik Pierwsze Kroki - Efekty

W tym rozdziale przyjrzymy się mechanizmowi efektów w MA dot2.
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Zacznijmy od nowa. Wyłączmy wszystko i zresetujmy wszystkie mastery specjalne.

Efekty dimmera i teoria efektów

Zacznijmy od prostszych efektów. Wybierzcie urządzenia od 1 do 10.

W pasku typów presetów wybierzcie Dimmer  i wciśnijcie klawisz Effect .

Otworzy to widok Efekty Dimmer. Tutaj mamy zestaw efektów dostępnych dla atrybutu dimmera. Lewa strona ekranu
pokazuje możliwe efekty, a prawa ma różne narzędzia typu Przetasuj selekcję i szeregi Align.

Wciśnijcie efekt Soft Dimmer  i spójrzcie na widok Urządzenia. Otrzymaliśmy efekt fali sinus przechodzącej przez
nasze 10 urządzeń. Porusza się od 0% do 100%. W widoku urządzeń znajduje się również fioletowy znacznik, obok ID
urządzenia, pokazujący że urządzenie jest objęte efektem.

Efekty są przejściami - oscylacjami między jedną wartością i drugą. Zawsze poruszają się między dwiema wartościami
- i tylko dwiema. Możemy sterować jak powinny od wartości do wartości, możemy sterować szybkością, oraz czy
powinny poruszać się wspólnie, lub czy powinny być rozproszone w etapie (fazie) ruchu.

Przyjrzyjmy się niektórym z tych ustawień. Zacznijmy od dwóch wartości. W niebieskiej belce nazwy efektu mamy dwa
przyciski o nazwach Dolna wartość  i Górna wartość . Dają one dostęp i możliwość zmiany tych wartości.

Obrazek 1: Belka tytułowa widoku Efekty Dimmer.

Wciśnijcie na Dolna wartość . Otrzymamy standardowy widok wartości dimmera. Wciśnijcie na przycisku 25% .
Zwróćcie uwagę jak zmieniło to najniższą wartość w widoku Urządzenia. Zauważcie też, że belka tytułowa widoku
Dimmer również jest niebieska i ma dwa dodatkowe przyciski:

Obrazek 2: Belka tytułowa widoku sterowania Dimmer - uruchomiony efekt.

Przycisk pierwszy z lewej jest małą krzywą sinus. Obrazek ikony jest tylko symbolem, nie zmienia się przy zmianie typu
efektu. Przycisk Zwykła wartość  przełącza nam sterowanie z powrotem na wartość główną. Później przyjrzymy się
temu co to oznacza. 

Wciśnijcie Górna wartość  i zmieńcie na 75% . Właśnie ograniczyliśmy ruch efektu do wartości od 25% do 75%.
To są dolne i górne wartości. Teraz wciśnijcie ikonkę sinusa w belce tytułowej. Przełączy to na widok efektu.

Mogliśmy również ustawić dolną i górną wartość lewym enkoderem.

Spróbujcie obrócić enkoderem 2. Zmienia to szybkość efektu.

Trzeci enkoder reguluje fazę. Pod tą nazwą kryje się rozstaw urządzeń w punktach czasu na przebiegu efektu.
Spróbujcie przycisnąć enkoder i dać wartość 0. Teraz wszystkie dziesięć urządzeń porusza się identycznie. Innymi
słowy, są w tym samym punkcie przebiegu, mają tą samą fazę. Nawet jeśli obrócimy enkoder, to nie da to
widocznych zmian. Dzieje się tak dlatego, że wszystkie urządzenia są wciąż razem przypisane razem w jeden punkt
przebiegu, a jedyne co zrobiliśmy to przesunęliśmy je razem. Jeśli chcemy przerobić efekt na poprzedni wygląd,
trzeba rozproszyć urządzenia równomiernie na przebiegu efektu. Przebieg ten jest często opisywany kołem. Dlatego
faza jest wartością kątową. Pełny cykl efektu to 360 stopni koła, więc chcemy rozstawić wszystkie urządzenia
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równomiernie w całej pętli. Trzeba nadać fazę od 0 do 360 stopni. Z powodu matematyki (trochę zbyt złożonej by ją
wyjaśniać tu i teraz) trzeba użyć -360 aby otrzymać wrażenie ruchu z lewej do prawej. Wciśnijcie enkoder i
wybierzcie ciemno czerwony przycisk opisany 0..-360 . Odzyskaliśmy wcześniejszy efekt sinusoidy. 

Zanim przejdziemy dalej, wciśnijcie Hard Dimmer . Daje to nam efekt dimmera w stylu chasera. Prawy enkoder
steruje właściwościami Szerokość i Zmiękczenie. Wypróbujcie je. Mała szerokość daje mało urządzeń na raz. Wyższe
wartości poszerzają ilość włączonych urządzeń. Przy szerokości około 20% wciśnijcie i przytrzymajcie  i obróćcie
enkoder. Zmieniamy przejście wartości ze skokowej na przenikanie, uzależnione od wartości procentowej.
Spróbujcie dać zmiękczenie 100% oraz szerokość 50%. Rozpoznajecie ten efekt?

Wypróbujcie też obydwa efekty "ramp" i pobawcie się ich szerokością.

W porządku, spróbujmy ich używania. Wybierzcie efekt Hard Dimmer  i ustawcie szerokość na 50%. Teraz
wybierzcie Przetasuj selekcję . Przyciśnijcie Store  a potem jeden z klawiszy executora numer 1 na stronie 1.
Wyczyśćcie programer i spróbujcie uruchomić cue. Jeśli ustawiliście domyślny czas cue, to efekt używa go do
przenikania efektu.

Zróbmy teraz cue numer 2, gdzie efekt przenika do wygaszenia się. Zaczynamy wybierając ponownie te same 10
urządzeń i wciskając klawisz Effect . Teraz wydawać by się mogło, że należy wcisnąć Wył.  w widoku efektu, ale to
wyrzuca efekt z programera, a w tej chwili efekt jest zapisany i odtwarzany w cue. Kolejka cue jest śledzona, więc
trzeba urządzeniom nakazać zatrzymanie efektu - trzeba zaprogramować zatrzymanie. W systemie MA taką funkcję
nazywamy "Stomp". Zatem przyciskamy na Stomp . To zatrzymało nam efekt. Zapiszmy to jako cue 2 z czasem
przenikania 5 sekund - już wiecie jak to robić.

Efekty koloru

Spróbujmy teraz zrobić efekty koloru.

Wybierzcie głowy X4 i nadajcie maksymalną jasność, a w pasku typów presetów wciśnijcie na Color , potem w belce
tytułowej na ikonie sinus. 

Wciśnijcie na 2 Color Hard . To wygląda bardzo podobnie do chasera z poprzedniego rozdziału!

Teraz dolna i górna wartość odpowiadają za dwa kolory, między którymi efekt wykonuje przejścia. Spróbujcie je
zmieniać. Sprawdźcie też jak działa z nimi zmiana szerokości i zmiękczenia.

Wypróbujmy efekt poruszający się od zewnątrz do środka. Wyczyśćmy programer. Wybierzmy wszystkie X4 używając
grupy i włączmy efekt 2 Color Hard . Używając dolnej i górnej wartości, wybierzmy kolory jakie nam odpowiadają.
Wciśnijcie na enkoderze fazy i ustawcie wszystkim urządzeniom 0. Teraz wciśnijcie na przycisku Align <>  i obróćcie
enkoder fazy w prawo, aby efekt miał ruch fali z zewnątrz do środka. Jeśli obrócicie go dostatecznie daleko, to
zacznie on ruch w drugą stronę. Ustawcie wartość jaka wam odpowiada. Zapiszcie rezultat jako cue 1 na executorze
numer 2 strona 1.

Jest jeden specjalny efekt koloru - RGB Rainbow. Wybierzcie wszystkie X4 i wypróbujcie go. Zapiszcie to jako cue 2 z
czasem przenikania, następnie wypróbujcie jak wygląda przenikanie z cue 1 do 2.

Efekt "Colorwheel 2 Color" służy do efektów koloru na tarczy kolorów. Jest efektem między dwoma kolorami z tarczy
kolorów.

Niewiele więcej można powiedzieć o efektach koloru. Zróbmy jakiś ruch.

Efekty pozycji
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Efekty pozycji

Pamiętacie jak obiecaliśmy wyjaśnić "Zwykła wartość"? Wiele efektów pozycji jest fajne tylko wtedy, gdy urządzenia
mają ustawioną pozycję początkową. Oznacza to że mamy pamięć cue, w której urządzenia są wycelowane w
wokalistę zespołu. W następnej cue urządzenie zaczyna robić efekt kółka wokół wokalisty. Następna cue to przejście
urządzenia na gitarzystę, nadal kontynuując robienie kółek. Następna cue przechodzi na wokalistę, jednocześnie
zatrzymując efekt. Takiego typu scenariusz to powód, dlaczego mamy też "zwykłą wartość" oraz dlaczego efekty (ich
wartości) są przyczepione do zwykłych wartości.

Spróbujmy to zrealizować. Najpierw potrzebne są dwa presety pozycji do Alpha Profile. Nazwijmy je "Wokal" i
"Gitara". Włączmy urządzenia i wycelujmy je na wokalistę. Zapiszmy jako cue 1 na executorze 3 (strona 1).

Teraz potrzebujemy efekt kółka. Wciśnijcie w pasku typów presetów na Position , potem na ikonę sinusa w belce
tytułowej okna. Tutaj bardzo przystępnie już mamy efekt kółka (Circle) - wybierzcie go. Sprawmy by wyglądał bardziej
losowo. Użyjmy makra Odd  do wybrania połowy urządzeń, wróćmy do widoku efektów i wciśnijmy na przycisku
Kierunek <> . Zakończmy ten etap wciskając klawisz Set  (wybieramy z powrotem wszystkie urządzenia). Teraz

połowa urządzeń robi obroty w przeciwną stronę. Zróbmy trochę mniejszy rozmiar ruchu. Pierwszy enkoder z lewej
steruje rozmiarem. Obracanie nim umożliwia nam zwiększanie oraz zmniejszanie kółka. Pokazuje nam dwie
oddzielne wartości procentowe. Jest tak dlatego, że mamy dwa oddzielne rozmiary. Jeden dotyczy tilt a drugi pan.
Obracanie enkoderem zmienia te dwie wartości razem. Zróbcie rozmiar jaki chcecie - nam odpowiadał 3.6%...10%.
Oto nasz efekt kółka. Zapiszcie to jak cue 2 z czasem przenikania (fade) 3 sekund.

Chcemy by następna cue przestawiła urządzenia na gitarzystę. Wybierzcie urządzenia i wybierzcie preset pozycji
"Gitara". Zapiszcie to jako cue 3.

Mając nadal wybrane urządzenia, otwórzmy ponownie efekty pozycji i dotknijmy Stomp  a potem na presecie pozycji
Wokal . Zapiszmy to jako cue 4.

Należałoby też dodać czasy przenikania "fade" 3 sekund do wszystkich pamięci cue. Wyczyśćcie programer i
przetestujcie rezultat.

Widzimy ruch kołowy w widoku Urządzenia w trybie symboli, oraz widzimy presety pozycji w widoku Urządzenia w

trybie arkusza. Gdy urządzenie ma uruchomione na nim efekty, otrzymuje ono mały purpurowy znacznik obok ID
urządzenia - we wszystkich widokach arkusza urządzeń.

Efekty pozycji używają wartości "rozmiar" i "środek" zamiast "dolna" i "górna". Jest tak dlatego że mamy pozycję
bazową i dajemy rozmiar efektu wokół tej bazy. Możemy użyć wartości "środek" do przesunięcia efektu względem
pozycji bazowej.

 

To było podstawowe wprowadzenie do efektów. Zanim przejdziemy dalej, wypróbujcie inne efekty pozycji i pobawcie
się nimi trochę.

 

Możecie robić efekty na większości typów presetów. To była tylko mała demonstracja niektórych najpopularniejszych.
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Jesteśmy już bardzo blisko końca tego przewodnika. Zanim zakończymy, powinniśmy przyjrzeć się podłączaniu
zewnętrznego wyposażenia.

3.23. Przewodnik Pierwsze Kroki - Łączenie z onPC, 3D, skrzydłami i bramkami

Skoro jesteśmy tak blisko zakończenia Przewodnika Pierwsze Kroki, chcemy wam przybliżyć proces dodawania
zewnętrznego osprzętu.

Rodzina produktów dot2 ma trzy różne konsolety. Najmniejsza to "dot2 core". Ma ona segment poleceń i segment
suwaków "core". Kolejnym modelem jest "dot2 XL-F". Ma to samo co model "core", a dodatkowo wbudowany
dodatkowy wing suwakowy. Model "dot2 XL-B" odpowiada modelowi "core", mając dodatkowo wbudowany wing
klawiszowy. Wing rozszerzający "dot2 F-Wing" ma 8 executorów suwakowych i 16 executorów bez suwaków. Wing
rozszerzający "dot2 B-Wing" ma 48 executorów bez suwaków.

Konsoleta "dot2 core" może obsłużyć podłączone maksymalnie dwa "dot2 F-Wing" i dwa "dot2 B-Wing". Ta sama
ilość dotyczy konsolet "dot2 XL", ale ich wbudowane wingi wliczają się jako już podłączone, więc można im
podłączyć do trzech dodatkowych wingów dopełniających typów.

Do naszego systemu można podłączyć 10 bramek dot2 Node4 (1K). Bramki służą do wysyłania sygnałów DMX.
Podłączane są przez sieć i mogą być umieszczone w oddalonych miejscach. Ty decydujesz, które z 8 przestrzeni DMX
pokazują się na poszczególnych gniazdach wyjściowych konsolet, oraz gniazdach bramek Node4.

W jednym systemie możemy podłączyć w sumie do pięciu konsolet dot2 lub onPC, oraz do pięciu wizualizerów dot2
3D.

Wszystkie te urządzenia są łączone razem switchem Ethernet 100 Mbit (minimum). Należy użyć dobrej jakości
switcha, który umożliwia komunikację multicast. Większość współczesnych switchy sieciowych to umie. Prosimy
również używać dobrej jakości kabli Ethernet kategorii co najmniej Cat 5e. Urządzenia dot2 komunikują się ze sobą
używając protokołu sieciowego w standardzie IPv6. Daje to unikalną numerację, która działa jako adres dla każdego
urządzenia. Jeśli używasz dot2 onPC, lub dot2 3D, to twój komputer potrzebuje adresu IPv6. Wszystkie nowe
komputery mają go automatycznie, ale jeśli wasz nie ma, należy go skonfigurować. Dostępny jest też temat Czym jest
IPv6, który może w tym pomóc.

Skrzydła dot2

Gdy zrobicie wszystkie sprzętowe połączenia, trzeba nawiązań połączenie konsolety ze skrzydłami. Wciśnijcie Setup
a potem Skrzydła dot2 . 

Okno może wyglądać następująco:
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Obrazek 1: Konfiguracja skrzydeł.

Tutaj możemy wybrać puste przypisanie skrzydła (właściwego typu), celem podłączenia skrzydła.

Po wybraniu pustego przypisania, otrzymamy listę skrzydeł dostępnych w sieci. Gdy wybierzemy skrzydło na liście, to
zacznie ono migać. Tak rozpoznajemy skrzydło które wybraliśmy. Wybierz urządzenie które chcesz i wciśnij
Przypisz wybrane .

To tyle jeśli chodzi o skrzydła.

Konsoleta dot2, dot2 onPC, dot2 Node4 (1K) i wizualizery dot2 3D

Z pozostałymi urządzeniami dot2 historia jest trochę inna.

Do połączania razem konsolet, onPC, bramek i wizualizerów 3D, potrzebujemy uruchomić sesję. Wciśnijcie Setup  a
potem Sesje . Jeśli konsoleta już jest w sesji, to przycisk u góry z prawej ma napisane Zatrzymaj/opuść sesję  a opis
obok informuje o sesji w jakiej konsoleta uczestniczy. Jeśli nie mamy uruchomionej sesji, przycisk ma napis
Nowa sesja lub dołącz do istniejącej . Możemy mieć cztery różne sesje uruchomione w sieci. Celem podłączenia

konsolety, onPC, bramek oraz 3D, muszą być one w tej samej sieci, oraz być połączone do sesji z tym samym
numerem. Gdy wciśniecie przycisk Nowa sesja lub dołącz do istniejącej , pokażą się cztery przyciski - po jednym na
każdą sesję. Jeśli numer sesji jest już zajęty, przycisk będzie miał opis Dołącz do sesji . Jeśli nie ma uruchomionej
sesji, możemy wcisnąć Nowa sesja...  i zacząć własną sesję.

Możemy dodawać konsolety, onPC, 3D i bramki DMX do naszej sesji, mając sesję uruchomioną a następnie
otwierając Sesje , oraz pod Podłączone urządzenia możemy wcisnąć na przycisku Dodaj . Pokaże się nam lista

wszystkich urządzeń jakie mamy w sieci.

Przełączając między poszczególnymi częściami, widzimy różne urządzenia w każdej części. Jeśli konsoleta lub onPC
mają jasno zielone tło, to jest to urządzenie które mamy przed sobą. Ciemno zielone tło oznacza urządzenie
należące do naszej sesji. Czerwone tło oznacza urządzenie, które powinno być w naszej sieci, ale go brakuje.

Można usuwać urządzenia z naszej sieci przez wybranie go i wciśnięcie na Usuń .
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Tak jak napisano wcześniej: ograniczeniem dla każdej sesji jest pięć konsolet/onPC dot2, pięć wizualizerów dot2 3D,
oraz dziesięć bramek dot2 Node4 (1K).

Można ustawić które przestrzenie wychodzą przez podłączone bramki lub wyjścia konsolet, dla każdego gniazda XLR.
Można to zmieniać wybierając bramkę/konsoletę, w której chcemy zmieniać, następnie wybierać komórki dla
poszczególnych gniazd XLR. Wciśnij prawy enkoder i wpisz numer przestrzeni który chcesz - wybierać można od 1 do
8.

 

Spektakl pamięta podłączone urządzenia, oraz ich przypisania przestrzeni DMX

 

 

Zbliża się ostatni rozdział!

3.24. Przewodnik Pierwsze Kroki - Udanego programowania

Dziękujemy za poświęcenie czasu na przejście przez Przewodnik Pierwsze Kroki.

Poruszyliśmy w nim wiele funkcji w MA dot2. Jest wiele szczegółów o których nie pisaliśmy.

Namawiamy was do użycia tej instrukcji do znalezienia odpowiedzi na pytania jakie możecie mieć.

Jest tutaj wiele przydatnych zasobów.

Można poczytać o wszystkich widokach i oknach. Są również opisy wszystkich komend. Każdy klawisz jest opisany. 

Dla dodatkowych informacji o różnych koncepcjach w konsolecie można przeczytać dział Czym są..., a jeśli chcecie
zrobić coś konkretnego, może to być opisane w dziale Jak zrobić....

Nie zapomnijcie o możliwości użycia klawisza Help  razem z klawiszami oraz dotykaniem na ekranie, by otrzymać
opisy do klawiszy i widoków. 

Możecie również skorzystać online z forum użytkowników dot2, by zadawać pytania. Jeśli czytacie to przez internet,
możecie użyć tego linku aby się dostać do forum: http://forum.ma-dot2.com/

 

Możecie znaleźć też więcej ciekawych rzeczy na stronie internetowej dot2 pod adresem: http://www.ma-dot2.com/

 

Udanego programowania :-)
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4. Czym są...

W tym rozdziale spróbujemy odpowiedzieć na niektóre pytania o różne elementy w dot2.

Jego celem jest pomoc w zrozumieniu koncepcji różnych nazw użytych w instrukcji i w konsolecie.

Dla bardziej praktycznych opisów postępowania możecie zajrzeć na strony Jak....

4.1. Kolory systemowe

Po niektórych czynnościach, dot2 daje komunikaty w postaci kolorów.

Wyjaśnią to poniższe przykłady.

Kolor szary

Obrazek 1: Kolor szary

Szary oznacza obiekt, który nie jest aktualnie wybrany (nie jest w selekcji). To jest domyślny kolor.

Kolor żółty

Obrazek 2: Kolor żółty

Żółty oznacza wybrany obiekt (znajdujący się w selekcji), np. urządzenie lub grupę.

Kolor czerwony

Obrazek 3: Kolor czerwony

Czerwony oznacza wartość pochodzącą z programera, która może zostać zapisana. Używany w pasku typów presetów
oraz widoku arkusza urządzeń.

Kolor fioletowy
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Kolor fioletowy

Obrazek 4: Kolor fioletowy

Kolor fioletowy w widoku urządzeń wskazuje na uruchomiony efekt, a w belce tytułowej widoków sterowania oznacza
widoczne górne lub dolne wartości efektów. W pulach presetów wskazuje na zapisane efekty.

4.1.1. Kolory historii komend

Kolory historii komend są widoczne w widoku Linia komend.

Zielony

Zielony oznacza komendę, lub skrót komendy.

Żółty

Żółty oznacza komunikat błędu.

Biały

Biały oznacza domyślny tekst polecenia/komendy.

Powiązane tematy
Widok Linia komend

Elementy sterowania - Linia komend

Jak używać Linii komend?

Komendy

Komunikaty błędów

4.1.2. Kolory executorów
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4.1.2. Kolory executorów

Poniższe kolory executorów są widoczne w pasku executorów, w oknie executorów, oraz w oknie zmiany funkcji
executora.

Jeśli executor jest w swoim stanie neutralnym, executor ma ciemniejszy odcień.

Dla dodatkowych informacji o executorach, zapoznajcie się z Czym są executory?

Oliwkowy zielony

Executor oliwkowo zielony zawiera kolejkę cue.

Niebieski

Niebieski executor zawiera chaser.

Brązowy

Brązowy executor zawiera mastera grupy.

Trawiasto zielony

Trawiasto zielony kolor jest w executorze z masterem specjalnym.

Duże paski

Duże paski oznaczają, że to executor przypięty funkcją Auto Fix.

Małe paski

Małe paski oznaczają ręcznie przypięty executor, z użyciem komendy Fix.

 

4.1.3. Kolory wartości
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Kolory wartości są widziane w widoku arkusza urządzeń.

Cyjan (turkusowa)

Turkusowy oznacza wartości z głównego executora, oraz że są to atrybuty zmienione w aktualnie odtwarzanej cue.
Oznaczone nim są również wartości dimmera, które się zwiększyły w aktualnej cue.

Zielona

Zielone pochodzą z executora głównego, wskazując wartości dimmera, które stały się mniejsze w aktualnej cue.

Szara

Szare wartości są w swoim domyślnym stanie.

Magenta (purpurowa)

Wartości fioletowe to wartości śledzone na executorze głównym.
Ich stan pochodzi z poprzednich cue i nie był zapisany w bieżącej cue.

Czerwona

Czerwony oznacza wartość, która pochodzi z programera.

Czerwone tło

Czerwone tło wskazuje wartość w programerze, którą można zapisać.
To jest aktywna wartość programera.

Jasno żółta

Jasno żółty oznacza wartość ze zwykłego executora.
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Ciemno żółta

Ciemno żółty oznacza wartość śledzoną na zwykłym executorze.

4.2. Czym jest programer

Programer jest tymczasowym miejscem na programowane przez nas wartości. Znajdują się tutaj aż do zapisania ich
w docelowe miejsce, lub ich porzucenia/wyczyszczenia.

Programer ma wiele poziomów. Gdy wybieramy urządzenie, to jego ID w widoku urządzeń staje się żółte. Można
zmieniać wartości wybranych urządzeń, poruszając kółkiem jasności, lub innymi sposobami zmiany wartości. Gdy w
programerze są aktywne wartości, to w widoku Urządzenia (w trybie arkusza) mają one czerwone tło. Widać również
czerwone znaczniki w pasku typów presetów.

Gdy zapisujemy coś, to nadal mamy wartości w programerze - tylko nie są one już uznawane za aktywne.

Gdy mamy w programerze selekcję oraz wartości, to możemy wcisnąć klawisz Clear  jeden raz, by usunąć selekcję.
Drugie wciśnięcie Clear  wyrzuci wartości z programera.

Gdy chcecie wyczyścić tylko określoną rzecz, możecie użyć klawisza Off , a potem wcisnąć to co chcecie wyczyścić
- więcej o użyciu klawisza Off możecie przeczytać pod Klawisz Off.

 

Programer ma wyższy priorytet od executorów. Oznacza to, że gdy macie wartości w programerze, nie będą one
przesłonięte przez wartości odtwarzane z pamięci cue.

 

Możemy ukryć stan programera przed wyjściami konsolety, wciskając klawisz Blind . Powrót wyświetlania
programera również robimy przyciśnięciem Blind .

 

Powiązane tematy

Jak pracować z cue

Jak pracować z presetami

Jak pracować z grupami

4.3. Czym są grupy
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4.3. Czym są grupy

Grupy to sposób na zapamiętanie selekcji urządzeń. 

Gdy często używacie tej samej selekcji urządzeń, możecie zapisać ją sobie jako grupę. Daje ona łatwe wywołanie tej
samej selekcji prostym wybraniem grupy. 

Grupa zapamiętuje również kolejność urządzeń. Grupa urządzeń 1 + 2 + 3 to nie to samo co grupa urządzeń 3 + 2 +
1.

Można mieć również grupy z pojedynczymi urządzeniami.

Grupy można przestawiać w widoku grup. Umożliwia to zorganizowanie grup (urządzeń) w sposób jaki wam
odpowiada.

Można je dowolnie nazywać, więc łatwiej zapamiętać jakie urządzenia są w grupach.  

Można też mieć wiele grup z identyczną selekcją.  

Powiązane tematy

Jak pracować z grupami

Klawisz Group

Komenda Group

Widok Grupy

4.4. Czym są presety

Presety służą do zapamiętywania wartości dla urządzeń, podzielone na pule dla każdego typu presetu, plus pula
specjalna na wszystkie wartości.

Są bardzo przydatne gdy chcemy wielokrotnie używać tego samego zestawu wartości. Mogą to być pozycje, kolory,
lub inne użyte parametry.

Gdy użyjecie presetu w pamięci cue, to wtedy nie zapisujecie w cue wartości z presetu, a odnośnik do tego presetu.
Jeśli zmodyfikujecie wartość w presecie, to wasze cue będą automatycznie używać zmodyfikowanych wartości.  

 

Wyobraźcie sobie presety jako mnóstwo szuflad w wielkiej kartotece. Mamy szafę na każdy typ presetu, jaki widzimy z
prawej strony ekranu 1. Szafy są opisane jako "Dimmer", "Position", "Gobo" itd.

Teraz możemy układać sobie coś do tych szuflad. Gdy wybierzemy urządzenie i damy na mu kolor, można to zapisać
do szuflady kolorów. To jak zapisanie notatek i układanie ich w szufladach. To co zapisujemy to numer ID aktywnych
urządzeń, oraz ich aktywnych wartości.

Informacja ta następnie trafia do szuflad, a szuflady zostają opisane. Jeśli był to czerwony kolor, zostałaby opisana
jako "Red" (czerwony). Nie wszystkie szuflady są opisywane tak inteligentnie. Dot2 nie będzie wiedzieć jak nazwać
różne pozycje, więc będzie nadawać nazwy "Position".
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Można wstawiać też inne notatki do tej samej szuflady, ale dla każdego urządzenia może być tylko jedna. Jedno
urządzenie nie może mieć notatki "czerwony" i jednocześnie drugiej "niebieski". Ale urządzenie 1 może być
"czerwony", gdy urządzenie 2 ma "niebieskie".

Gdy teraz wybierzemy urządzenie, potem preset i zapiszemy to jako cue, to zapiszemy informację by cue zajrzała do
szuflady i użyła zapisanej tam wartości. Dla tego urządzenia w tej cue zapisano tylko te odniesienie. Jeśli później
dodane będzie więcej notatek dla innych urządzeń w tej samej szufladzie, to nie zmieni to stanu cue. Ta pamięć cue
nadal patrzy tylko w notatki wyłącznie dla konkretnych urządzeń zapisanych w cue.

Jeśli w tej notatce zmienimy wartości dla używanych urządzeń, to nasze cue użyją tych zmienionych wartości. Może
być potrzebne zmienianie tych wartości w notatkach, gdy kolor okaże się niewłaściwy, albo zmieni się miejsce
wokalisty, a może będziemy mieli milion innych powodów.

 

Specjalna grupa presetów "All" będzie zapisywać wszystkie możliwe wartości ze wszystkich typów presetów.

 

Powiązane tematy

Czym są cue

Jak pracować z presetami

Klawisz Preset

Komenda Preset

Widok puli presetu

 

4.5. Czym jest śledzenie (tracking)

Dot2 jest konsoletą śledzącą wartości (ang. tracking).

Nie ma żadnych powodów by się tym martwić, ale warto znać trochę szczegółów.

 

Oto jak to działa.

Mówiąc w uproszczeniu, przy śledzeniu wartości urządzenia zmieniają swój stan tylko wtedy, gdy nakaże się im zmianę
wartości. Gdy ustawimy urządzenie na wartość 50% w pierwszej pamięci cue, to tak pozostanie w następnych cue tej
kolejki - aż do momentu gdy inna cue nakaże jej inne wartości.
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Spójrzmy na tą tabelę:

Numer
cue

Urządzenie 1
Dim

1 50
2 50
3 50
4 50
5 50
6 50

Widzimy tutaj, że urządzenie 1 jest zapisane tylko w cue 1 (oznaczone pogrubieniem, pochylone to wartości

śledzone). Gdy uruchomimy cue 2, to urządzenie numer 1 nadal utrzymuje 50% - wartość pozostaje śledzona.

 

Gdy zapiszemy z łączeniem wartość 60% dla urządzenia 1 w cue 3, wynik będzie następujący:

Numer
cue

Urządzenie 1
Dim

1 50
2 50
3 60
4 60
5 60
6 60

Zmieniliśmy wartość urządzenia w cue 3, a ta zmiana jest śledzona/podtrzymywana również w pamięciach cue
następujących po cue 3.

 

Inną opcją jest zapisanie w trybie "Cue Only". Używając tej opcji przy zapisie urządzenia 1 na 40% w cue 5, widzimy
że nie zmieniliśmy stanu cue 6, że cue 6 będzie wyglądać tak samo, jak przed zapisaniem zmiany w cue 5.

Numer
cue

Urządzenie 1
Dim

1 50
2 50
3 60
4 60
5 40
6 60
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Gdy dodamy urządzenie które nie było wcześniej użyte, to dot2 może automatycznie dodać ukrytą cue numer zero,
gdzie umieści domyślne wartości (wartości urządzenia gdy nie otrzymuje ono żadnych poleceń). Ta ukryta Cue Zero
może być aktywowana w widoku Ustawienia dla kolejki cue.

Jako operatorzy nie mamy dostępu do tej cue, ale zapewnia ona, że pamięci cue wyglądają prawidłowo podczas
kopiowania.

Zobaczmy to na tym przykładzie:

Numer
cue

Urządzenie 1
Dim

1 0
2 50
3 50
4 50
5 50
6 50

Mamy tu urządzenie 1 zapisane w cue numer 2. Wartość jest śledzona od cue 2 aż do cue 6. Jeśli skopiujemy cue
numer 1 do nowej cue numer 3.5, używając trybu "cue only", to zobaczymy że urządzenie ma w tej nowej cue
wartość 0%, a w cue 4 wraca do 50% - więc stan pamięci cue 4 wcale się nie zmienił.

Numer
cue

Urządzenie 1
Dim

1 0
2 50
3 50

3.5 0
4 50
5 50
6 50

Bez użycia Cue Zero, wyglądałoby to inaczej. Przed kopiowaniem:

Numer
cue

Urządzenie 1
Dim

1  
2 50
3 50
4 50
5 50
6 50

Kopiując wtedy cue 1 na cue 3.5, kopiowana byłaby pusta cue, więc niczego byśmy nie skopiowali. Rezultat byłby
następujący.
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Numer
cue

Urządzenie 1
Dim

1  
2 50
3 50

3.5 50
4 50
5 50
6 50

Gdy kopiowana cue jest pusta, to śledzona wartość po prostu przechodzi - nie ma tam żadnego polecenia.

Funkcja Cue Zero jest domyślnie wyłączona, ale można to zmieniać dla każdego executora.

 

Tracking Shield

Dot2 ma również funkcję nazwaną Tracking Shield. Jest to system automatycznie chroniący cue przed niechcianymi
zmianami dla wszystkich parametrów, za wyjątkiem dimmerów.

 

Poznajmy to na przykładach.

Popatrzmy na tą tabelkę:

Numer
cue

Urządzenie 1
Dim

Urządzenie 1
Position

1 100 Wokal
2 0 Wokal

3 0 Wokal
4 0 Wokal
5 0 Wokal
6 100 Wokal

Mamy zapisane urządzenie 1 na 100%, na pozycji Wokal, do cue numer 1. W cue 2 jest wyłączone.

Pod koniec, w cue 6 jest ponownie włączone i nadal użyte w pozycji wokalu - jednak jest to śledzona wartość (nie
jest w istocie zapisana w pamięciach cue od 2 do 6).

 

Teraz chcemy użyć tego samego urządzenia w cue 2 na pozycji perkusji.

Włączamy je więc na 100% i wybieramy pozycję Perkusja. Zapisujemy to na cue 3.
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Mamy więc teraz taki scenariusz:

Numer
cue

Urządzenie 1
Dim

Urządzenie 1
Position

1 100 Singer
2 0 Wokal

3 100 Perkusja
4 100 Perkusja
5 100 Perkusja
6 100 Wokal

Teraz pozycja skierowana na perkusję jest zapisana w cue 3 i śledzona aż do cue 6, o której konsoleta wie, że
potrzebujemy pozycji na wokal.

Zwróćmy uwagę, że nie zabezpieczyła ona wartości dimmera w cue 6 - stała się ona wartością śledzoną z cue 3.

Teraz potrzebujemy zapisać dimmer na 0% w pamięciach cue 4 i 5. Jeśli to zrobimy normalnym zapisem, to będzie
to śledzone do cue 6, co wyłączy dimmer..

Ściągnijmy dimmer na 0% i zapiszmy (z łączeniem) cue 4 i 5 z trybem Cue Only.

Oto końcowy rezultat:

Numer
cue

Urządzenie 1
Dim

Urządzenie1
Position

1 100 Wokal
2 0 Wokal

3 100 Perkusja
4 0 Perkusja

5 0 Perkusja
6 100 Wokal

Oto zasady funkcjonowania Tracking Shield:

System szuka wartości dimmera/jasności zmieniających się z 0 na wartość wyższą od 0, dla każdego urządzenia. Jeśli
następuje zmiana jasności (od 0 do wyższej), to zapisuje śledzone wartości przed stworzeniem nowych we
wcześniejszych cue, zapobiegając tym sposobem zmianom stanów wyjściowych z cue z powodu śledzenia.

Wartości dimmera w cue 5 jest śledzona, mimo tego, że zapisaliśmy zarówno cue 4 i 5 w trybie Cue Only, gdyż
zadziałała funkcja nazwana AutoUnblock. Jest to ten sam mechanizm, który sprawił że dimmer w cue 6 stał się
wartością śledzoną po zapisaniu cue 3. AutoUnblock automatycznie usuwa niepotrzebne (powtarzające się) zapisane
wartości po każdej operacji zapisu.

4.6. Czym są pamięci cue
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4.6. Czym są pamięci cue

Cue są pamięciami gdzie zapisujemy aktywne wartości naszych urządzeń. Są bardzo przydatne do późniejszego
odtwarzania ich stanów na wyjściach.

Cue są niczym pojemniki, gdzie składujemy wartości z programera. Wtedy zapamiętują te wartości. Cue są zwykle
ustawiane w kolejki cue.

 

Cue oraz kolejki cue są zapisywane w executorach i mogą istnieć tylko na executorach. Nie można mieć pamięci
cue poza executorami. Oczywiście można mieć wartości w programerze bez zapisania ich do cue.

Brzmi to trochę skomplikowanie, ale konsoleta zwykle robi to za nas. Gdy mamy aktywne wartości i wciśniemy
"Store", a potem klawisz executora, to wtedy zapiszemy pamięć cue. Gdy konsoleta nie wie co ma być zrobione, to
może nas o to zapytać.

 

Cue zachowuje też informacje jak zrobić przenikanie do tej cue. Informacje te, na przykład, to czasy przenikania i
czekania, oraz sposób wyzwalania (może być klawisz "Go" lub coś innego).

 

Dodatkowe informacje o executorach i pracy z pamięciami cue na stronach w odnośnikach pod spodem.

 

Powiązane tematy

Czym są executory

Czym jest programer

Czym jest śledzenie (tracking)

Jak pracować z cue

Klawisz Cue

Komenda Cue

Widok Cue

4.7. Czym są executory

Executory to są suwaki i klawisze pod ekranami (za wyjątkiem segmentu komend pod prawym ekranem).

Występują w dwóch wariantach. Jeden z dwoma klawiszami i suwakiem, a drugi to tylko jeden klawisz.

Klawisze maja wydrukowane na nich symbole. Są to , a w tych z dwoma klawiszami drugim symbolem jest .
Można zmienić funkcje klawiszom w oknie zmiany funkcji executora lub w menu ustawień executora.
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Można mieć wiele stron z executorami. Domyślnie, gdy mamy aktywny executor i zmienimy stronę, to nasz executor
zostanie przypięty automatycznie i pozostanie widoczny. Wszystko co może być na executorze na nowej stronie
pozostanie niedostępne, dopóki tamten executor (z innej strony) nie przestanie być aktywny. Kiedy stanie się
nieaktywny, automatycznie wróci na pierwotną stronę. Takie działanie to tryb Autofix, który można wyłączyć w
Konfiguracja -> Ustawienia ogólne.

Można również, wedle uznania, przypisać executory komendą Fix oraz klawiszem Fix.

Aktywne executory mają jaśniejszą ramkę koloru od nieaktywnych executorów. Można sprawić by executor był
nieaktywny, przyciskając klawisz Off  a następnie klawisz danego executora. Wiele executorów staje się nieaktywne,
gdy suwak osiągnie pozycję 0%. Wyjątkiem są mastery specjalne (więcej o nich niżej).

Executory mają różne przeznaczenia. Poniżej jest ich opis.

Pamięci cue

Możemy mieć pamięci cue oraz kolejki cue. Zapisując pamięci cue do executora, otrzymujemy kolejkę z jedną lub
wieloma pamięciami cue.

Możemy odtwarzać te pamięci cue, używając klawiszy i suwaków executorów.

To jest domyślne zastosowanie executorów.

Chasery

Kolejki cue mogą być uruchamiane w trybie "chaser". Wtedy ignorują czasy kolejki cue i odtwarzają cue w
zapętleniu, używając ogólnych czasów. Ten tryb można wybrać w menu ustawień executora.

Mastery grup

Zapisując grupy do executorów otrzymujemy mastery grup. Można ich użyć do ograniczania jasności urządzeń danej
grupy. Nie oddziałują na inne atrybuty (np. Pan/Tilt, Color, Gobo, itp.) poza dimmerem.

Mastery specjalne

Dostępne jest siedem masterów specjalnych. Możemy je znaleźć w widoku Magik szybkości, ale można je przypisywać
również do executorów - mają one sens tylko na executorach suwakowych.

Oto krótki opis tych czterech masterów:

Master Speed 1-4

Ten master szybkości steruje szybkością efektów zapisanych w cue oraz szybkością chaserów.

Jest to globalny czas, który oddziałuje na wszystkie executory. Może być wyłączony w menu ustawień executora dla
poszczególnych executorów, jeśli nie chcemy aby zależały od tego mastera.

Gdy jest on aktywny, to widzimy ikonę  obok paska linii komend na prawym ekranie.
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Master Rate

Ten master tempa służy do skalowania czasów cue, używając specjalnego dzielnika. Domyślna wartość to 1.
Oznacza to że wartości czasu w cue są dzielone przez 1 = ten sam czas jak zapisany. Jeśli przesuniemy suwak
poniżej pozycji 50% (domyślna pozycja dla suwaka master rate) wtedy wartość tego suwaka jest mniejsza od 1. Jeśli
suwak będzie na pozycji 25%, otrzymujemy z niego wartość 0.50. Gdyby pierwotny czas przenikania cue wynosił 2
sekundy, to z dzielnikiem ustawionym na 0.5 daje nam to przenikanie 4 sekund. Ustawienie suwaka na 0% zahamuje
wszystkie przenikania. Ustawiając suwak na pozycji powyżej 50%, otrzymamy wyższe szybkości przenikania. Mając
suwak na pozycji 75% otrzymamy wartość 2, co z czasem przenikania 2 podzielonym na 2, da nam przenikanie
trwające 1 sekundę. Ustawiając pozycję 100% da nam w istocie czas przenikania 0 sekund.

Jest to ogólne ustawienie czasu, oddziałujące na wszystkie executory. Można je wyłączać na poszczególnych
executorów w menu ustawień executora jeśli nie chcemy aby executor zależał od tego mastera.

Gdy jest on aktywny, to widzimy ikonę  obok paska linii komend na prawym ekranie.

Executor Time (Exec Time)

Exec Time może być użyty do zastąpienia czasu Fade (przenikania) cue czasem ustawionym suwakiem tego mastera
- czasy Delay zapisane w cue są ignorowane. Poruszając suwakiem w górę, zmieniamy wartość w zakresie od 0 do
10 sekund. Dwa klawisze powiązane z executorem mogą być użyte to włączania i wyłączania mastera Exec Time.

Gdy jest on aktywny, to widzimy ikonę  obok paska linii komend na prawym ekranie.

Programmer Time (Prog Time)

Master Prog Time służy do ustawienia czasu dla zmian w programerze. Bardzo przydaje się do spektakli z
improwizacji ze świeceniem "z ręki", oraz gdy chcemy mieć przenikanie z jednej wartości programera na inną.
Poruszając suwakiem w górę, otrzymujemy wartości od 0 do 10 sekund. Dwa klawisze powiązane z executorem
mogą być użyte do włączania i wyłączania mastera Prog Time. Gdy jest włączony, wszystkie wartości programera
będą używane z ustawionym czasem przenikania - również wciśnięcie Clear .

Gdy jest aktywny, wtedy widzimy ikonę  obok paska linii komend na prawym ekranie.

 

Powiązane tematy

Czym są (pamięci) cue

Czym jest programer

Klawisz Exec (Executor)

Komenda Executor

Widok executorów

Pula Executor

Widok Magik szybkości
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4.8. Czym są chasery

Chasery są kolejkami cue przełączonymi w specjalny tryb.

W tym trybie kolejka cue ignoruje zapisane w niej czasy i będzie wykonywać przebieg (ang. chase), odtwarzając
nieprzerwanie wszystkie cue w kolejności.

Ignorowane są zapisane w kolejce czasy poszczególnych cue. Przebieg jest wykonywany wedle ustawionej szybkości.
Standardową jes 60 rytmów na minutę (BPM). Oznacza to przejście przebiegu przez 60 kroków (pamięci cue) w
ciągu minuty.

Chasery mają różne tryby odtwarzania. Standardowym trybem jest nieskończona pętla. Zapętla on kolejkę cue do
momentu gdy ją zatrzymamy. Inne tryby to Strzał-wyłącz i Strzał-włącz. Wykonują jednorazowy przebieg przez kolejkę.
Opcja Strzał-wyłącz wyłącza chaser po osiągnięciu ostatniej cue. Opcja Strzał-włącz pauzuje chaser przy osiągnięciu
ostatniej cue.

Kolejnym ustawieniem jakie możemy zmienić w chaserze, to kierunek przebiegu. Domyślnie jest on do przodu. Inne
opcje to przebieg wstecz, odbicie, oraz losowy. Odbicie daje przebieg do przodu do ostatniego kroku, a potem
przebieg wstecz do pierwszego, a wtedy powtarza cykl od początku. Losowe odtwarzanie da całkowicie losową
kolejność odtwarzania kroków.

Aby nauczyć się jak tworzyć i odtwarzać chasery, przeczytajcie stronę Jak pracować z chaserami.

Powiązane tematy

Jak pracować z chaserami

Czym są cue

Widok Cue

4.9. Czym są efekty

Efekty w dot2 są atrybutami, które zmieniają się dynamicznie między dwiema wartościami. Dot2 udostępnia zestaw
wbudowanych efektów, które można modyfikować.

Efekty działają na różnych typach presetów. Nie można na chwilę obecną tworzyć efektów na presetach typu Control,
Shapers i Video.

Efekty są zapisywane w pamięciach cue. Gdy potrzebujecie zatrzymania efektu, trzeba to zapisać jako efekt typu
Stomp. Stomp jest poleceniem jakie używamy, by powiedzieć konsolecie aby zatrzymała efekt w miejscu, gdzie

dajemy to polecenie. Mogą to być całe urządzenia, lub typy presetów.

Off jest zwykle używane do usuwania wartości z naszego programera.

Efekty działają jako zapętlony cykl. Zmienia się on od "górnej" do "dolnej" wartości.

Zazwyczaj wybieramy jakieś urządzenia, potem wybieramy typ presetu na którym chcemy uruchomić efekt, a
następnie wciskamy klawisz Effect . Teraz możemy wybierać spośród gotowych efektów.

Możemy mieć uruchomione wiele efektów, a jeśli potrzebujemy je zsynchronizować, przyciskamy na Sync .
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Jeśli chcemy by efekty wyglądały bardziej przypadkowo, wciskamy na Przetasuj selekcję .

 

Poniżej jest krótki opis różnych wielkości jakie możemy ustawiać. 

Dolna / Górna wartość

Efekty poruszają się między dwiema wartościami. Nazywają się "górna" i "dolna".

Szybkość

Szybkość przebiegu efektu jest określona przez parametr szybkości. Jego miarą są rytmy na minutę (BPM). Szybkość
ta jest też dodatkowo zmieniana masterem specjalnym Master Speed - wtedy, gdy jest on aktywny i włączony dla
executora z zapisanym efektem.

Faza

Faza jest tym, co moglibyśmy określić rozproszeniem. Tutaj możemy rozstawić urządzenia w cyklu efektu. 

Gdyby wszystkie wasze urządzenia miały tą samą wartość fazy, to byłyby w tym samym punkcie cyklu.

W tym obrazku mamy 6 urządzeń, wszystkie w jednym zielonym punkcie kształtu sinus:

Jeśli równomiernie rozproszymy wartości fazy, mogą wyglądać następująco:

Każdy zielony punkt to urządzenie. Tutaj użyto jedno z gotowych ustawień fazy, nazwany "0..360".

Można stworzył ładne aranżacje i grupowanie, przez wciśnięcie klawisza Align  i obracanie enkodera w jednym
kierunku. Mając wartości fazy w dużym rozrzucie, mogą z tego wyjść interesujące rezultaty.

Funkcja Align <> może posłużyć do tworzenia efektów "lustrzanych". 

Szerokość
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Szerokość

W niektórych efektach bardzo sensowne jest zmienianie szerokości. Zwykle to ustawia ile urządzeń jest na wartości
"górna" a ile na wartości "dolna".

Zmiękczenie

W niektórych efektach można ustawić na ile łagodnie/ostro urządzenia przechodzą między górną i dolną wartością.
Im wyższe zmiękczenie, tym łagodniejsze przenikanie między wartościami.

 

Jeśli chcecie wiedzieć więcej jak tworzyć i używać efekty, przeczytajcie Jak pracować z efektami.

4.10. Czym są Preview i Blind
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4.10. Czym są Preview i Blind

Preview i Blind to dwa różne sposoby programowania bez wysyłania edytowanych wartości na wyjściach.

Blind

Blind to proste ukrywanie programera na wyjściu. Wciśnięciem klawisza Blind  ukrywa aktualne wartości
programera z wyjścia. Nadal można zmieniać wartości w programerze, tak jak to robiliśmy. Następnie możemy
zapisać stan programera, lub wcisnąć Blind  ponownie, aby przywrócić wyświetlanie programera na wyjściu.

Możemy użyć Blind do modyfikacji cue "na boku", lub przygotowania czegoś, a potem pokazania tego jednym
wciśnięciem klawisza.

Jeśli ustawiliśmy czas programera (Prog Time), to będzie on użyty przy wchodzeniu i wychodzeniu z trybu "Blind".

Preview

Funkcja Preview jest bardziej zaawansowana. Może być użyta do symulacji przenikania cue, lub by zwyczajnie
przyjrzeć się pamięci cue bez wyświetlania jej na wyjściu. Zamiast ukrywać programer na wyjściu, a potem wyłączać
wartości w programerze - otrzymujecie zupełnie oddzielny, ukryty programer. Można nim programować pamięci cue
bez wyświetlania tego programera na wyjściu. 

W funkcję "Preview" wchodzimy wciskając klawisz Prvw  a następnie klawisz executora gdzie jest kolejka cue, którą
chcemy otworzyć w "Preview". Wtedy belka tytułowa widoku Urządzenia zmienia kolor na czerwony, a widok pokaże
zawartość cue. W tym trybie można odtwarzać cue przez wciśnięcie małego Go+  i Prvw . To bardzo elegancki
sposób na programowanie zmian, bez zaburzania tego co mamy na wyjściu.

Przy włączonym trybie "Preview" nadal możemy manipulować executorami i normalnie uruchamiać cue,
odtwarzając je na wyjściu.

 

Z odnośników pod spodem dowiecie się więcej o funkcjach Blind i Preview. 

Powiązane tematy

Czym jest programer

Klawisz Blind

Komenda Blind

Klawisz Prvw

Komenda Preview

4.11. Czym jest sieć w dot2

"Sieć" może oznaczać wiele rzeczy. W naszym codziennym życiu, sieć jest wtedy, gdy co najmniej jedno urządzenie
łączy się z innym przy pomocy Ethernetu. 
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Gdy mamy tylko konsoletę i nic poza tym, to nie musimy przejmować się czymkolwiek co dotyczy sieci, ale kiedyś
możemy chcieć coś dodać do naszego systemu.

Najprostszą siecią jest połączenie skrzydła lub bramki dot2 z konsoletą core lub XL.

Urządzenia MA obsługują określoną standardową długość odcinka dla instalacji stałych – 90 m plus 2x 5 m. Celem
uniknięcia problemów z powodu różnych specyfikacji kabli plecionych i drucianych, długość kabla jest ograniczona
do maksymalnie 75 m.

Ważne:
Urządzenia dot2 mają być używane w oddzielnej sieci – co najmniej VLAN.
Z zasady urządzenia MA mają być łączone przewodowo, a nie bezprzewodową siecią LAN. 

Każde urządzenie ma złącze Ethernet na tylnym panelu. Podłącz do urządzenia kabel Ethernet klasy Cat.5E lub
wyższej.

Urządzenia dot2 używają IPv6. Jest to unikalny numer jaki ma każde urządzenie dot2, którego używają do
komunikacji ze sobą - przypomina od adres, dzięki któremu urządzenia wiedzą do kogo wysyłają komunikaty.

Jako że każde urządzenie ma tylko jedno złącze Ethernet, trzeba użyć switcha sieciowego gdy chcemy połączyć
więcej jak dwa urządzenia. Switch powinien być dobrej jakości, obsługujący standardy IPv6 oraz transmisję multicast.
Wspominany multicast to coś jakby język, którego urządzenia używają w rozmowie między sobą. Switch sieciowy
powinien mieć obsługę szybkości co najmniej 100Mbit lub więcej. Urządzeniom dot2 trzeba zarezerwować w sieci
pasmo co najmniej 30 Mbit/s. Miejcie świadomość, że przy zarządzany switch może wymagać aktywowania sieci typu
IPv6.

Ważne:
Dynamiczne grupowanie połączeń (LACP) jest niedozwolone w sieci dot2. Jednocześnie dozwolone jest
użycie statycznego grupowania połączeń. 

Tolerancja opóźnienia to maksymalnie 2 ms. 

Następnie trzeba podłączyć każde z urządzeń do tego switcha.

Konsolety oraz onPC są "mózgami" zarządzającymi. Do konsolety lub do onPC możemy podłączać skrzydła dot2
Wing, bramki dot2 Node4, oraz wizualizery dot2 3D. Dla zapewnienia asekuracji backup, można dołączać dodatkowe
konsolety i onPC.

Jeśli potrzebujemy połączyć się z komputerem z dot2 onPC lub dot2 3D, należy się upewnić że komputer może
używać IPv6. Większość współczesnych komputerów obsługuje IPv6.

Konsoleta dot2 core może się połączyć z maksymalnie 4 zewnętrznymi skrzydłami. Modele dot2 XL już mają
wbudowane skrzydło, więc łączą się maksymalnie z 3 dodatkowymi skrzydłami. Skrzydła łączą się z konkretną
konsoletą (rzeczywistą konsoletą dot2, albo z dot2 onPC).

Inne urządzenia sieciowe łączą się razem poprzez sesję. Każda sesja może obsłużyć 5 konsolet dot2 (rzeczywiste albo
dot2 onPC), 5 wizualizerów dot2 3D, 10 bramek dot2 Node4 wysyłających DMX.

W jednej sieci można uruchomić 4 różne sesje.
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Powiązane tematy

Jak podłączać bramki, skrzydła, onPC oraz 3D

Czym jest IPv6

4.12. Czym jest IPv6

IPv6 to adresowanie sieciowe i system komunikacji sieciowej używany w systemie dot2.

Wszystkie urządzenia z MA Lighting mają unikalny adres typu IPv6 - to duża liczba. Oznacza to że nie trzeba się
przejmować ustawianiem adresów w sprzęcie.

Używanie komputera

W komputerze może być potrzebne zajęcie się adresem IPv6. Komputer zwykle tworzy swój własne adres. To liczba
składająca się z 8 bloków rozdzielonych dwukropkami. Każdy blok ma cztery numery szesnastkowe. Adres typu IPv6
może wyglądać następująco:

2001:0db8:4545:0000:0000:00ff:fe21:67cf 

Może on również wyglądać w ten sposób (to jest ten sam adres):

2001:db8:4545::ff:fe21:67cf

Wszystkie komputery obsługujące standard IPv6 mają coś takiego jak adres lokalny łącza. Jest to adres zaczynający
się od "fe80". Dane z/do tego adresu łącza lokalnego są transmitowane tylko w sieci lokalnej, nie będą
transmitowane przez router lub internet. 

Wasz komputer powinien już mieć lokalny adres łącza.

Jak to sprawdzić?

Windows 10

Kliknij lewym klawiszem na ikonie szukania (szkło powiększające) - domyślnie w przyborniku z lewej strony.

Poszukaj "cmd", co znajdzie okno poleceń - włącz je.

Wpisz tutaj ipconfig. To wyświetli aktualne ustawienia interfejsów sieciowych. Tutaj powinniśmy znaleźć coś

nazwanego lokalnym adresem IPv6. Powinien to być adres zaczynający się od "fe80".

Windows 8

Kliknijcie prawym klawiszem na ikonie start - domyślnie jest w dolnym lewym rogu ekranu.

W menu wybierz "Uruchom" i wpisz cmd, zatwierdzając Enter. Można też zamiast "Uruchom" od razu wybrać "Wiersz

poleceń".

Otworzy się interfejs linii komend dla systemu Windows.
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Wpiszmy teraz ipconfig. To wyświetli nam aktualne ustawienia w interfejsach sieciowych komputera. Powinniśmy

mieć coś co nazywa się "Link-local IPv6 Address". Tam (miejmy nadzieję) powinien być adres zaczynający się od
"fe80".

Windows 7

Kliknijcie na ikonie start - domyślnie jest w dolnym lewym rogu ekranu.

W menu kliknijcie na polu "Szukaj" i wpiszcie cmd. 

Otworzy to interfejs linii komend dla systemu Windows.

Tutaj wpisujemy ipconfig. To wyświetli nam listę aktualnych ustawień interfejsów sieciowych. Powinniśmy mieć

pozycję "Link-local IPv6 Address". Tam powinien być adres zaczynający się na "fe80".

 

Jeśli komputer nie ma adresu IPv6, trzeba sprawdzić w instrukcji komputera lub systemu operacyjnego - albo
sprawdzić na stronie pomocy systemu Windows informacje o IPv6.

 

Wasza sieć powinna móc obsługiwać adresy i komunikację IPv6. Prosimy upewnić się również że używacie switchy
sieciowych obsługujących IPv6.

 

Powiązane tematy

Czym jest sieć

Jak podłączać bramki, skrzydła, 3D i onPC

4.13. Czym jest tester DMX
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4.13. Czym jest tester DMX

Tester DMX służy to włączania kanałów DMX bez potrzeby wcześniejszego adresowania czegoś na nich.

Zwykle trzeba na kanale DMX zaadresować jakieś urządzenie, zanim można go będzie użyć. Nie zawsze tego
potrzebujemy. Czasem trzeba po prostu odnaleźć który kanał DMX potrzebujemy, zanim tam zaadresujemy
urządzenie. Może też tylko potrzebujemy włączyć jakieś światła.

Wtedy do włączania kanałów DMX można użyć klawisza DMX . Różne przykłady użycia możecie poznać na stronie
komenda DMX.

Tester DMX ma wyższy priorytet od programera i executorów. Oznacza to, że gdy kanał DMX jest aktywny w testerze
DMX, to nie można nim sterować zwykłymi funkcjami dot2. Trzeba wcześniej wyłączyć w testerze ten konkretny kanał
DMX, lub wyłączyć cały tester DMX.

Jedyne miejsce gdzie widać działanie testera DMX na kanały, oraz widać aktualne wartości, to widoki DMX. Objęte
kanały DMX będą miały czerwony kolor tła.

Najszybszym sposobem wyłączenia testera DMX jest menu Narzędzia ( Tools ) i wybranie Wyłącz tester DMX .

 

Powiązane tematy

Klawisz DMX

Komenda DMXUniverse

Widok DMX

Czym jest programer
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5. Jak...

W części "Jak..." spróbujemy dać wam zwięzłe wyjaśnienia i przykłady praktycznego użycia różnych elementów
składowych dot2.

Może to być jak tworzyć grupy, jak zmienić nazwę cue, co potrzeba by podłączyć skrzydło, oraz wiele innych
tematów.

Jeśli chcemy dowiedzieć się czym w ogóle są poszczególne rzeczy, powinniście zajrzeć do rozdziału Czym są....

5.1. Włączyć i wyłączyć konsoletę

Obrazek 1: Włącznik zasilania z tyłu konsolety

Włączanie konsolety
Przełączcie włącznik zasilania z tyłu konsolety.

Konsoleta zaczyna rozruch. Wyświetlany jest ekran rozruchowy.

Gdy konsoleta jest gotowa, otwierany jest ostatnio zapisany spektakl.

Jeśli włączamy konsoletę po raz pierwszy, otworzy się ekran startowy.
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Obrazek 2: Ekran startowy dot2

Wyłączanie konsolety

Ostrzeżenie:
Zapisujcie spektakl przed wyłączeniem konsolety. Wciśnijcie Backup  Backup , lub przejdźcie do okna
Backup.
Jeśli wcześniej nie zapiszecie spektaklu, to dane spektaklu zostaną stracone.

Wyłączcie włącznik zasilania z tyłu konsolety.

Konsoleta zostaje wyłączona.

5.2. Jak zaktualizować konsoletę

Zaktualizować oprogramowanie konsolety dot2 można na dwa różne sposoby.
Aktualna wersja oprogramowania jest podawana w oknie Informacje systemowe.

1. Sposób zaktualizowania konsolety w menu Setup :

1. Ściągnij najnowszą wersję pliku dot2*.update ze strony www.ma-dot2.com.
2. Skopiuj plik na katalog główny standardowej pamięci USB.
3. Upewnij się że w katalogu głównym jest tylko jeden plik aktualizacji.
4. Podłącze pamięć USB z tyłu konsolety.
5. Wciśnij Setup  i pod Konsoleta wciśnij Aktualizacja programu .

Otworzy się okno Aktualizacja programu przez USB.
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6. Wciśnij Aktualizacja .
Konsoleta zapyta czy chcesz zapisać spektakl.

7. Wciśnij Zapisz spektakl .
Konsoleta skopiuje pliki aktualizacji i zapyta o restartowanie.

8. Wciśnij Restart teraz .
Konsoleta restartuje i instaluje pliki aktualizacji.

9. Po aktualizacji konsoleta startuje ponownie.
10. Konsoleta jest zaktualizowana i gotowa do użycia.

2. Sposób zaktualizowania konsolety pamięcią USB w formacie Linux:

1. Ściągnij najnowszy plik dot2*imgz oraz MA StickMAker ze strony www.ma-dot2.com. 
2. By zainstalować MA StickMAker na swoim komputerze PC, kliknij dwukrotnie na StickMaker-x.x.x.x.exe.

Instalator poprowadzi was przez proces. 
3. Włóż pustą pamięć USB do swojego PC. 
4. By otworzyć MA StickMAker, kliknij dwukrotnie na ikonie pulpitu.

MA StickMAker otworzy/uruchomi się. 
5. Wybierz napęd USB a potem kliknij na wielokropku i wybierz plik typu dot2*imgz. 
6. Następnie kliknij Start.

Pamięć zostanie sformatowana na typ/system Linux, a potem zapisany na niej tzw. obraz dysku.
7. Włóż sformatowaną pamięć USB do gniazda USB z tyłu konsolety. 
8. Podłącz do konsolety zewnętrzny monitor oraz klawiaturę. 
9. Włącz monitor a następnie włącz konsoletę. 

10. Wciśnij przycisk zasilania z tyłu konsolety, oraz wciskaj wielokrotnie klawisz F10 na klawiaturze, aż pokaże się
zapytanie o hasło na zewnętrznym monitorze. 

11. Wciśnij Enter. 
12. Wybierz swoją pamięć USB i wciśnij Enter. 
13. Po chwili pokaże się zapytanie, czy chcesz aktualizować konsoletę, lub wykonać fabryczne resetowanie.
14. Wybierz Factory Reset. 
15. Konsoleta resetuje się i zaczyna rozruch. 
16. By dokończyć fabryczny reset, zatwierdź zgodę na Warunki Licencji. 
17. Reset fabryczny został zakończony, a konsoleta wyświetli potem informacje o wersji. 
18. Konsoleta została zaktualizowana i jest gotowa do użycia. 

Ważne:
W trakcie resetu fabrycznego, wszelkie pliki spektaklów oraz zaimportowanych typów urządzeń, zostaną
skasowane z wewnętrznego dysku twardego. Konsoleta zostanie wyzerowana do stanu odpowiadającego
nowemu fabrycznemu.

5.3. Jak dodawać i adresować urządzenia

W tym temacie przyjrzymy się sposobowi dodawania i adresowania urządzeń w spektaklu. Przyjrzymy się również
usuwaniu nieużywanych typów urządzeń.

Nowy, pusty spektakl
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Nowy, pusty spektakl

W nowym spektaklu trzeba dodać trochę urządzeń, zanim będziemy mogli cokolwiek tworzyć na dot2. Jeśli już mamy
urządzenia w spektaklu, możemy przejść do Dodawanie urządzeń w spektaklu, które już ma urządzenia, na tej samej
stronie.

Wciśnijcie Setup . Otworzy to menu Konfiguracja. Tutaj znajduje się przycisk nazwany
Spis urządzeń i adresowania . Wciśnijcie go. Zobaczymy listę wszystkich urządzeń naszego spektaklu (choć

właściwie jeszcze jej nie mamy). Teraz jest pusta; potrzebujemy dodać w niej trochę urządzeń. Wciśnijcie
Dodaj nowe urządzenia  z prawej strony prawego ekranu. 

Otworzy to okno Dodaj nowe urządzenia. Mamy tu 6 różnych zielonych pól wpisywania, gdzie trzeba podać dane. Te
informacje wymagające zdefiniowania to:

Typ - Typ urządzenia jakie chcemy dodać do naszego spektaklu

Ilość - Ilość urządzeń wybranego wyżej typu, jakie chcemy dodać.

ID - Numer ID pierwszego urządzenia jakie chcemy dodać. Gdy dodajemy więcej jak jedno urządzenie, będą one
numerowane od tego podanego numeru. Dwa urządzenia nie mogą mieć tego samego numeru ID, oraz wszystkie
urządzenia muszą mieć numer ID.

Nazwa - Sugerowana nazwa dla urządzenia. Możemy je tutaj nazwać dowolnie jak chcemy. Jeśli zakończymy
nazwę spacją i numerem, to urządzenia będą numerowane od niego - w przypadku dodania więcej jak jednego
urządzenia.

Adres - Adres DMX pierwszego dodanego urządzenia. Kiedy dodajemy więcej jak jedno urządzenie, będą
adresowane na następne wolne adresy, zaczynając od podanego.

Odstęp - Można go użyć na automatyczne pozostawianie wolnych kanałów DMX między urządzeniami.

Niektóre pola mają trzy małe kropki . Zwykle otwierają rozwijane menu.

Ikony plus/minus służą do zwiększania/zmniejszania wartości.

Mała ikona klawiatury  otworzy klawiaturę ekranową.

Typ

Gdy wciśniecie wielokropek w polu typu, zobaczycie listę typów urządzeń zaimportowanych do naszego spektaklu.
Zwykle są tam też podstawowe urządzenia dimmer, oraz trochę typów LEDów. Można wybrać z listy jedno z typów
urządzeń. Jeśli na liście nie ma typu urządzenia które chcemy dodać, można wcisnąć Wybierz inny...  obok
zielonego pola wejściowego.

Otworzy to bibliotekę typów urządzeń. Stąd możemy wybrać kolejny typ urządzenia i zaimportować go do spektaklu.
Oznacza to pobranie kopii z biblioteki i wstawienie jej do danych spektaklu. Można użyć enkoderów do zmiany
napędu. Internal to wewnętrzny napęd w dot2. Jeśli podłączyliśmy napęd/pamięć USB, to możemy przełączyć na

bibliotekę napędu podłączonego przez USB.

Inne enkodery służą do zmiany producenta urządzenia, modelu urządzenia, a jeśli urządzenie ma więcej jak jeden
tryb, to prawym enkoderem wybieramy właściwy tryb dla urządzenia.

Można również coś wpisać w zielonym polu wyszukiwania. Podać można producenta, lub nazwę urządzenia, albo jej
część, lub dowolną ich kombinację. Wyszukiwanie obejmuje zarówno nazwę producenta jak i urządzenia.
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Gdy odszukamy i wybierzemy typ urządzenia, przyciskamy Ok  w górnym prawym rogu.

Ilość

Można podać ilość urządzeń jaką chcemy dodać. Możecie dotknąć na polu wprowadzania i użyć klawiszy
numerycznych do zmiany ilości, lub można użyć -  i +  z prawej strony pola wprowadzania, by zmienić liczbę.
Można również użyć drugiego enkodera od lewej.

Podajcie ilość sztuk urządzeń jaką chcecie dodać.

ID

Wszystkie urządzenia w naszym spektaklu wymagają unikalnego numeru ID. Dwa urządzenia nie mogą mieć tego
samego ID, a wszystkie urządzenia muszą mieć numer ID.

Można ustawić numer ID w ten sam sposób, jak ustawiamy ilość. Mamy też opcję dodatkową. Gdy wciśniemy
Wybierz... , otworzy się okno Wybierz ID urządzeń. Używamy go by widzieć które ID są dostępne, a które ID są

używane. Teraz, mając pusty spektakl, nie mamy żadnych konfliktów z ID. Wrócimy tu przy dodawaniu urządzeń w
sytuacji już istniejących urządzeń.

Wybierzcie numer ID pierwszego dodawanego urządzenia.

Nazwa

Możecie nadać urządzeniom nazwy, co ułatwi pamiętanie czym są poszczególne urządzenia.

Można dotknąć małą ikonę klawiatury  by otworzyć klawiaturę ekranową, lub użyć klawiatury zewnętrznej. Jeśli
nadacie nazwę, dodając w niej spację i numer, to dodawane urządzenia będą numerowane od tego numeru, o ile
dodajemy więcej jak jedno urządzenie.

Nazwa nie musi być unikalna.   

Adres

Urządzenia potrzebują adresu DMX, by umożliwiały sterowanie. Dot2 sugeruje pierwsze dostępne adresy, kontynuując
za ostatnio zaadresowanym urządzeniem.

Mamy wiele opcji ustawiania tej wartości. Jeśli dotkniemy na białym wielokropku  w polu wprowadzania, otworzy
nam się rozwijana lista umożliwiająca  ustawienie numeru przestrzeni i adresu DMX w tej przestrzeni.

Możemy wcisnąć na polu wprowadzania i wpisać adres DMX klawiszami numerycznymi. Wpisując bezpośrednio,
trzeba oddzielić kropką numer przestrzeni od adresu DMX. 

Można również wcisnąć Wybierz...  z prawej strony (obok pola Odstęp), co otworzy okno Wybierz adres DMX.
Umożliwia ono wybranie przestrzeni w lewej stronie okna, a w prawej stronie umożliwia przewijanie przez adresy
wybranej przestrzeni. Możemy użyć lewego i prawego enkodera do wybierania przestrzeni oraz adresu DMX. Drugi
enkoder od prawej służy do ustawiania odstępu (przeczytacie o nim niżej). Mając już ustawiony adres DMX, możemy
go zatwierdzić wciśnięciem Ok  w górnym prawym rogu okna wyboru adresu DMX.

Adresowanie musi być unikalne. Nie można mieć urządzeń używających tego samego adresu DMX.
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Odstęp

Odstęp służy do automatycznego pozostawianiu pustych kanałów DMX między dodawane urządzenia. Jeśli dodamy 10
urządzeń, z których każde zajmuje po 16 kanałów DMX, to konsoleta zaadresuje je tuż obok siebie, nie zostawiając
odstępów. Zatem pierwsze urządzenie na adres 1, następne na 17, następne na 34, itd. Jeśli chcecie mieć odstępy,
to możemy zadać je automatycznie. Jeśli ustawimy odstęp większy od ilości kanałów urządzenia, to wtedy będzie to
adres startowy urządzenia. Np. adresujemy 10 urządzeń 16-to kanałowych, dając odstęp 20, to pierwsze urządzenie
będzie na 1, następne na 21, następne na 41, następne na 61, itp. Takie zaadresowanie docelowych urządzeń może
być po prostu łatwiejsze, o ile nie zabraknie nam kanałów DMX.

Po wykonaniu ustawień wedle naszych potrzeb, wciskamy Ok  w górnym prawym rogu, zatwierdzając nasz wybór. To
przenosi nas z powrotem do okna Spis urządzeń i adresowania. Widzimy tam dodane przez nas urządzenia. Każde
urządzenie ma swój rząd, oraz kolumny w których zmieniamy właściwości urządzeń wedle naszych potrzeb. By
dowiedzieć się więcej o oknie Spis urządzeń i adresowania, zajrzyjcie pod wcześniejsze łącze.

Aby dokończyć zmiany w spektaklu i dodać urządzenia, wciśnijcie Gotowe  w górnym prawym rogu. Otworzy się okno
pytające o potwierdzenie, czy chcemy wprowadzić do spektaklu zmiany. Wciśnijcie na dużym
Zastosuj wszystkie zmiany .

Właśnie dodaliśmy urządzenia do naszego spektaklu.

Wiele adresów urządzenia

Można nadać wiele adresów dla urządzenia. Jest to sposób by wiele urządzeń z różnymi adresami DMX było
przypisane pod jedno ID urządzenia w konsolecie.

Wybieramy urządzenie, któremu chcemy nadać wiele adresów, następnie wciskamy Stwórz wiele adresów  (w
Konfiguracja - > "Spis urządzeń i adresowania"). Teraz wpisujemy ile chcemy dodatkowych adresów DMX.

Daje to dodatkowe linie w Spisie urządzeń i adresowania, tuż pod wybranym urządzeniem. Każda linia ma swoją
nazwę i własny adres DMX.

Nasze dot2 będzie powtarzać dane na wyjściach DMX dla tych adresów DMX. Wybrane urządzenie, oraz dodatkowe
adresy, podlegają pod to samo ID urządzenia.

Dodatkowe adresy urządzenia pokazują się w wizualizerze dot2 3D jako dodatkowe urządzenia, które możemy
przestawiać na scenie.

By zaakceptować nowe adresy urządzenia, trzeba wyjść z okna Spis urządzeń i adresowania wciskając Gotowe  w
górnym prawym rogu i Zastosuj wszystkie zmiany .

Dodawanie urządzeń do spektaklu, które już ma urządzenia

Jeśli spektakl ma już jakieś urządzenia, ale potrzebujemy dodać kolejne, wtedy zwracamy uwagę na urządzenia już
obecne w spektaklu. Proces jest niemal jednakowy z opisanym wcześniej. Skoro tym razem mamy już urządzenia, to
trzeba dodawać kolejne uwzględniając to, że muszą mieć unikalne numery ID i unikalne adresy DMX.

Wciśnijcie Setup  a potem Spis urządzeń i adresowania . Otwiera to nam okno Spis urządzeń i adresowania. W
nim widzimy obecne już urządzenia. Aby dodać ich więcej, wciskamy Dodaj nowe urządzenia .

Teraz trzeba ustawić dane w pięciu polach wejściowych, zgodnie z naszymi potrzebami. 
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Niektóre okna wyglądają trochę inaczej, odkąd mamy urządzenia w spektaklu. Gdy wciśniemy na Wybierz...  obok
pola ID, zobaczymy że niektóre pola okna Wybierz ID urządzenia są teraz poszarzone, oraz dodane są nazwy urządzeń
dla zajętych numerów ID.

Podobnie jest w oknie Wybierz adres DMX. Wciśnijcie Wybierz...  obok pola adresu. Widzimy z lewej strony, na
wyborze przestrzeni, że istniejące urządzenia zajmują niektóre adresy DMX w przestrzeniach - część prostokąta jest
wypełniona.

Trzeba wybrać dostępne numery ID oraz wolne adresy. Muszą to być unikalne wartości.

Gdy podamy właściwe dane w zielonych polach, możemy wcisnąć Ok  w górnym prawym rogu. Następnie wyjdźmy z
okna Spis urządzeń i adresowania wciskając Gotowe  w górnym prawym rogu, aby zatwierdzić nową konfigurację
urządzeń. Na koniec potwierdzamy zmiany, wciskając Zastosuj wszystkie zmiany .

Zmiana typu urządzenia

Można zmienić typ urządzenia dla już dodanego urządzenia. Konsoleta będzie starała się jak najlepiej przenieść
zaprogramowane wartości. Jeśli zmienicie typ urządzenia w już programowanym urządzeniu, to konsoleta będzie
starała się zachować możliwie jak najwięcej danych. Będzie usiłowała przekonwertować dane do
najbliższej/najtrafniejszej wartości. Jeśli np. mamy zaprogramowane jakieś naświetlacze LED, a potem zastępujemy
urządzeniem z samą tarczą koloru, to konsoleta będzie starała się wybrać jak najbliższe kolory spośród tych na tarczy.
Nie jest to bezbłędny system. Dobrym pomysłem jest używanie presetów. Ułatwi to korekcje programowania po
zmianie typów urządzeń.

Jeśli chcecie zmienić typ urządzenia, to wciśnijcie Setup  a następnie Spis urządzeń i adresowania . Następnie
wybierzcie urządzenia, które chcecie podmienić i wciśnijcie Zmień typ urządzenia . Otworzy to okno Wybierz typ
urządzenia. Tutaj widzimy wszystkie wczytane do spektaklu typy urządzeń. Możemy tu wybrać jeden z typów urządzeń,
lub możemy wcisnąć Import  w belce tytułowej. Otworzy to okno Importuj typ urządzenia - tutaj możemy
zaimportować do spektaklu nowy typ urządzenia.

Gdy wybierzemy ten typ urządzenia który chcemy, możemy wcisnąć Ok  w górnym prawym rogu.

Jeśli zmienimy typ urządzenia na coś, co używa innej ilości kanałów DMX, może być potrzebne ponowne adresowanie
urządzeń.

Ważne:
Zmiana typów urządzeń na typy urządzeń mające więcej kanałów DMX nie kasuje starego adresowania,
lecz wyświetla niepoprawne adresy na czerwono. 

Przy zmienianiu typów urządzeń na inne typy urządzeń, mogą wystąpić trzy sytuacje, w których pokaże się komunikat
z ostrzeżeniem:
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Obrazek 1: Komunikat o kolizji adresów

1. Kolizja adresów: Niepoprawne adresowanie jest wyświetlane na czerwono w Spisie Urządzeń i Adresowania. 
2. Kolizja adresów i kolizja urządzeń: Jeśli wciśniesz Ok  w oknie Kolizja adresów, to adresowanie zostanie

skasowane. Będzie to symbolizowane minusami w nawiasach.
3. Kolizja urządzeń: Jeśli wciśniesz Anuluj  w oknie Kolizja adresów, nakładające się urządzenia są wyświetlane

na czerwono. Urządzenia kolidujące z innymi nie mają już adresów. Będzie to symbolizowane minusami w
nawiasach. 

Następnie wciskamy Gotowe  aby wyjść ze spisu urządzeń, zatwierdzamy przez Zastosuj wszystkie zmiany . Właśnie
zmieniliśmy typ urządzenia. Teraz powinniście sprawdzić swoje cue.

Kasowanie nieużywanych typów urządzeń

Poznając zmienianie typu urządzenia, zobaczyliśmy także okno Wybierz typ urządzenia. Możemy w nim również
kasować nieużywane typy urządzeń. Otwórzcie to okno tak jak wcześniej. W belce tytułowej jest ikona kosza na

śmieci . Jeśli wybierzemy jeden z typów urządzenia i wciśniemy na ikonie kosza, otrzymamy zapytanie czy chcemy
skasować typ urządzenia. Możemy wtedy to zatwierdzić lub anulować.

Nie można skasować typu urządzenia, które jest użyte i zaadresowane!

 

5.4. Jak zapisać i wczytać swój spektakl

Wasze spektakle mogą być zapisywane we wewnętrznym napędzie konsolety dot2. Mogą być one również zapisywane
na zewnętrznej pamięci USB. Mając swoje spektakle zapisane, można je wczytać do konsolety i odtwarzać je.

Menu Backup

Wszystko to robimy w menu Backup - odczyt/zapis. Dostęp do niego mamy wciskając klawisz Backup . Menu to
może wyglądać tak:
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Obrazek 1: Okno Backup - odczyt/zapis

Menu to zawiera cztery duże przyciski.

Nad nimi widać nazwę aktualnie wczytanego spektaklu, oraz kiedy był on ostatnio zapisany.

Prawy enkoder umożliwia wybór między tymi czterema przyciskami.

Pod czterema przyciskami mamy informację, czy mamy podłączoną pamięć USB czy nie. Jeśli mamy podłączoną
pamięć USB, to zapis spektaklu zapisze dane zarówno w pamięci wewnętrznej, oraz na pamięci zewnętrznej (USB).

Pod spodem jest funkcja Auto zapis. Tutaj możemy ustawić przedział czasu, jaki będzie odliczany przez konsoletę do
automatycznego zapisania spektaklu. 

Nowy spektakl

Wciśnięcie przycisku Nowy spektakl , lub wskazanie go i krótkie wciśnięcie enkoderem, otworzy okno Nowy spektakl.
Tutaj możemy stworzyć nowy pusty spektakl. Wpisujemy nazwę nowego spektaklu i wciskamy na ekranowym klawiszu
Enter (strzałka skręcona w lewo pod kątem 90 stopni), lub wciskamy klawisz Please .

Wczytaj spektakl

Wciśnięcie przycisku Wczytaj spektakl , lub wskazanie go i krótkie wciśnięcie enkoderem, otwiera okno Wczytaj
spektakl. Tutaj możemy wybrać lewym enkoderem napęd z którego chcemy wczytać zapisany spektakl. Dostępne
opcje to Wewnętrzne, Demoshows lub pamięć USB (jeśli podłączona). Lista ta jest podana również z lewej strony
ekranu. Demoshows zawiera trochę spektakli zrobionych przez MA. Mogą być użyte do prób i zabawy różnymi
funkcjami konsolety, bez potrzeby programowania całego spektaklu.

Po wybraniu napędu, widzimy listę dostępnych, zapisanych spektakli z prawej strony ekranu. Można użyć prawego
enkodera do przewijania listy spektakli. Krótkim przyciśnięciem enkodera wczytujemy wskazany spektakl.

Kasowanie spektaklu
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Kasowanie spektaklu

Aby skasować spektakl, również trzeba użyć menu wczytania spektaklu. Tutaj możemy wskazać spektakl który
chcemy skasować, a następnie wcisnąć ikonę kosza na śmieci u góry, na belce tytułowej okna.

Nie można kasować spektakli demonstracyjnych.

Zapisz spektakl

Wciśnięcie przycisku Zapisz spektakl , lub wskazanie go i krótkie wciśnięcie enkoderem, zapisze aktualny spektakl
pod aktualnie używaną nazwą.

Można to również zrobić nie będąc w menu Backup, przez dwukrotne wciśnięcie klawisza Backup  (tak
jak robimy podwójne kliknięcie myszą).

Zapisz spektakl jako...

Przyciśnięcie przycisku Zapisz spektakl jako... , lub użycie enkodera do wskazania go i krótkie wciśnięcie, otworzy
okno Zapisz spektakl jako.... Tutaj możemy zapisać aktualny spektakl pod inną nazwą. Wygląda podobnie jak okno
nowego spektaklu. Jest to zasadniczo pole wprowadzania oraz klawiatura ekranowa.

 

Z menu Backup możemy wyjść, przyciskając klawisz Backup , klawisz Esc , lub Esc  w górnym lewym rogu.

Zabiera to nas z menu Backup bez wykonywania jakichkolwiek zmian.

W wielu oknach otwartych przez menu Backup, mamy przycisk Ok  w górnym prawym rogu. Służy do zatwierdzania
wyboru nazwy, lub wyboru pliku do wczytania. 

 

Wczytanie spektaklu dot2 w grandMA2

Możemy wczytać spektakl dot2 w grandMA2 (dla grandMA2 od wersji 3.1). Po wczytaniu spektaklu do grandMA2, nie
możemy zapisać go w wersji dot2.

Najłatwiejszy sposób to zapisanie spektaklu w pamięci USB. Następnie tą samą pamięć USB podłączamy do
grandMA2. To nam stworzy poprawną strukturę folderów w tej pamięci USB. Należy teraz podłączyć pamięć USB do
komputera i ręcznie skopiować lub przenieść plik spektaklu z folderu "show" wewnątrz folderu "dot2" do folderu
"show" wewnątrz folderu "gma2". Teraz podłączamy pamięć USB do grandMA2 i wczytujemy spektakl z tej pamięci.

Rezultatem będzie spektakl grandMA2, zawierający wszystkie dane spektaklu dot2, a za wszystkie dane nie
definiowane przez dot2 będą użyte ustawienia domyślne.

Możemy wczytać spektakl dot2 w grandMA2 - ale nie możemy odczytać spektaklu grandMA2 w dot2!

5.5. Jak używać linię komend
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Technicznie, dot2 to konsoleta z poleceniami zadawanymi linią komend. Wszystkie czynności są jednocześnie
poleceniami wykonywanymi w linii komend.

By dowiedzieć się więcej o faktycznych poleceniach jakie można wpisać, zajrzyjcie do rozdziału Komendy tej
instrukcji (link również pod spodem).

Oto jak wygląda linia komend:

Jest niemal stale widoczna na prawym ekranie. Gdy ją wciśniecie, otworzy się widok Linia komend, która może
wyglądać następująco:

Tutaj możemy użyć ekranowej klawiatury do wpisywania poleceń, mamy też podgląd na historię poleceń, wraz z
odpowiedziami konsolety. Do linii komend możemy używać także zewnętrznej klawiatury.

Gdy aktualnie wskazana/aktywna jest linia komend, klawiszami Up  i Down  wybieramy poprzednio użyte polecenia
- wtedy można wykonać takie polecenie wciśnięciem Please . Można również użyć klawiszy góra/dół z zewnętrznej
klawiatury.

Historia linii komend jest widokiem, który możemy mieć na wewnętrznych ekranach lub na zewnętrznym ekranie. 

 

Powiązane tematy

Komendy (rozdział)

114



dot2 User Manual

© 2017 MA Lighting Technology GmbH | Dachdeckerstr. 16 | D-97297 Waldbüttelbrunn | Germany
Phone +49 5251 688865-27 | support (at)ma-dot2.com | www.malighting.com

Version 1.3

1

Widok Linia komend

 

5.6. Jak używać enkodery w onPC

W przeciwieństwie do sprzętowej konsolety, nie mamy enkoderów w onPC.

Mamy za to Pasek enkoderów.

Pasek enkoderów.

Tutaj możemy sterować myszą.

Jeśli klikniesz lewym klawiszem na jednym z czterech pól paska enkoderów, jest to równoważne krótkiemu wciśnięciu
sprzętowego enkodera.

Kliknięcie i przytrzymanie oraz poruszenie myszą w górę lub dół działa jak obracanie enkodera - mając przytrzymany
lewy klawisz myszy i poruszając myszą możemy wyjść poza pasek enkoderów.

Możemy to również zrobić wybierając jeden z kontrolerów w widokach sterowania i obracając rolką myszy (jeśli ją
mamy).

 

Do poruszania kursorem w arkuszach lepiej używać klawiszy strzałek w klawiaturze. Trzeba wcześniej kliknąć gdzieś
wewnątrz arkusza.

5.7. Jak pracować z grupami

Ta strona opisuje różne czynności związane z grupami.

Tworzenie nowej grupy

Na początek potrzebne jest stworzenie grup. Oto czynności do tworzenia grupy:

1. Wybierzcie jakieś urządzenia
2. Wciśnijcie Store , a potem Group
3. Teraz mamy różne możliwości: 

1. Wcisnąć na ekranie na pustej grupie widoku Grupy.
2. Wpisać konkretny numer i zatwierdzić przez Please .
3. Wcisnąć Please , co tworzy grupę w następnym dostępnym miejscu puli. 

Nazwanie grupy

Zapisując grupę poprzez dotknięcie jej przycisku na ekranie, lub przez wpisanie numeru, otrzymujemy na ekranie
małą ramkę, którą można od razu przycisnąć celem nazwania grupy. Wciśnięcie jej otworzy okno Wpisz nazwę dla.
Tutaj możemy wpisać dowolną nazwę. W tym momencie możemy od razu wpisywać nazwę na zewnętrznej
klawiaturze. Otworzy się okno Wpisz nazwę dla.
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Jeśli już macie grupę i chcecie jej nadać lub zmienić nazwę, wciśnijcie klawisz Label , następnie grupę którą
chcecie nazwać. To również otworzy okno Wpisz nazwę dla.

1. Wciśnijcie Label
2. Wciśnijcie Group , a teraz mamy następujące opcje

1. Wciśnięcie na grupie w widoku Grupy
2. Wpisać numer grupy klawiszami numerycznymi i wcisnąć Please . 

Wywołanie/Użycie/Wybranie grupy

Gdy chcemy użyć grupę, wszystko co trzeba zrobić, to wybrać ją.

1. Wciśnijcie Group
2. Od tego momentu mamy dwie możliwości:

1. Przycisnąć na ekranie na grupie - jeśli macie widok Grupy na jednym z ekranów, to nie było potrzeby
wcześniejszego wciśnięcia klawisza Group.

2. Wpisać klawiszami numerycznymi numer grupy o którą nam chodzi, następnie możemy kontynuować.
Można nadać wartość lub zrobić zmiany w selekcji.

Jeśli wasza grupa ma unikalną nazwę, wtedy mamy inną opcję. Można przycisnąć na linii komend i wpisać "g" (skrót
od grupa), spację, a następnie nazwę grupy, zatwierdzając to potem klawiszem Enter - może to być szybsze na
klawiaturze zewnętrznej.

Kopiowanie grupy

Możemy zrobić kopię grupy. Tworzy się wtedy nową grupę, która ma dokładnie taką samą selekcję jak grupa źródłowa
(takie same dane jak z momentu wykonania kopii). Jeśli wykonamy zmiany w grupie, kopia pozostaje niezmieniona.

1. Wciśnijcie Copy
2. Wciśnijcie Group
3. Ponownie mamy wiele opcji:

1. Wciśnięcie na grupie (lub grupach) które chcemy skopiować, następnie na pustym miejscu.
2. Użycie tylko klawiszy potrzebnych do wykonania czynności, w odpowiedniej kolejności: 

1. wpisanie numeru grupy źródłowej klawiszami numerycznymi
2. wciśnięcie At
3. wpisanie numeru grupy docelowej klawiszami numerycznymi
4. wciśnięcie Please

Jeśli wybierzecie więcej jak jedną grupę a następnie skopiujecie na nowe miejsce, to otrzymanie wiele kopii
jednocześnie.

Przeniesienie grupy

Celem przeniesienia grupy wykonujemy bardzo podobne czynności co przy kopiowaniu.

1. Wciśnijcie Move
2. Wciśnijcie Group
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3. Ponownie mamy wiele opcji:
1. Wciśnięcie na grupie (lub grupach) które chcemy przenieść, następnie na pustym miejscu.
2. Użycie tylko klawiszy potrzebnych do wykonania czynności, w odpowiedniej kolejności: 

1. wpisanie numeru grupy źródłowej (którą chcemy przenieść) klawiszami numerycznymi
2. wciśnięcie At
3. wpisanie numeru grupy docelowej klawiszami numerycznymi
4. wciśnięcie Please

Tak samo tym razem, przenoszenie można zrobić na wielu grupach jednocześnie.

Jeśli przeniesiemy grupę na miejsce już zajęte przez inną grupę, to te dwie grupy zamienią się miejscami.

Łączenie grup

Jeśli kopiujecie grupę (używając wcześniej opisanej metody) na miejsce, które już ma grupę, to otrzymujecie opcje
Nadpisz, Łączenie i Anuluj. Wybierając Łączenie wykonamy połączenia wyboru dwóch grup w jedną. Nadpisz skasuje
wcześniejszą zawartość w docelowym miejscu.   

Kasowanie grupy

Do skasowania grupy wystarczy wciśnięcie Delete  a potem wybranie grupy, którą chcemy skasować.

Tworzenie mastera grupy

Na executorach suwakowych możemy tworzyć mastery grup. Mogą być one użyte do ograniczenia jasności urządzeń
zawartych w masterze grupy. Ograniczenie działa proporcjonalnie. Oznacza to, ze jeśli macie mastera grupy na
100% a urządzenie na 50%, urządzenie na wyjściu będzie na 50%, ale jeśli mastera zmniejszymy na 50%, to
urządzenie zmniejszy jasność do 25%. Jeśli urządzenie jest ograniczone jednym masterem grupy, to będzie on
ograniczał poziom wyjściowy, niezależnie od tego czy będzie on podkręcony innym masterem grupy. Obowiązuje tu
reguła priorytetu najniższego poziomu.

1. Wybierzcie urządzenia które chcecie na swoim masterze grupy.
2. Wciśnijcie Store  
3. Wciśnijcie Group
4. Wciśnijcie na jednym z klawiszy executora, na którym chcecie stworzyć mastera grupy.

Powiązane tematy

Czym są grupy

Widok Grupy

Klawisz Group

5.8. Jak pracować z presetami

Presety to zestawy wartości dla określonych selekcji urządzeń, które mogą używać tych wartości. Te zestawy wartości
są zapisywane w specjalnej do tego puli presetów, co umożliwia wielokrotne użycie tego samego zestawu wartości.
Jeśli zapisujemy preset w pamięci cue, to w istocie zapisujemy łącze do określonych atrybutów dla określonych
urządzeń, które kieruje do wartości z presetu. Oznacza to, że presetami nie zapisujemy do cue samych wartości, ale
łącze do wartości z presetu. Jeśli potem zmodyfikujemy preset, to zmieni się również wygląd generowany z pamięci
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cue. Jeśli chcecie dowiedzieć się szerzej o tym czym są presety, przeczytajcie stronę pomocy z tematem Czym są
presety.

Teraz przyjrzymy się jak właściwie z nimi się pracuje.

Tworzenie presetów

Zakładamy że macie spektakl z jakimiś urządzeniami, mającymi różne typy atrybutów.

Dostępne są różne typy presetów. Typy presetów zmieniają się zależnie od urządzeń jakie dodaliśmy do naszego
spektaklu. Widzimy różne typy presetów z prawej strony prawego ekranu.

Można stworzyć widok Presety na jednym z pozostałych ekranów, używając paska widoków. Na prawym ekranie
możemy go otworzyć, wciskając klawisz Preset . Więcej sensu może mieć otworzenie widoku presetów na ekranie
innym jak prawy. Gdy go stworzymy, zwróćmy uwagę, że nazwa w belce tytułowej zmienia się przy wybieraniu różnych
typów presetów z prawej strony prawego ekranu. Każdy typ presetu ma swoją pulę presetów. Oznacza to, że np. w
puli Dimmer można zapisywać tylko wartości z typu Dimmer. Wyjątkiem jest dodatkowa pula All. W presetach typu All
zapisywane są wszystkie wartości, ze wszystkich typów presetów.

Spróbujmy zrobić trochę presetów dimmerów (zakładamy, że mamy jakieś urządzenia z kanałami dimmera).
Wybierzcie jakieś urządzenia i nadajcie im wartości dimmera w programerze (jeśli nie wiecie jeszcze czym jest
programer, powinniście wcześniej zapoznać się z nim - zajrzyjcie do tego linka). Teraz wciśnijcie klawisz Store , a
potem na pustym miejscu w puli Presety Dimmer. Teraz widzicie, że stworzyliście preset typu Dimmer. 

Możecie zrobić tak samo przy każdym innym z dostępnych typów presetów. Pamiętajcie, że w presecie typu Dimmer
możecie zapisywać tylko wartości z typu Dimmer. Takie same reguły dotyczą innych typów presetów, za wyjątkiem
presetów All.

Spróbujcie użyć programerze jednocześnie wartości dimmera i kolorów. Następnie wciśnijcie na All  w menu w
pasku na prawym ekranie. Wciśnijcie Store  a potem na wolnym miejscu w puli presetów All. Właśnie zapisaliśmy

preset, zawierający jednocześnie wartości dimmera i koloru.

Zauważcie, że wciśnięcie przycisku All  otworzyło pulę Presety All na ekranie 1. Pulę presetów All otworzymy również

wciskając kombinację klawiszy  + 0 .

Nazywanie presetu

Gdy zaczynacie pisać na zewnętrznej klawiaturze zaraz po zapisaniu presetu, to zaczynacie nazywać presetu. Można
również zauważyć, jak pokazuje się ramka z nazwą po zapisaniu presetu. Wciśnięcie jej otworzy okno do wpisania
nazwy. Jeśli potrzebujemy nazwać preset po dłuższym czasie od jego zapisania, to możemy wcisnąć klawisz Label ,
a potem preset który chcemy opisać. To również otwiera okno wpisania nazwy.

Dot2 spróbuje, w miarę swoich możliwości, zgadnąć nazwę dla presetu. Zgadywanie nie sprawdza się, jeśli nie ma
jednoznacznej wartości. Przykładem jest preset pozycji. Dot2 po prostu nie ma świadomości na co poszczególne
urządzenia są wycelowane w rzeczywistym świecie, więc automatyczne nadawanie nazw nie miałoby sensu.

Wywołanie/Użycie/Wybranie presetu

Jeśli zapisujemy preset, to w programerze otrzymamy łącza do tego presetu. Umożliwia to nam zapisanie cue zaraz
po zapisaniu presetu, tak by preset był użyty w cue.
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Jeśli potrzeba użyć presetu zaraz po jego stworzeniu, mamy następujące opcje. Jeśli nie mamy wybranych  urządzeń,
to możemy wcisnąć preset, którego chcemy użyć. Pierwsze wciśnięcie wybiera wszystkie urządzenia, które mogą użyć
danego presetu. Potrzeba ponownego wciśnięcia by faktycznie użyć presetu w programerze.

Jeśli mamy selekcję urządzeń i wtedy wciśniemy na presecie, to spośród wybranych urządzeń tylko te mogące użyć
tego presetu otrzymają preset w programerze.

Mając już wartości presetu w programerze, możecie zapisać go jako cue, lub nowy preset lub ponownie zdjąć z
programera wartości.

Poprawianie/modyfikacja presetu

Jeśli potrzebne jest poprawienie wartości w presecie, trzeba wybrać urządzenia dla których chcemy poprawić
wartości, nadać im potrzebne wartości, a następnie wcisnąć klawisz Update  i przycisnąć na presecie który chcemy
poprawić.

Jest to to samo co wciśnięcie na Store , przyciśnięciu na presecie który poprawiamy i wybraniu opcji Łączenie  w
oknie Wybierz sposób zapisu.

Wartości w waszym presecie zostały właśnie zmienione. Jeśli preset ten jest gdzieś użyty w pamięciach cue, to dane
cue będą wyglądały inaczej - będą używać zmienionych wartości.

Jeśli użyliście presetu w cue i dodajecie do presetu nowe wartości (nie zmieniając dotychczasowych), lub dodajecie
więcej urządzeń do presetu, to te nowe informacje nie są dodawane do wcześniej zapisanych cue. Pamięci cue
wyszukują tylko wartości z którymi były zapisane.

Kasowanie presetu

Możecie skasować preset wciskając Delete  a następnie preset który chcecie skasować. Jeśli preset jest gdzieś
używany, otrzymamy okno z ostrzeżeniem, pytające czy naprawdę chcemy skasować preset.

Jeśli wybierzemy kasowanie używanego presetu, to aktualne wartości presetu zostaną skopiowane w miejsca gdzie
były używane. Pamięci cue będą nadal działać.

Jeśli użyjemy Oops wobec tego kasowania, to otrzymamy preset z powrotem, ale łącza od cue do presetu nadal
pozostaną przerwane i nie otrzymamy ich z powrotem.

Powiązane tematy

Czym są presety

Czym jest programer

5.9. Jak pracować z cue

Pamięci cue zawierają wartości dla niektórych, lub wszystkich urządzeń. Jeśli szukacie ogólnej wiedzy o tym czym są
cue, przeczytajcie temat Czym są cue.

Na tej stronie przyjrzymy się samej pracy z pamięciami cue.

Tworzenie cue
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Tworzenie cue

Cue są zorganizowane w kolejki cue, znajdujące się na executorach. Możemy zapisywać cue na każdym executorze,
który nie jest masterem grupy lub masterem specjalnym.

Potrzebujemy w programerze mieć trochę urządzeń wraz z wartościami. Jeśli nie wiecie o czym mowa, przeczytajcie
tematy Czym jest programer oraz Jak dodawać i adresować urządzenia.

Mając aktywne wartości w programerze, możemy wybrać zapisanie ich do cue. Może być to na głównym executorze,
lub jednym z pozostałych executorów. Jeśli nie wiecie czym są executory, przeczytajcie temat Czym są executory.

Jeśli chcecie zapisać wartości z programera do cue na głównym executorze, wciśnijcie Store  Please . Tak
zapiszemy, używając automatycznie pierwszego dostępnego numeru cue. Jeśli niczego nie mamy na głównym
executorze przed tą czynnością, to otrzymamy w rezultacie cue z numerem 1. Jeśli mamy cue numer 1, to nie
zapiszemy wartości od razu. Zamiast tego będziemy zapytani o to co zrobić. Jest to zwykle przypadek drugiego
zapisywania cue na executorze. Otrzymamy okno Wybierz sposób zapisu:

Obrazek 1: Wybierz sposób zapisu.

 Mamy tutaj cztery opcje:

Łączenie - Ten sposób dołączy wartości programera do wartości już obecnych w cue.

Usuń - Ten sposób usuwa istniejące wartości tego samego typu, które są aktywne w programerze.

Nadpisz - Ten sposób kasuje całą dotychczasową cue, a potem dodaje do cue aktywne wartości.

Stwórz drugą cue - Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy kolejka ma tylko jedną cue. Wciśnięcie jej zapisze
aktywne wartości jako cue numer 2.

Jeśli chcecie zapisać cue o konkretnym numerze, możecie wtedy wpisać bardziej precyzyjne polecenie. Przykładowo
chcecie zapisać cue numer 5. Wtedy możecie użyć następującej sekwencji klawiszy: Store  Cue  5  Please .
Można nawet dodać czasy cue podczas jej zapisywania. Przykładowo chcemy zapisać cue numer 5 mającą
przenikanie 3 sekundy. Robimy to wciskając następujące klawisze: Store  Cue  5  Time  (= komenda Fade) 3
Please .

Jeśli nie określimy czasów cue podczas jej zapisu, to użyte będą domyślne zestawy czasów z okna Domyślne czasy.
Możemy je ustawić po wciśnięciu klawisza Time  (kiedy linia komend jest pusta). Okno czasów może wyglądać

120



dot2 User Manual

© 2017 MA Lighting Technology GmbH | Dachdeckerstr. 16 | D-97297 Waldbüttelbrunn | Germany
Phone +49 5251 688865-27 | support (at)ma-dot2.com | www.malighting.com

Version 1.3

1

następująco:

Obrazek 2: Okno Domyślne czasy.

Jeśli chcecie zapisać swoją cue na innym executorze (nie na głównym executorze), wtedy trzeba wcisnąć klawisz
powiązany z tym executorem. Chcemy np. zapisać cue numer 2 na określonym executorze. Wtedy trzeba wcisnąć
następujące klawisze: Store  Cue  2 , a potem jeden z klawiszy tego executora, na którym chcemy zapisać cue.

Zapisanie cue wykona Auto Unblock. Oznacza to, że po zapisaniu pamięci cue, wszelkie niezmienione wartości
zostają usunięte. Prosimy używać funkcji Chronione (opisana niżej) jeśli chcecie "zablokować" pamięć cue.

Dot2 jest konsoletą ze śledzeniem (tzw. tracking). Jeśli nie wiecie co to oznacza, zajrzyjcie do tematu Czym jest
śledzenie (tracking).

Poprawianie cue

Zawsze możemy zapisać aktywne w danej chwili wartości programera do każdej cue jaką chcemy.

Jednak gdy mamy aktywną, uruchomioną cue, możemy użyć klawisza Update . Jest to szybsza czynność. Jeśli
wciśniemy Update  Please , to poprawiamy cue aktywną na głównym executorze.

Jeśli wciśniemy Update  a potem jeden z klawiszy innego executora, to poprawiamy cue aktywną na danym
executorze. Jeśli nie ma żadnej aktywnej cue, to nic się nie stanie.

Poprawianie zapytuje o sposób modyfikacji. Mamy dwa tryby, nazwane Normalny i Cue Only. Normaly zrobi

poprawianie ze śledzeniem, a "Cue only" zachowuje wartości w następnych cue.

Poprawianie cue wykona Auto Unblock. Oznacza to, że po poprawieniu wszystkie zapisane, ale niezmienione
wartości, zostaną usunięte. Prosimy używać funkcji Chronione (opisana niżej) jeśli chcecie "zablokować" pamięć
cue.

Nazwanie cue
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Nazwanie cue

Zaraz po zapisaniu cue, wyskakuje ramka z nazwą. Jeśli ją wciśniemy, to otworzy się okno Wpisz nazwę dla.

Jeśli potrzebujecie nazwać cue po jakimś czasie od jej stworzenia, możecie użyć klawisza Label . Przykładowo,
chcąc nazwać cue z numerem 2 w executorze głównym: Label  Cue  2  Please .

Można również otworzyć widok Cue i wcisnąć na nazwie cue, którą chcemy zmienić. Jeśli przytrzymamy wciśnięcie
na niej przez około 2 sekundy, otworzy się okno Wpisz nazwę.

Zmiana czasów cue

Mamy wiele różnych czasów w cue. Widoczne są w widoku Cue.

Typowe czasy "(In)Fade" oraz "Out Fade" nadają odpowiednio czasy dla atrybutów zwiększających wartość i
zmniejszających wartość. Domyślnie fabryczne ustawienie "Out Fade" to czas "(In)Fade". Wtedy, niezależnie od
ustawienia czasu "Fade", czas "OutFade" jest jemu równy. Mamy także możliwość ich rozdzielenia.

Można też ustawić opóźnienie "Delay" do "OutFade". Jest to czas jaki konsoleta odczekuje przed wykonaniem
przenikania "OutFade".

Wszystkie dostępne typy presetów mają własne czasy "Fade" i "Delay". Ich ustawienia zastępują czasy pochodzące z
czasów cue dla zmian wartości, dla danych typów presetów.

Domyślne czasy

Możemy wcisnąć klawisz Time  by otworzyć okno Domyślne czasy. Tutaj możemy ustawić czasy, które będą
domyślnie używane przy tworzeniu nowych cue.

Ustawianie czasów przy zapisie

Można zastąpić domyślne czasy podczas zapisywania cue. Przykładowo, chcemy zapisać cue 3 z czasem przenikania
5 sekund: Store  Cue  3  Time  (= komenda Fade) 5  Please .

Klawisz Time  ma specjalną funkcję przy używaniu we wpisywaniu komend. W powyższym przykładzie, przyciskanie
klawisza klawisza Time  przełącza między różnymi dostępnymi czasami dla cue - pomijając jednak czasy typów
presetów. 

Zmiana czasów w widoku Cue

Mając dostępny widok Cue, możecie przycisnąć i przytrzymać wartość na widoku, aby zmienić czas wartości.

Możecie również użyć enkodera przewijania by wybrać pola czasu które chcecie zmienić, a następnie wcisnąć
enkoder. Otworzy to widok Kalkulatora. Użyjcie go do ustawienia nowej wartości.

Możecie również wcisnąć klawisz Edit , a potem pole w widoku Cue, które chcecie zmienić. To również otworzy

Kalkulator.

Wyzwalacze Cue

Każda cue ma wyzwalacz. To jest zdarzenie uruchamiające cue. Dostępne są różne wyzwalacze:

'Go' - Cue jest wyzwalana, gdy otrzyma komendę Go.
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Czas - Gdy wybierzemy 'Czas', musimy określić czas w kolumnie "Czas wyzw.". Zadany czas zacznie być odliczany
po aktywowaniu poprzedniej cue.

Kontynuuj - Cue z tym wyzwalaczem uruchomi się, gdy poprzednia cue zakończy wszystkie przenikania.

Dźwięk - Wyzwalacz dźwiękowy aktywuje cue gdy konsoleta wykrywa skoki dźwięku. Różne opcje wyzwalania
dźwiękiem znajdują się wtedy w kolumnie "Czas wyzw.". Opcje z nazwą zaczynającą na "Snd" i z numerem, to
różne zestawy częstotliwości. Odbierany na wejściu dźwięk widać w oknie Konfiguracja wejścia dźwięku,
dostępnym w Menu Narzędzia. 

BPM - Cue może być wyzwalana na podstawie tempa BPM zmierzonego na wejściu dźwięku. To również jest
widoczne w w oknie Konfiguracja wejścia dźwięku.

Kod czasowy - Wasze cue mogą być wyzwalane przychodzącym sygnałem kodu czasowego. Potrzebne jest
ustawienie punktu czasowego wyzwalania w kolumnie "Trig Time". Użyte źródło kodu czasowego można wybrać w
widoku Ustawienia executora. Kod czasowy może być nagrywany - proszę poczytać o tym więcej w Widok Cue.

Ochrona cue

Możemy zabezpieczać cue przed zmianami śledzonych wartości, które zmieniałyby wygląd cue.

W widoku Cue mamy kolumnę Chronione. Aktywowanie dorysuje białą linię nad rzędem danej cue, aby zaznaczyć że
śledzenie kończy się w tym miejscu.

Chroniona cue działa jako cue "blokująca". Oznacza to że przywraca wartości (łącznie ze śledzonymi) dla tej cue, w
momencie jej uruchomienia.

Przechodząc wstecz, od chronionej cue, urządzenia przenikają z powrotem do wartości jakie miały w poprzedniej
cue. Jeśli jest to wartość śledzona, będzie używać czasu przenikania dla cue, w której uzyskała pierwotną wartość.
Przykładowo, urządzenie 1 ma jasność 100% w cue 1 i 50% w cue 2 (przenikanie 5 sekund). Mamy również cue 3
(przenikanie 1 sekunda), bez zmian urządzenia 1. Teraz zapisujemy cue 4 z urządzeniem 1 na 0% i przenikaniem 0
sekund. Cue 4 jest chronioną cue. Jeśli odtwarzamy cue 4 i wciśniemy Go- , przenikając do cue 3, to urządzenie 1
przenika do 50% (wartość z cue 2), ale używając czasu przenikania z cue 2. Wszystkie inne urządzenia zapisane w
cue 3 użyją czasu przenikania z cue 3, ale urządzenie 1 mające wartości śledzone, użyje czasu 5 sekund.

Przejście do konkretnej cue w kolejce cue

Jest możliwość przejścia do konkretnej cue, używając klawisza Goto . Przechodzenie do cue następuje zaraz po
wykonaniu komendy (wraz z Please )

Przykładowo, chcecie przejść do cue numer 3, ale nie chcecie uruchamiać innych cue, by do niej dotrzeć: Goto
Cue  3  Please .

Można to również osiągnąć z nadaniem czasu przenikania. Przykładowo, chcemy przejść do cue numer 10, ale cue
10 ma przenikanie 2 minuty. Chcecie po prostu mieć cue 10, więc zastępujecie czas przenikania: Goto  Cue  1
0  Time  (= komenda Fade) 1  Please . Teraz przenikanie do cue 10 trwało 1 sekundę).

Kopiowanie cue

Możecie skopiować cue do innej cue, używając klawisza Copy . Czynność kopiowania cue ma dwie opcje.
"CueOnly" skopiuje cue bez śledzenia skopiowanych wartości, ale pozostawiając cue następujące za kopią bez
zmiany wyglądu. "Stan" załącza w kopiowaniu śledzone wartości w cue źródłowej. Gdy to nie jest aktywowane, to
skopiują się tylko wartości atrybutów, które rzeczywiście były zapisane/aktywowane w cue źródłowej.
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Zależnie od docelowego miejsca kopiowania, dostajemy różne opcje. Kopiując na nową, nieistniejącą jeszcze cue,
możemy po prostu skopiować cue. Jeśli kopiujemy na już istniejącą cue, to możemy wybrać łączenie nowych
wartości z istniejącą zawartością, lub nadpisanie istniejącego stanu nowymi wartościami - ta opcja kasuje całą
dotychczasową zawartość cue, a dopiero potem wstawia nowe wartości. 

Przykładowo, chcecie skopiować cue 2 w nowe miejsce. Będzie to cue numer 3.5 - chcecie aby wartości śledzone z
cue 1 były dołączone, ale nie chcecie mieć zmian w cue 4: Copy  Cue  2  At  3  .  5  Please . Otworzy się
następujące okno Wybierz metodę kopiowania:

Obrazek 3: Wybierz metodę kopiowania.

Może ono wyglądać trochę inaczej, jeśli już macie cue 3.5, lub gdy jest to nowo tworzona cue. Upewnijcie się że
"Stan" jest zaznaczone, a jeśli jest opcja "CueOnly", to że również jest zaznaczona. Teraz przyciśnijcie Nadpisz  lub
Łączenie  zależnie od waszych opcji.

Kopiowanie cue wykona Auto Unblock. Oznacza to że po skopiowaniu, nie zmieniające się wartości zostaną
skasowane. Prosimy używać opcji Chronione (opisana wcześniej) jeśli chcemy "zablokować" cue.

Przenoszenie cue

Możemy przenosić cue, używając klawisza Move . Przykładowo, chcemy przenieść cue 2 do cue 6 (która teraz nie
istnieje): Move  Cue  2  At  6  Please . To przeniesie cue bez dodatkowych pytań.

Jeśli przenosimy cue na już istniejącą cue, jesteśmy pytani czy naprawdę chcemy to zrobić. Wartości w istniejącej
cue zostaną zastąpione.

Zmiana numeracji w kolejce cue

Można zmienić numer dla jednej cue, lub zmienić numerację zakresowi cue. W widoku Cue, wciśnijcie i
przytrzymajcie na numerze cue. Otworzy to okno Edytuj numer(y) cue. Może ono wyglądać następująco:
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Obrazek 4: Okno Edytuj numer(y) cue.

Na górze okna można ustawić zakres cue, które chcemy przenumerować. Następnie ustawiamy numer początkowy a
potem szerokość kroku numeracji. Gdy ustawienia nam już odpowiadają, wciskamy Przenumeruj .

Nie można użyć zmiany numeracji do przestawiania kolejności cue - kolejka cue zawsze musi być w kolejności
numerycznej. Można zatem przenumerować cue tylko w ramach ograniczeń narzuconych przez cue będące przed i
po wybranym zakresie.

Kasowanie Cue

Możecie kasować cue używając klawisza Delete . Przy kasowaniu cue możecie być zapytani, czy chcecie kasować
cue "normalnym" sposobem, lub sposobem "CueOnly". Pytanie to pojawia się tylko, gdy kasowana cue nie jest
ostatnią w kolejce. "Normalny" sposób da śledzenie wartości z poprzedniej cue do następnej. Wartości, które mogły
być zmienione w kasowanej cue, zostają usunięcie. "Cue Only" pozostawi te zmiany w następnych cue, nie
zmieniając ich wyglądu względem stanu jakie miały przed kasowaniem cue. 

 

Powiązane tematy

Czym jest programer

Czym są cue

Czym jest śledzenie

Czym są executory

5.10. Jak pracować z chaserami

Chasery są kolejkami cue uruchomionymi w specjalnym trybie.

Potrzebujemy zatem kolejki cue, która ma kilka pamięci cue. Jeśli nie wiecie jak je zrobić, zapoznajcie się z Jak
pracować z cue.

Ustawienie executora w tryb chasera
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Ustawienie executora w tryb chasera

Kiedy już mamy jakieś pamięci cue na executorze, możemy go przełączyć w tryb chasera. Celem przełączenia,
otwieramy najpierw widok Cue dla executora który chcemy przełączyć. Wciskamy klawisz  a potem jeden z
klawiszy tego executora z kolejką cue, który chcemy ustawić. 

Otworzy się widok Cue. W górnym prawym rogu jest ikona narzędziowa  - wciśnijcie ją. Otworzy to okno Ustawienia
executora. Pierwsze ustawienie to "Jest chaserem". Wciśnijcie na zielonym polu obok niego, aby opcja miała symbol
potwierdzenia zamiast symbolu zatrzymania.

Właśnie zmieniliśmy tryb executora.

Kolejka cue odtwarzana jako chaser, ignoruje czasy cue i wyzwalacze zapisane w kolejce cue. Kolumny czasu
zostają wyszarzone, gdy wybrany jest tryb chasera.

W ustawieniach executora możemy ustawić również czas wyłączenia (lub dotknąć na nim w belce tytułowej widoku
Cue). Jeśli ustawimy mu wartość, będzie on używany w wygaszaniu chasera po użyciu klawisza Off  lub komendy Off.

Czas wyłączenia dla chaserów działa również jako czas włączenia. Oznacza to że będzie on przenikał zapisane

parametry zgodnie z tym czasem w momencie uruchomienia chasera.

Zmiana ustawień chasera

Dostępne są różne ustawienia regulujące przebieg odtwarzania chasera. Ustawienia te mogą być zmienione gdy
ponownie zajrzymy na widok Cue dla executora. Kiedy zamkniecie okno ustawień przez wciśnięcie Esc  w górnym
lewym rogu, wrócicie do widoku Cue - jeśli nie, to wciśnijcie klawisz  a potem jeden z klawiszy właściwego
executora.

W widoku Cue widzimy różne pola na dolnym ekranie, a enkodery obsługują różne parametry.

Oto pasek na dole widoku Cue:

A to są nowe parametry na enkoderach:

Dwoma środkowymi enkoderami mamy kontrolę nad procentem przenikania między krokami (cue) chasera, oraz
szybkością chasera. "Czas Fade" jest czasem użytym na przenikanie z jednego kroku na następny. Czasy przenikania
zapamiętane dla cue są ignorowane, a "Czas Fade" reguluje czy wartości są przenikane, czy wykonują skok
(natychmiastową zmianę). Im wyższa wartość, tym więcej czasu jest użyte na przenikanie. Jest to wyrażone w
procentach. Jest tak dlatego, że wyrażone jako czas dostępny na podstawie szybkości chasera. Szybkość jest
wyrażona w BPM (rytmy na minutę). Mówi to nam o ilości kroków (cue), które są uruchamiane w ciągu minuty.
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Pasek chasera na dole widoku Cue umożliwia ustawienie sposobu pracy chasera. Dwa zielone pola określają sposób
zapętlenia chasera oraz kolejność uruchamiania kroków. Lewa strona wyznacza kierunek. Przyciśnięcie na
wielokropku otwiera menu. Mamy następujące opcje:

Do przodu - będzie odtwarzać kroki od najniższego numeru do najwyższego.

Wstecz - odtwarzanie od najwyższego numeru do najniższego.

Odbicie - zacznie odtwarzanie do przodu, a po osiągnięciu najwyższego numeru zacznie odtwarzanie wstecz.
Rezultatem jest ciągła zmiana kierunku.

Losowe - losowy wybór cue/kroków do odtwarzania.

Ustawienie z prawej określa sposób zapętlenia chasera. Przyciśnięcie na wielokropku daje następujące opcje:

Zapętlone - chaser będzie odtwarzany aż go zatrzymamy

Strzał-wyłącz - uruchomi chaser jeden raz a następnie go wyłączy. Jeśli kolejność odtwarzania jest losowa, to
odtworzona będzie ta sama ilość kroków/cue, ale niekoniecznie będą to wszystkie poszczególne kroki/cue! 

Strzał-włącz - działa tak samo jak Strzał-wyłącz, ale na końcu zrobi pauzę na ostatnim kroku/cue.

Dolna połówka daje kontrolki odtwarzania chasera (dla każdego z trybów) lub pauzowania. Są również trzy przyciski
zmieniające szybkość. Możemy zrobić połowę szybkości, podwoić ją, lub zresetować do ustawienia enkodera.

Możecie dynamicznie zmieniać szybkość chasera. Wciśnijcie i przytrzymajcie klawisz Speed  podczas przyciskania w
rytm jednego z klawiszy związanego z chaserem. To ustawi szybkość do tempa rytmu przyciśnięć. Jest to funkcja
nazwana "Learn". Można ją przypisać do jednego z klawiszy związanych z chaserem. Wciśnijcie i przytrzymajcie
klawisz  a następnie klawisz Label  (=komenda "Assign"), zwolnijcie klawisz  i wciśnijcie Speed .
Zwróćcie uwagę że wasza linia komend podaje

Assign Learn

Teraz wciśnijcie na klawiszu, który ma być "Learn". Można to też zrobić w oknie Zmień funkcje executora lub w oknie
Ustawienia executora.

Odtwarzanie chasera

Możecie uruchomić chaser poruszając suwakiem od 0%, a powyżej 0% będzie on odtwarzany. Można również użyć
komend Go lub On do uruchomienia w ustawionym dla niego kierunku. Jeśli użyjemy komendy GoBack, to chaser
uruchamia się, ale w przeciwnym kierunku. Komenda Toggle przełącza odtwarzanie chasera między
włączone/wyłączone. Komenda Off zatrzymuje chaser. Komenda Flash odtwarza chaser tak długo, jak długo
przytrzymany jest klawisz.

Wszystkie te komendy można przypisywać do klawiszy związanych z chaserem, lub można użyć ich tymczasowo przez
wciśnięcie w dot2 klawisza funkcji, a następnie na klawiszu executora z chaserem.
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5.11. Jak pracować z efektami

Teoria efektów

Efekty są dynamicznymi przejściami z jednej wartości na inną. Zawsze poruszają się między dwiema wartościami - i
tylko dwiema. Mamy kontrolę nad sposobem przechodzenia między wartościami, możemy sterować szybkością, oraz
tym czy wszystkie urządzenia powinny znajdować się w tym samym punkcie czasowym przebiegu, lub czy powinny być
rozproszone w cyklu przebiegu.

Każdy z poszczególnych typów presetów ma trochę gotowych efektów, które możemy modyfikować. 

Wszystkie różnorodne wartości efektów są wartościami programera, które możemy zapisywać w cue. Jest to jedyne
miejsce z którego można odtwarzać efekty. 

Przyjrzyjmy się niektórym ustawieniom. Zacznijmy od tych dwóch wartości. W fioletowej belce tytułowej znajdują się
dwa przyciski, nazwane Dolna wartość  i Górna wartość . Służą do uzyskania dostępu i do zmiany tych wartości.

Niektóre z efektów mogą używać Szerokości i Zmiękczenia.

Aby dowiedzieć się więcej o tym czym są efekty, prosimy zajrzeć na strony pomocy Czym są efekty oraz Widok Efekty.

Tworzenie efektu w programerze

Celem stworzenia efektu w programerze, potrzeba wybrać urządzenia, które mają używać tego efektu, oraz musicie

wybrać typ presetu na jaki ma być użyty w efekcie. Następnie w belce tytułowej typu presetu wciśnij ikonę  - lub
wciśnij klawisz Effect .

To otwiera widok efektów dla wybranego typu presetu.

Teraz możemy wybrać jeden z gotowych szablonów efektów dla wybranego typu presetu (nie "Off" ani "Stomp") - nie
ma żadnych efektów dla presetów typu Control, Shaper i Video, więc prosimy wybrać coś innego.

Lewy enkoder może być użyty do regulacji wartości "Górna" i "Dolna". Można je również ustawić dotknięciem na
odpowiednich przyciskach w belce tytułowej. Jako wartości można użyć również presetów.

Środkowy lewy enkoder steruje szybkością efektu. Wyższa wartość sprawia że efekt przebiega szybciej.

Środkowy prawy enkoder steruje fazą. Jest to rozproszenie urządzeń w cyklu przebiegu czasowego dla ruchu efektu.
Jeśli jest tu jedna wartość, to wszystkie urządzenia są razem w tym samym punkcie przebiegu. W wyniku tego
poruszają się synchronicznie. Nawet jeśli obrócimy enkoder, to nie zobaczymy zmian. Jest tak dlatego że wszystkie
urządzenia nadal są razem w jednym punkcie przebiegu, choć go przestawiliśmy. Jeśli chcemy równomiernego
rozstawienia urządzeń w cyklu, potrzebujemy ustawić fazę w zakresie od 0 do 360 stopni. Jeśli wciśniemy enkoder, to
zobaczymy trochę gotowych definicji rozstawów. Jeden z nich nazywa się 0..360  a inny nazywa się 0..-360 .
Możecie użyć obywu z nich do rozstawienia urządzeń równomiernie w cyklu. Różnicą będzie kierunek efektu. Trzecim
gotowym rozstawem jest Mirror (0...360...0) . Rozdzieli on selekcję na dwie części i stworzy przebieg efektu w stylu
skrzydła lub lustrzanym. Można też wpisać własny zakres jak 0 Thru 180 lub -360 thru 0 thru -360. Te rozstawy

można również wykonać różnymi trybami klawisza Align  w połączeniu z obracaniem enkodera. Przetestujecie to,
oraz spróbujcie przekroczenia wartości 360.

Występują też efekty z nazwami zawierające słowa "Soft" lub "Hard". Efekty te zmieniają się między górnymi i dolnymi
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wartościami z miękkim przebiegiem (sinus), lub ostrym (PWM). Zwykle można regulować je, używając prawego
enkodera przy jednocześnie wciśniętym i przytrzymanym klawiszu . 

Efekty dimmera i kolorów często mają regulowaną szerokość. Sterowanie szerokością określa ile z wybranych
urządzeń używa wartości "Górna" a ile wartości "Dolna". Szerokość może być regulowana prawym enkoderem (bez
wciskania klawisza ). Wciśnięcie enkodera daje dostęp do gotowych wartości One , Two  oraz Three . Można
ich użyć do ustawienia ilości urządzeń używających górnej wartości.

Gdy urządzenie jest objęte działaniem efektu, obok ID urządzenia wyświetlany jest fioletowy znacznik.

Zapisanie efektu

Gdy już zbudowaliście efekt wedle swojego upodobania, możecie go teraz zapisać. Możecie zapisać go w istniejącej
cue, lub zapisać do nowej cue, lub nawet do presetu.

Efekt rozpocznie się przy uruchomieniu cue, oraz będzie miał przenikanie z użyciem czasu przenikania cue.

Zatrzymanie efektu

Efekt odtwarzany przez cue możemy zatrzymać przez zatrzymanie executora, lub zaprogramowanie cue w której efekt
jest zatrzymywany.

Do zaprogramowania cue zatrzymującej efekty, trzeba użyć aktywnych wartości typu "zatrzymaj" w programerze.
Używamy specjalnego efektu, nazwanego "Stomp" do zatrzymania wartości efektów.

Wybierzcie urządzenia, dla których chcesz zatrzymania efektu i wybierz typ presetu z uruchomionym efektem. Teraz
otwórz edytor efektów klawiszem Effect . Tutaj możemy dotknąć na przycisku Stomp . Nie używajcie przycisku Off,
gdyż tylko wyrzuci on wartości z programera. Nie zatrzymuje on efektu. Potrzebujemy mieć w programerze aktywną
wartość Stomp i zapisać ją jako cue za tą pamięcią cue, która uruchamia efekt. 

Jeśli nie macie wybranych urządzeń w momencie wciśnięcia Stomp, to zadamy zatrzymanie wszystkim urządzeniom
używającym efekt w danym typie presetu.

Efekty zatrzymają się, używając czasu przenikania z cue.

Przechwycenie uruchomionych efektów

Jeśli potrzebujemy pobrać efekty z cue i zapisać do nowej cue, to potrzebujemy uruchomić "źródłową" cue - można
to też zrobić w podglądzie "Preview" (Czym są Preview i Blind) - wybierzcie urządzenia z uruchomionym efektem i
aktywujcie typ presetu, który ma włączony efekt. Teraz macie wartości efektu w programerze i możecie to zapisać
gdzieś indziej.

Jedną z zalet zapisania efektu w presecie, a następnie użycie tego presetu (efektu) w cue, jest znacznie łatwiejsze
przechwycenie wartości. Wystarczy wcisnąć preset.

5.12. Jak podłączać skrzydła, bramki, 3D i onPC

Możemy ze sobą połączyć wiele różnych rzeczy. Wszystko jest łączone siecią infrastruktury Ethernet. Oznacza to, że
potrzebujemy łączyć wszystkie urządzenia kablem Ethernet (klasy Cat.5E lub wyższej) do switcha sieciowego o
przepustowości minimum 100MB, który obsługuje komunikację multicast. Wszystkie urządzenia w sieci używają w
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komunikacji wzajemnej adresów IPv6 - to również switch musi umieć obsługiwać. 

Jeśli nie wiecie czym jest IPv6, oraz macie kłopoty z łączeniem, prosimy przeczytać stronę pomocy Czym jest IPv6.

W razie wątpliwości jakiego użyć switcha, prosimy o kontakt ze swoim dystrybutorem. Pomogą z dobraniem
odpowiedniego switcha. 

Skrzydła dot2

Do konsolety dot2, oraz do dot2 onPC, możemy podłączać skrzydła. Są one przypisane do konkretnego urządzenia.
Jeśli urządzenie straci połączenie z siecią, to skrzydło traci swoją funkcjonalność i oczekuje na przypisanie go do
innego urządzenia.

Mamy dwa typy skrzydeł: suwakowe (dot2 F-wing) oraz klawiszowe (dot2 B-wing). Każde z nich dodaje kolejne
executory fizyczne, oraz dodatkowy ekran.

Jako że wingi są podłączane bezpośrednio do konkretnego urządzenia, potrzebne będzie otworzenie menu
konfiguracji urządzenia, do którego chcemy podłączyć skrzydło. W menu Konfiguracja znajdziemy przycisk nazwany
Skrzydła dot2 . Wciśnijcie go.

Otworzy to widok Skrzydła. Tutaj możemy dotknąć na jednym z wolnych miejsc (żółty pasek z lewej strony) takiego
samego typu jak nasze skrzydło. Dla każdego urządzenia mamy tylko po pięć pozycji. Zależnie od urządzenia,
możemy mieć tylko kilka wolnych miejsc. Miejsca zajęte przez samą konsoletę mają czerwony pasek z lewej - są
nazwane "stały, wbudowany". Pozycje zajęte przez zewnętrzne skrzydła będą miały zielony pasek z lewej strony.

Jeśli wciśniesz na wolnej pozycji, zobaczysz skrzydła dostępne w swojej sieci. Jeśli nie ma tu jakichkolwiek skrzydeł,
trzeba sprawdzić sieć i połączenia. Upewnijcie się też że wszystko jest włączone.

Kiedy widać skrzydło z lewej strony ekranu, to wciśnij na nim. Wybrane skrzydło będzie teraz migało wszystkimi
klawiszami. Umożliwia to zidentyfikowanie wybrane skrzydło, gdy mamy wiele skrzydeł. Gdy miga właściwe skrzydło,
możemy wcisnąć na Przypisz wybrane . 

Właśnie przypisaliśmy i podłączyliśmy skrzydło. Możemy wyjść z menu.

Konsolety dot2, dot2 onPC oraz wizualizer dot2 3D

Wszystko, za wyjątkiem skrzydeł, jest łączone do sesji. Skrzydła są łączone do konkretnego urządzenia. W jednej sieci
mogą działać 4 oddzielne sesje (ID sesji 1-4). Urządzenia z tym samym numerem ID sesji pracują na tym samym pliku
spektaklu, a synchronizacja z sesją następuje w kilka sekund. Dodatkowo, konsolety dot2 oraz onPC pracują w
ramach jednej sesji jako śledzący backup. Dodatkowo, urządzenia mogą być zapraszane lub celowo łączone do sesji.

Ważne:
Wszyscy uczestnicy sesji muszą mieć tą samą wersję protokołu w oprogramowaniu. 

Użycie protokołów sieciowych jak sACN i/lub Art-Net, wymaga uruchomienia sesji. Dodatkowo, wszystkie protokoły są
wysyłane przez mastera sesji. 
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Ważne:
Dwie stacje master z tym samym ID sesji zawsze wywoła kolizję sesji. Dla dodatkowych informacji, zobacz
Kolizja sesji. 

Stan sesji jest wyświetlany w komunikatach. Więcej informacji w opisie okna Stan i komunikaty. 

System sesji umożliwia większą elastyczność pod kątem backupu i asekuracji.

Wciśnijcie Setup  a potem przycisk Sesje . Otwiera to widok Konfiguracja sieci. Widok ten jest podzielony na dwie
części. Górna pokazuje czy nasza konsoleta, lub onPC, jest w sesji sieciowej lub nie.

Jeśli przycisk z prawej to Nowa sesja lub dołącz do istniejącej , wtedy wciskamy go by zobaczyć 4 różne sesje. Jeśli
są jakieś urządzenia używające jednej z sesji, to z sesją będzie mieć nazwę, a przycisk z prawej będzie miał napis
Dołącz do sesji . Jeśli nie ma uruchomionej sesji, to możemy wybrać jedną z sesji i rozpocząć ją. Teraz możemy

dodać więcej urządzeń do sesji.

Gdy przycisk na górze wyświetla Zatrzymaj/opuść sesję , to konsoleta już jest połączona z sesją i możemy dodawać
do tej sesji kolejne urządzenia.

Dolna część widoku konfiguracji sieci pokazuje urządzenia w naszej sesji. Są one podzielone na różne typy urządzeń.
Jeśli macie w swojej sieci urządzenia i są one w sesji, to mają one zielony kolor tła. Urządzenie na które właśnie
patrzysz ma jaśniejsze zielone tło. Jeśli brakuje urządzenia, które było wcześniej w sesji, jest oznaczone czerwonym
tłem. Widzimy też adresy IPv6, nazwy oraz numery wersji podłączonych urządzeń.

Urządzenie opisane numerem wersji na czerwono to urządzenie nie mające tej samej wersji oprogramowania co
twoja.

Możemy dotknąć na przycisku Dodaj , by zobaczyć wszystkie niepodłączone urządzenia w sieci. Tutaj możemy
wybrać urządzenia jakie chcecie dodać do sesji. Gdy wybierzesz jedno, to zostanie podłączone do sesji i otrzyma plik
spektaklu, który jest uruchomiony w sesji. Jeśli nie ma żadnych urządzeń w widoku Wybierz stację, to konsoleta nie
widzi urządzenia w sieci. Jeśli jednak spodziewaliśmy się zobaczyć urządzenie, należy sprawdzić najpierw kable
sieciowe oraz zasilanie.

Jeśli połączyliśmy konsoletę z onPC, to mamy pełne sterowanie 4096 kanałów DMX. Te onPC działa jako backup
naszej konsolety. Jeśli konsoleta z jakiegoś powodu przestanie działać (może być na przykład utrata zasilania), to
onPC ją zastąpi, podtrzymując sterowanie 4096 kanałów. Wyjścia DMX konsolety nie działają jeśli konsoleta nie
działa. Możemy zatem dodać do sieci bramkę dot2 Node4 (1K). Umożliwia to nam realizację backupu, lub
oddalonych wyjść DMX. 

dot2 Node4 (1K)

Podłączanie bramek Node4 do systemu działa tak jak opisano wcześniej.

Bramki nie mogą inicjować sesji, są one podłączone i nasłuchują komunikatów w sieci. Następnie przechwytują
informacje DMX i przekształcają na rzeczywiste wyjścia DMX.  

Bramka dot2 Node4 (1K) umożliwia sterowanie 1024 kanałami DMX, jeśli połączymy dot2 onPC z dot2 Node4 (1K).
Samo dot2 onPC może sterować tylko 1024 kanałami, gdy nie jest podłączony do konsolety dot2. 
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W widoku konfiguracji sieci, bramki są prezentowane trochę inaczej. Możemy ustawić które przestrzenie są
wyprowadzane przez wyjścia bramki. Na liście może to wyglądać następująco:

Obrazek 1: Konfigurowanie bramki Node4.

Widzimy tutaj, że podłączona bramka wysyła cztery przestrzenie. Możesz zmieniać, która przestrzeń wychodzi z
którego złącza XLR, wybierając komórkę i wciskając prawy enkoder.

Każde gniazdo DMX jest niezależne od innych gniazd. Oznacza to, że każde wyjście może wysyłać dowolną z 8
dostępnych przestrzeni DMX.

Można zmienić nazwę hosta dla bramki, wybierając komórkę i wciskając prawy enkoder. Następnie wpisz nową nazwę
dla bramki.

5.13. Jak używać wyzwalania zewnętrznym sygnałem

Zdalne wejścia są wejściami zewnętrznymi, które można podłączyć i używać jako wyzwalaczy zdarzeń w konsolecie
dot2. Na chwilę obecną mamy trzy rodzaje wejść zewnętrznych, które możemy użyć: analogowe (styczniki zwierane),
MIDI oraz DMX.

Zdalne wejścia możemy skonfigurować po wciśnięciu klawisza Setup  a potem przycisku Zdalne wejścia . Otwiera
to widok Konfiguracja wejścia zdalnego.

Z lewej strony widać trzy różne typy wejść, oraz widać czy są one aktywowane (zielony haczyk) lub wyłączone
(czerwony znak stopu). Można to zmienić używając lewego enkodera do wyboru typu wejścia jakie chcemy, a
następnie przyciskając na enkoderze. Będzie to przełączać stan na przeciwny. Można również to przełączać
przyciśnięciem na typie wejścia. Dla każdego typu wejścia mamy również mały szary prostokąt. Miga on na zielono
gdy obecny jest aktywny sygnał wejściowy.

Z prawej strony każdego wejścia możemy wybrać co powinno się wydarzyć przy wyzwalaniu na wejściu.

Ta tabela ma 6 kolumn.

Obrazek 1: Kolumny tabeli wejść zdalnych.

Pierwsza kolumna jest numerem wejścia zdalnego. Zmienia ona nazwę w zależności od wybranego typu wejścia.

Typ może być jedną z trzech rzeczy:

Brak - Jeśli typem jest Brak, to zdalne wejście nie jest używane. 

Exec - Jeśli typem jest Executor, to zdalne wejście będzie wyzwalać wskazany executor. 

CMD - Dla opcji CMD podajemy polecenie linii komend, które ma być wykonane przy aktywacji wyzwalacza.

Cztery pozostałe kolumny są używane w zależności od wybranego typu wyzwalania.
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Jeśli wybrany jest Exec, to otrzymujemy kolumny Strona, Executor i Element. W kolumnie Strona trzeba określić

konkretny numer strony, lub wybrać "Bieżąca", a potem numer Executora który chcesz wyzwalać. W kolumnie

Element podajemy jedno z trzech ustawień: Klawisz 2, Suwak lub Klawisz 1 - jeśli wybierzemy executor mający tylko

jeden klawisz, to mamy tylko Klawisz 1. W zależności od typu wejścia, klawisze i suwaki reagują inaczej na wejście.

Zasadniczo są to fizyczne klawisze i suwaki wybranych executorów.

Jeśli wybraliśmy typ CMD, to mamy dostęp do kolumny CMD. Tutaj możemy wpisać komendę jaką chcemy wykonać

przy wyzwalaniu. Zapoznajcie się z rozdziałem Komendy tej instrukcji, aby dowiedzieć się więcej o komendach.

Poniżej mamy opis trzech różnych typów wejść.

Wejście analogowe

Aby używać wyzwalania wejściem analogowym, potrzebujemy podłączyć urządzenie firmy trzeciej z klawiszami, za
pośrednictwem złącza D-sub 15. Możemy mieć 12 włączników zwierających, które wysyłają sygnał w zakresie 5 do 15
woltów do jednego ze styków w D-sub 15. Jeden ze styków dostarcza 5 woltów, więc nie jest potrzebny zewnętrzy
zasilacz, o ile nie użyjemy zbyt długich kabli.

Wyzwalanie analogowe to tylko stany włącz/wyłącz. Nie ma obsługi zmiennego poziomu.

Wyprowadzenie styków złącza D-sub:

Styk 1 = Wejście analogowe 1

Styk 2 = Wejście analogowe 3

Styk 3 = Wejście analogowe 5

Styk 4 = Wejście analogowe 7

Styk 5 = Wejście analogowe 9

Styk 6 = Wejście analogowe 11

Styk 7 = + 5 woltów

Styk 8 = Wspólna masa

Styk 9 = Wejście analogowe 2

Styk 10 = Wejście analogowe 4

Styk 11 = Wejście analogowe 6

Styk 12 = Wejście analogowe 8

Styk 13 = Wejście analogowe 10

Styk 14 = Wejście analogowe 12

Styk 15 = Nieużywane

Wejście MIDI

Wejście MIDI reaguje na odbierane nuty MIDI. Można przypisać wyzwalanie nutom od 0 do 127 - mamy więc 128
różnych wyzwalaczy MIDI. Wyzwalacze reagują na informacje o szybkości nuty. Oznacza to że można ustawić pozycję
suwaka zgodnie z odbieraną szybkością nuty. Klawisze executorów również reagują na komendy "On" i "Off" przez
MIDI.

Wejście DMX
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Wejście DMX

Wejście DMX reaguje na złącze wejścia DMX, oraz na odbierane przez dot2 protokoły sieciowe Art-Net oraz sACN.
Wszystkie trzy wejścia używają wewnętrznej przestrzeni DMX 9. Wejście DMX zdalnego sterowania może używać
wszystkich 512 kanałów DMX. Klawisze executorów i komendy są aktywowane, jeśli wartość z wejścia DMX jest w
zakresie od 128 do 255. Obsługiwane jest również wejście z regulacją, którą można sterować pozycją suwaka
executora - wtedy reaguje na zakres od 1 do 255. Wskaźnik aktywności zaświeca się tylko gdy wejście coś wyzwala.
Jeśli więc mamy tylko klawisze executorów i komendy, to wartości wejścia muszą być w zakresie od 127 i wyżej, aby
kontrolka się aktywowała. Dla suwaków executora wskazanie się aktywuje gdy wartość z wejścia jest powyżej 0.

Ważne:
- Przychodzące wartości DMX są wyświetlane w przestrzeni 9 widoku DMX.
- Jeśli wartości DMX są wysyłane na pojedynczy kanał DMX z wielu wejść równolegle, przykładowo Art-Net i
sACN, to użyta zostanie wyższa wartość (HTP).

5.14. Jak używać MIDI oraz MIDI Show Control (MSC)

Nasze dot2 może obsłużyć różne typy MIDI i może zarówno wysyłać jak i odbierać MIDI.

Możemy zobaczyć przychodzące i wychodzące dane MIDI w konsolecie po przyciśnięciu Tools  a potem
Monitor MIDI .

Jeśli używacie dot2 onPC, potrzebne będzie skonfigurowanie wejścia i wyjścia MIDI. To również znajduje się w menu
Narzędzia. Przyciskamy w nim na Konfiguracja MIDI  i wybieramy jakie urządzenia używamy do odbioru i wysyłania
MIDI.

Zdalne wejście nut MIDI

Jest to system do użycia odbieranych nut MIDI jako wyzwalaczy różnych rzeczy w konsolecie. Wszystko jest
konfigurowane w widoku Konfiguracja wejścia zdalnego.

Mamy tutaj opcje do przekierowania przychodzącego sygnału nut MIDI na executory, lub do wyzwalania komend jakie
wpiszemy do konfiguracji.

Do ustawienia pozycji suwaka za pośrednictwem MIDI, używana jest informacja o szybkości nuty (MIDI Velocity). 

Zdalne wejście MIDI wyzwala executory tylko na konsolecie odbierającej sygnał MIDI.

Wyjście nut MIDI

Mamy możliwość wysyłania nut MIDI spod cue, lub wprost z linii komend.

Możemy użyć komendy MidiNote do wysyłania nut MIDI. Więcej o komendzie prosimy przeczytać w opisie komendy.

Komenda MIDI Note jest wysyłana z konsolety samodzielnej, a w sesji to master sesji (konsoleta z ikoną niebieskiego

serca  obok paska linii komend) wysyła nuty MIDI.

Wejście MIDI Show Control (MSC)
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Wejście MIDI Show Control (MSC)

Konsoleta może być sterowana przez każde urządzenie mogące wysyłać dane MIDI Show Control. Jest wiele
ustawień związanych z MSC. Znajdziemy je pod Setup , w ustawieniach MIDI Show Control . Tutaj możemy zmienić
ustawienia by pasowały do ustawień źródła (zwykle oprogramowanie sterujące lub dźwiękowe).

Używając MSC można sterować tylko executorami pierwszej strony, lub executorem głównym.

Dane MSC muszą być wysyłane do konsolety pracującej samodzielnie, a w przypadku sesji to master sesji (konsoleta z

ikoną niebieskiego serca  obok paska linii komend) reaguje na nuty MIDI.

Wyjście MIDI Show Control (MSC)

Dot2 może wysyłać komendy MSC do urządzenia. Można ich używać do sterowania innymi urządzeniami (jak
samplerami dźwięku). Wszystkie ustawienia do tego znajdują się pod Setup , w ustawieniach MIDI Show Control .
Tutaj potrzebujemy zrobić ustawienia dopasowane do odbiornika MSC.

Dane MSC są wysyłane z konsolety samodzielnej, a w przypadku używania sesji to master sesji (konsoleta z ikoną

niebieskiego serca  obok paska linii komend) wysyła MIDI.

Kod czasowy MIDI (MTC)

Konsoleta może odbierać MTC i używać go do automatycznego uruchamiania cue w executorach.

Executory, które chcemy sterować przez MTC, muszą mieć wybraną opcję "MIDI" w oknie Ustawienia executora.
Następnie potrzebujemy na executorze pamięci cue, które mają "Kod czasowy" jako wyzwalacz. Gdy wybierzemy
"Kod czasowy" jako wyzwalacz, to w kolumnie "Czas wyzw." możemy ustawić punkt czasu. Kiedy przychodzący sygnał
MTC osiągnie wartość czasu ustawioną w kolumnie czas, to nastąpi aktywowanie danej cue. Nie trzeba mieć danej
cue jako następne cue. Nastąpi samoczynny skok do tej cue, gdy zdefiniowany dla niej czas będzie zgadzał się z
odbieraną wartością MTC. Pamiętajcie tylko by suwak był podniesiony.

Możemy wpisywać czasy ręcznie, albo przycisnąć na Nagraj kod cz.  w belce tytułowej widoku Cue. To uruchomi
funkcję nagrywania. Wtedy możemy wykonywać normalne "Go" dla cue w kodzie czasowym, a czasy będą
zapisywane w kolumnie czasu wyzwalania. Możemy również użyć komendy Record do aktywowania funkcji
nagrywania kodu czasowego. Gdy jest aktywne nagrywanie w toku, to obok paska linii komend mamy ikonę
migającego czerwonego kółka z białym "T". Będzie również obecne czerwone migające kółko w widoku Cue oraz
pasku executorów. Funkcję nagrywania wyłączamy ponownym wciśnięciem na Nagraj kod cz. .

 

MTC można włączać i wyłączać w oknie Konfiguracja kodu czasowego w menu Konfiguracja (pod Setup ). Jeśli
mamy wyłączone wszelkie przychodzące źródła kodu czasowego, to nie można włączyć przycisku Nagraj kod cz. .

Wejściowy sygnał MTC może wchodzić do systemu na każdej konsolecie/onPC w sesji - nie tylko z mastera.

5.15. Jak używać zewnętrznego ekranu

Ekran zewnętrzny możemy podłączyć przez złącze DVI. Wyjście DVI w dot2 jest tylko wyjściem cyfrowym. Oznacza to
że nie można użyć przejściówki z DVI na VGA by podłączyć ekran VGA. Potrzeba ekranu cyfrowego ze złączem DVI.

135



dot2 User Manual

© 2017 MA Lighting Technology GmbH | Dachdeckerstr. 16 | D-97297 Waldbüttelbrunn | Germany
Phone +49 5251 688865-27 | support (at)ma-dot2.com | www.malighting.com

Version 1.3

1

To bardzo ważne by pamiętać, że możemy spowodować poważne uszkodzenie konsolety dot2, przy
podłączaniu lub rozłączaniu ekranu DVI, w trakcie gdy urządzenie jest włączone. Ważne jest, by
podłączać i odłączać monitor tylko gdy konsoleta jest wyłączona.

Dot2 rozpoznaje rozdzielczość ekranu i używa optymalnej rozdzielczości. 

Ekran zewnętrzny może być ekranem dotykowym. Z takim założeniem dot2 zostało zaprojektowane.

Podpowiedź: 
Otwórz ten zewnętrzny odnośnik (wymagane połączenie z internetem) dla zalecanych ekranów.

Gdy ekran jest już podłączony, możemy włączyć konsoletę. Następnie możemy wcisnąć klawisz Setup  a potem
Wybierz widoki zewnętrznego ekranu . Może to wyglądać następująco:

Obrazek 1: Wybierz widoki zewnętrznego ekranu.

Z lewej strony można wybrać pożądaną przez nas aranżację ekranu - ilość i układ paneli widoków.

Na górze widać jak wygląda aranżacja paneli. Niżej mamy wybór wszystkich widoków specjalnych, a w pasku z
prawej strony wybór widoków standardowych.

To samo możemy robić na bieżąco wprost na ekranie zewnętrznym.

Dotknij (lub kliknij myszą) na jednym z pól ekranu, a następnie wybierz inny widok w pasku widoków z prawej strony
ekranu zewnętrznego. Pasek widoków zewnętrznego ekranu może wyglądać następująco:
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Obrazek 2: Prawy pasek boczny ekranu zewnętrznego.

Więcej...  otwiera Wybierz widok w wersji dla ekranu zewnętrznego, wprost na ekranie zewnętrznym. Również tutaj
mamy dostęp do widoków specjalnych.

 

137



dot2 User Manual

© 2017 MA Lighting Technology GmbH | Dachdeckerstr. 16 | D-97297 Waldbüttelbrunn | Germany
Phone +49 5251 688865-27 | support (at)ma-dot2.com | www.malighting.com

Version 1.3

1

Jeśli używasz myszy USB i pozostawisz kursor na zewnętrznym ekranie nieruchomo na 120 sekund, to kursor zostanie
ukryty (lub zmieniony na małą, jednopikselową kropkę). Wróci, gdy ponownie poruszymy się myszą.

5.16. Jak zresetować konsoletę

Resetowanie fabryczne przywraca konsoletę do stanu w jakim była przy pierwszym uruchomieniu.
Przydaje się to w rozwiązywaniu problemów, które mogą być spowodowane ustawieniami zrobionymi w czasie po
pierwszym uruchomieniu urządzenia.
Możemy chcieć też po prostu skasować wszystko, co jest zapisane w konsolecie.

Reset fabryczny wykona całkowite formatowanie i wyczyszczenie dysku twardego dot2.

Wymagania:

Pusta pamięć USB

Podłączony zewnętrzny monitor

Podłączona klawiatura USB

1. Ściągnijcie najnowszy plik dot2*.imgz oraz program MA StickMAker ze strony www.ma-dot2.com.
2. Zainstalujcie MA StickMAker przez podwójne wciśnięcie na StickMaker-x.x.x.x.exe.

Zostaniecie poprowadzeni przez proces instalacji.
3. Podłączcie pustą pamięć USB do komputera.
4. Otwórzcie MA StickMAker przez podwójne wciśnięcie na ikonie programu na pulpicie.

Otworzy się MA StickMAker.
5. Wybierzcie pamięć USB, następnie kliknijcie na wielokropku i wybierzcie plik dot2*.imgz. Kliknijcie Start.

Pamięć zostanie sformatowana na pamięć Linux, a na niej zostanie zapisany obraz dysku instalacyjnego.
6. Podłączcie sformatowaną pamięć USB do złącza USB z tyłu konsolety.
7. Włączcie zasilanie włącznikiem zasilania z tyłu konsolety i przyciskaj wielokrotnie F10 na klawiaturze, aż

pokaże się zapytanie o hasło.
8. Wciśnijcie Enter, wybierzcie swoją pamięć USB, i wciśnijcie Enter.
9. Wybierzcie opcję Factory Reset.

Konsoleta przeprowadzi resetowanie, a potem ponowny rozruch.

Resetowanie fabryczne jest zakończone.
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6. Klawisze

Ten rozdział zawiera listę wszystkich klawiszy fizycznych konsolety, oraz opis każdego z nich.

6.1. Klawisz Align

Klawisz Align  służy do rozproszenia wartości na wielu wybranych urządzeniach. 

Funkcja Align ma pięć różnych trybów:

Bez Align: Wszystkie wartości są jednakowe. Jest to domyślny tryb.  

Align <: Ten tryb utrzymuje wartość pierwszego wybranego urządzenia i ustawia inne wartości proporcjonalnie do
ostatniego wybranego urządzenia.

W tym przykładzie 10 urządzeń (wybrane od 1 do 10) są ustawione na 50%, a potem z użyciem Align wartość
została zmniejszona enkoderem. Oto rezultat:

Obrazek 1: Przykład Align <

Pokazany rezultat możemy również osiągnąć używając klawiszy: Fixture  1  Thru  1  0  At  5  0  Thru
1  Please .

Align >: Ten tryb utrzymuje wartość ostatniego wybranego urządzenia i ustawia inne wartości proporcjonalnie do
pierwszego urządzenia.

W tym przykładzie 10 urządzeń (wybrane od 1 do 10) są ustawione na 50%, a potem z użyciem Align wartość
została zmniejszona enkoderem. Oto rezultat:

Obrazek 2: Przykład Align >

Pokazany rezultat możemy również osiągnąć używając
klawiszy: Fixture  1  Thru  1  0  At  0  Thru  5  0  Please .

139



dot2 User Manual

© 2017 MA Lighting Technology GmbH | Dachdeckerstr. 16 | D-97297 Waldbüttelbrunn | Germany
Phone +49 5251 688865-27 | support (at)ma-dot2.com | www.malighting.com

Version 1.3

1

Align ><: Ten tryb podtrzymuje wartość środkowego urządzenia selekcji i rozstawia wartości proporcjonalnie od
pierwszego do ostatniego urządzenia, traktując środkowe jak punkt nośny.

W tym przykładzie 10 urządzeń (wybrane od 1 do 10) są ustawione na 50%, a potem z użyciem Align wartość
została zmniejszona enkoderem. Oto rezultat:

Obrazek 3: Przykład Align ><

Pokazany rezultat możemy również osiągnąć używając klawiszy: Fixture  1  Thru  1  0  At  1
0  0  Thru  0  Please .

Align <>: Ten tryb podtrzymuje wartości pierwszego i ostatniego urządzenia, rozstawiając wartości symetrycznie od
końców do środka selekcji, niczym strzałkę.

W tym przykładzie 10 urządzeń (wybrane od 1 do 10) są ustawione na 50%, a potem z użyciem Align wartość
została zmniejszona enkoderem. Oto rezultat:

Obrazek 4: Przykład Align <>

Pokazany rezultat możemy również osiągnąć używając
klawiszy: Fixture  1  Thru  1  0  At  5  0  Thru  0  Thru  5  0  Please .

Przyciskając klawisz Align  przełączamy kolejno przez te pięć trybów. Mała ramka informacyjna pokazuje się na
ekranie 1, mówiąc nam o wybranym trybie. 

Jeśli wybraliśmy coś innego jak "Align Off", to będziemy szeregować wartości pierwszego atrybutu który poruszymy
enkoderem, lub widokiem sterowania atrybutów.

Gdy tylko zaczniemy zmieniać inny element-atrybut, tryb Align wraca do Align Off.  

Klawisz ten nie oddziałuje na wpisy w linii komend.

Różne tryby Align są dostępne również jako makra.

6.2. Klawisz At

140



dot2 User Manual

© 2017 MA Lighting Technology GmbH | Dachdeckerstr. 16 | D-97297 Waldbüttelbrunn | Germany
Phone +49 5251 688865-27 | support (at)ma-dot2.com | www.malighting.com

Version 1.3

1

6.2. Klawisz At

Klawisz At  jest używany do nadawania wartości, lub do wskazywania miejsca.

Nadawanie wartości

Gdy używany do nadawania wartości, może to wyglądać następująco:

At  7  5  Please

To nadało by dimmerowi wartość 75% w aktualnej selekcji.

 

Możemy wcisnąć go dwukrotnie, aby dać na wybranych urządzeniach 100%.

At  At  od razu ustawi dimmerom wybranych urządzeń 100%

 

Możemy nadać urządzeniu zestaw wartości z innego urządzenia.

Przykładowo, dać w urządzeniu 2 te same wartości atrybutów co ma urządzenie 1:

Fixture  2  At  Fixture  1  Please

Jako wskazanie miejsca

Możemy używać klawisza At również do wskazania miejsca.

Przykładowo, przy kopiowaniu lub przenoszeniu danych z miejsca na miejsce.

Kopiowanie grupy 1 na grupę 2:

 Copy  Group  1  At  Group  2

Większość przykładów może być również wykonana przyciskaniem na ekranie, zamiast użycia klawiszy panelu
konsolety.

Jako miejsce może również rozumieć pozycję suwaka.

Przykładowo, przesuwamy suwak numer 1 na pozycję 100 w czasie 2 sekund

Exec  1  At  1  0  0  Time  2  Please

Rzeczywiście zadane polecenie jest inne od klawiszy jakie rzeczywiście wcisnęliśmy, a ma postać:

Executor 1 at 100 Fade 2

 Pamiętajcie że sprzętowe suwaki nie poruszają się!

Powiązany temat

Komenda At
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6.3. Klawisz Backup

Wciśnięcie klawisza Backup  otwiera i zamyka okno Backup na ekranie 1.

W nim możemy tworzyć nowy spektakl, wczytać zapisany spektakl, zapisać aktualny spektakl, oraz zapisać aktualny
spektakl pod nową nazwą.

Jeśli szybko wciśniemy klawisz dwa razy (jak dwuklik), to zrobimy natychmiastowy zapis spektaklu. Możemy to zrobić
tylko jeśli nie mamy otwartego okna Backup. 

Gdy mamy podłączoną do konsolety pamięć USB, to zapis będzie zrobiony także na podłączonej pamięci. 

Szybki zapis

Szybkie dwukrotne wciśnięcie klawisza Backup  zapisze aktualny spektakl. Ten skrót działa tylko wtedy, gdy nie
mamy otwartego okna Backup przed podwójnym wciśnięciem.

Powiązane tematy

Okno Backup

Jak zapisać i wczytać swój spektakl

6.4. Klawisz Blind

Wciśnięcie Blind  przełącza tryb określający, czy zawartość programera ma być wysyłana na wyjściach, lub nie.

Powiedzmy, że chcemy zapisać coś na executorze, ale nie chcemy mieszać podczas sztuki na wyjściach. Wtedy
(mając pusty programer) wciskamy Blind , wybieramy urządzenia, nadajemy im wartości, zapisujemy do executora,
czyścimy programer i ponownie wciskamy Blind . Nic nie działo się na scenie/wyjściach, gdyż nasze czynności były
ukryte przed wyjściami.

Jeśli dezaktywujemy tryb Blind, gdy w programerze są wartości, to programer będzie z powrotem widoczny na
wyjściu. Gdy mamy aktywowany suwak Program Time, to powrót wartości programera na wyjście nastąpi z czasem
ustawionym na tym suwaku - więcej o Program Time przeczytacie w Czym jest programer, oraz w widok Magik

szybkości.

Tak samo, gdy aktywujemy Blind mając wartości w programerze, wartości te zostaną zdjęte z wyjścia, zmieniając
stan na scenie.

Powiązane tematy

Czym są Preview i Blind

Komenda Blind

6.5. Klawisz Black Out
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6.5. Klawisz Black Out

Klawisz B.O.  służy do wygaszenia poziomów dimmerów. Wszystkie wartości dimmerów są przytrzymane na 0% tak
długo, jak długo ten klawisz jest wciśnięty. Zwolnienie go przywraca wartości.

Można osiągnąć ten efekt także suwakiem Grand Master, ale w nim można ustawić wartość w zakresie od 100% do
0%.

6.6. Klawisz Clear

Klawisz Clear  służy do zwalania selekcji oraz czyszczenia wartości w programerze.

Jeśli są wybrane jakieś urządzenia i wciśniemy Clear , to nie będziemy już mieli wybranych jakichkolwiek urządzeń.

Jeśli są w programerze jakieś wartości, ale bez selekcji, to wtedy zwolnią się wartości z programera i wrócą do
wartości domyślnych, lub pochodzących z executora.

Jeśli mamy w programerze zarówno selekcję oraz wartości, to wtedy są dwa wciśnięcia Clear . Pierwsze usunie
selekcję, drugie skasuje wartości. 

 

Jeśli wciśniemy i przytrzymamy Clear  na sekundę, to również wyczyści to selekcję oraz wartości.

Powiązany temat

Czym jest programer

6.7. Klawisz Copy

Klawisz Copy  służy do kopiowania z jednego miejsca na inne (poprawne) miejsce.

Przykładowo, chcemy skopiować grupę 1 do grupy 2

Copy  Group  1  At  2  Please

Jeśli chcemy skopiować cue numer 2 do (nowej) cue 9 w kolejce głównej, możemy użyć następującej sekwencji
klawiszy:

Copy  Cue  2  At  9  Please  to otworzy nam okno zapytania na ekranie 1, gdzie należy wybrać Kopiuj .

Jeśli potrzebujecie zrobić to samo, ale do innego executora, trzeba wtedy wskazać executor. Ten sam przykład, ale z
celem w executorze 4:

Copy  Cue  2  at  9  Exec  4  Please , to samo zapytanie, gdzie wybieramy Kopiuj .

Możemy również używać zakresów.

Copy  Cue  2  Thru  4  At  Cue  9  Please  stworzy cue 9, 10 i 100 (jeśli mieliśmy cue 2, 3 i 4). Cue 9
będzie taka sama jak 2, 10 taka jak 3, a 11 taka jak 4.

Jeśli kopiujecie z jednego źródła na docelowy zakres, to stworzone będzie wiele podobnych cue.
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Przykładowo, kopiowanie cue 2 do 15, 16 i 17 stworzy trzy kopie cue 2 znajdujące się w cue 15, 16 i 17. Oto
kolejność wciśnięć:

Copy  Cue  2  at  1  5  Thru  1  7  Please  i ponownie w oknie wyboru trzeba wybrać Kopiuj .

 

Jeśli spróbujecie skopiować informacje do już istniejącego elementu, otrzymacie dwie opcje: Nadpisz i Łączenie.

Nadpisz skasuje dotychczasowe wartości przez skopiowaniem. Łączenie doda nowe wartości, nadpisując w już

zajętych miejscach. 

Zaawansowana funkcjonalność

Jeśli wciśniecie i przytrzymanie klawisz  a potem wciśniecie klawisz Copy , to otrzymacie komendę Clone.

Służy ona do takiego kopiowania danych by jakieś urządzenie było tak samo używane i robiło dokładnie to samo co
robi inne urządzenie. Jeśli urządzenie numer 1 jest używane w jakichś grupach, presetach i listach cue, to może
wymagać wiele pracy ręczne kopiowanie, by urządzenie numer 5 robiło dokładnie to samo. Musielibyście na piechotę
sprawdzać gdzie urządzenie 1 jest użyte, a następnie zaprogramować urządzenie 5 na robienie tego samego. Clone
może wam w tym pomóc.

Gdy coś klonujecie, często otrzymujecie jakieś opcje na ekranie 1.

Anuluj służy do anulowania operacji klonowania.

Połącz Low Prio jest domyślną opcją. Oznacza łączenie z niskim priorytetem. Będzie klonować tylko wartości z
urządzenia 1, gdy jest tam wartość, a urządzenie 5 jeszcze nie ma w tym miejscu wartości - nie następuje utrata
wcześniej zaprogramowanych wartości dla urządzenia 5.

Łączenie sklonuje wszystkie wartości z urządzenia 1 do urządzenia 5. Jeśli urządzenie 5 miało coś
zaprogramowane w tych samych miejscach co urządzenie 1, to zastąpione to będzie wartościami z urządzenia 1.
Jeśli urządzenie 5 miało coś zaprogramowane w miejscach, gdzie urządzenie 1 nie miało, to te wartości
pozostaną niezmienione.

Nadpisz skasuje wszystkie dotychczasowe wartości dla urządzenia 5 i sklonuje wartości z urządzenia 1.

Oto wybrane przykłady:

W całym spektaklu potrzebujecie by urządzenie 5 było kopią urządzenia 1, a wszystko co mieliście zaprogramowane
na urządzeniu 5 nie jest już potrzebne:

+ Copy  (daje komendę Clone) Fixture  1  At  5  Please  teraz wybierzcie Nadpisz  na ekranie 1

W executorze 3 potrzebujecie by urządzenie 5 kopiowało zachowanie urządzenia 1, a to co urządzenie 5 robiło tam
do tej pory nie jest już potrzebne:

+ Copy  (daje komendę Clone) Fixture  1  At  5  If  Exec  3  Please  teraz wybierzcie Nadpisz  na
ekranie 1 

W executorze 3 potrzebujecie by urządzenia z grupy 2 kopiował zachowanie urządzenia 1, a jako że nie wiemy czy
urządzenia grupy 2 nie są już używane, trzeba zrobić łączenie niskim priorytetem:

+ Copy  (daje komendę Clone) Fixture  1  At  Group  2  If  Exec  3  Please  teraz wybierzcie
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Łączenie Low Prio  na ekranie 1 

To bardzo szeroka pula możliwości klonowania. Przeczytajcie również opis komendy Clone. 

Powiązane tematy

Komenda Copy

Komenda Clone

6.8. Klawisz Cue

Wciśnięcie klawisza Cue  otworzy na ekranie 1 listę kolejki cue głównego executora.

Klawisz ten jest używany również do wskazania że pracujemy z cue, lub wywołujemy do niej dostęp.

Przykładowo, jeśli chcemy skopiować cue 2 do cue 9, powinniśmy wpisać:

Copy  Cue  2  At  9  Please

Jeśli chcemy przejść do cue 3 w executorze 5, to należy wcisnąć klawisze:

Goto  Cue  3  Exec  5  Please

Powiązane tematy

Komenda Cue

Czym są cue (pamięci cue)

Jak pracować z cue

6.9. Klawisz Delete
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6.9. Klawisz Delete

Klawisz Delete  służy do kasowania czegoś z naszego spektaklu.

Przykładowo, chcemy skasować grupę 2:

Delete  Group  2  Please

Jeśli kasujemy cue w środku kolejki cue, otrzymujemy okno zapytania o to jaki to ma mieć wpływ na następne cue.
Opcjami są Normalny  lub Cue Only . Normalne kasowanie może zmienić wygląd późniejszych cue. Kasowanie Cue
Only zbezpiecza wygląd następnych cue.

Przykładowo, w głównej kolejce cue nie potrzebujecie już cue 3, ale chcecie by cue 4 pozostała niezmieniona:

Delete  Cue  3  Please  a następnie wybierzcie Cue Only .

Jeśli potrzebujecie skasować cue w jednej z innych kolejek cue, trzeba wtedy wskazać też kolejkę.

Przykładowo, jeśli chcecie skasować cue 5 w kolejce cue na executorze 3, a zmiany mają być śledzone do cue
numer 6:

Delete  Cue  5  a następnie wciśnijcie jeden z klawiszy executora 3. Otworzy to nam okno z opcjami Normalny
oraz Cue Only . Wciśnijcie Normal Delete .

 

Jeśli potrzebujecie lepszego zrozumienia śledzenia wartości, oraz jak wartości przechodzą między cue, możecie
przeczytać o śledzeniu tutaj lub używając odnośnika na końcu tej strony.

Zaawansowana funkcjonalność

Wciśnięcie klawisza  razem z klawiszem Delete  daje dostęp do komendy Remove.

Służy ona do usuwania z cue zapisanych wartości.

Przykładowo chcemy usunąć wartości dimmera urządzenia 4 z cue numer 2.

Fixture  4  Please  - To wybiera urządzenie numer 4. Od teraz to co robimy, oddziałuje na to urządzenie.

+ Delete  (daje komendę Remove) teraz wciśnijcie Dimmer  w pasku typów presetów z prawej strony ekranu 1
- daje to dimmerowi specjalną wartość "Remove" (zobaczcie w widoku Urządzenia w trybie arkusza)

Store  Cue  2  Please  - To usuwa wartości dimmera z cue numer 2. Pozostawia wartości z poprzedniej cue
śledzone przez cue 2. 

Powiązane tematy

Czym jest śledzenie (tracking)

Komenda Remove

6.10. Klawisz DMX
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Klawisz DMX daje dostęp do różnych funkcji.

Widok DMX

Wciśnięcie DMX  otworzy widok DMX na ekranie 1.

Służy on do wyświetlania aktualnego stanu wyjścia DMX. 

Tester DMX

Komenda DMX może być użyta do włączenia określonych kanałów DMX wprost, bez potrzeby adresowania urządzeń
na kanały DMX - nazywa się to testerem DMX. Kanały DMX sterowane testerem mają wysoki priorytet na wyjściu.
Oznacza to, że tester DMX "blokuje" kanał w momencie przejęcia nad nim kontroli. Potrzebne potem uwolnić kanał
DMX spod testera, aby mógł on potem reagować normalnie.

Przykładowo:

DMX 1 At 100

Włączy pierwszy kanał DMX na 100% = wartość DMX 255.

Off DMX 1

Uwalnia pierwszy kanał DMX spod testera DMX.

Wybór urządzenia

Można go używać również do wybrania urządzenia, któe używa wskazanego kanału DMX.

Przykładowo:

DMX 2.40

Wybierze urządzenie używające kanał DMX o numerze 40 z drugiej przestrzeni DMX.

Bezpośrednie adresowanie

Możemy użyć klawisza DMX, oraz komendy DMX do adresowania urządzeń.

Przykładowo:

Assign Fixture 5 at DMX 2.1

To zaadresuje urządzenie 5 na adres 1 w drugiej przestrzeni DMX.

Delete DMX 3.1

To skasuje adresowanie jakiemukolwiek urządzeniu zaadresowanemu na pierwszy adres trzeciej przestrzeni DMX.

Zaawansowana funkcjonalność
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Zaawansowana funkcjonalność

Klawisz DMX daje też dostęp do komendy DmxUniverse. Wywołacie ją, gdy wciśniecie i przytrzymacie klawisz  i
wciśniecie klawisz DMX .

Można jej użyć od usunięcia adresowania z całej przestrzeni DMX (Delete DmxUnivese 1) - zachowajcie jednak
ostrożność z tym. Nie można tego cofnąć przez Oops. Nie jest to też dobry ruch podczas sztuki!

Poza skasowaniem całej przestrzeni, można również przenieść całą przestrzeń wraz z komendą Move. 

Można również parkować i odparkować całe przestrzenie. Więcej dowiecie się pod wcześniejszym odnośnikiem.

 

6.11. Klawisz . [kropka]

Klawisz  .  jest używany jako separator przy wpisywaniu poleceń takich jak numery cue.

Przykładowo, chcemy zapisać cue o numerze 2.5 w głównej kolejce cue:

Store  Cue  2   .  5  Please

 

Klawisz ten jest również skrótem. Dwukrotne wciśnięcie (jak dwuklik) wprowadza do programera wartość 0% na
aktualnie wybranych urządzeniach. To działanie to komenda Zero.

Przykładowo, wybraliśmy urządzenie numer 1 i chcemy ustawić je na 0%, więc wszystko co trzeba zrobić, to wcisnąć 
.   . .

Zaawansowana funkcjonalność

Wciśnięcie i przytrzymanie klawisza  z wciśnięciem  .  daje komendę Default.

Służy do otrzymania domyślnej wartości Default (wartość jaką ma urządzenie, gdy nie otrzymuje poleceń).
Technicznie tworzy link do tej wartości, tak jakby była ona presetem.

To się przydaje w pewnych wyjątkowych sytuacjach.

6.12. Klawisz Down

Klawisz Down  może być użyty do przewijania w dół, lub poruszania kursorem w dół w niektórych widokach. 

Może być też użyty do zmiany wartości ostatnio poruszonego atrybutu w widokach sterowania.

Powiązany temat

Klawisz Up

6.13. Klawisz Edit

148



dot2 User Manual

© 2017 MA Lighting Technology GmbH | Dachdeckerstr. 16 | D-97297 Waldbüttelbrunn | Germany
Phone +49 5251 688865-27 | support (at)ma-dot2.com | www.malighting.com

Version 1.3

1

6.13. Klawisz Edit

Klawisz Edit  służy do edycji obiektu, który wskażemy po przyciśnięciu tego klawisza.

Jeśli wciśniecie Please  po wciśnięciu Edit, to będziecie edytować aktualnie aktywną cue z głównej kolejki cue.

Możemy edytować wszystkie elementy kolejki cue.

Właściwie to można edytować niemal wszystko.

Gdy używamy onPC, lub mamy podłączoną zewnętrzną mysz, to możemy kliknąć prawym klawiszem
myszy, by użyć funkcji edycji.

W większości przypadków możemy przycisnąć enkoderem by użyć funkcji edycji. 

Powiązany temat

Komenda Edit

6.14. Klawisz Effect

Klawisz Effect  otwiera widok Efekty. Tutaj możemy pracować z różnymi efektami w konsolecie.

By dowiedzieć się więcej o efektach i jak ich użyć, przeczytajcie Czym są efekty oraz Jak pracować z efektami.

Zaawansowana funkcjonalność

Jeśli wciśniecie i przytrzymacie klawisz , a następnie wciśniecie Effect , otrzymacie komendę SyncEffects. Jest
używana do synchronizacji wielu uruchomionych efektów.

Powiązane tematy

Czym są efekty

Jak pracować z efektami

Widok Efekty

Komenda SyncEffects

6.15. Klawisz Encoder

Wciśnięcie klawisza  zmieni szybkość enkoderów, umożliwiając dokładniejsze ustawianie. Pokaże się małe
okienko komunikatu na ekranie 1, informujące że szybkość enkoderów jest "mała".

6.16. Klawisz Esc

Klawisz Esc  służy do anulowania aktualnej czynności. Często też zamyka każde okno tymczasowe.
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6.17. Klawisz Exec (Executor)

Wciśnięcie Exec  otworzy widok puli executorów. Tutaj wprost mamy dostęp do wszystkich executorów. Możemy tu
przenosić lub kopiować całe kolejki cue.

Klawisz może służyć też do wskazania konkretnego executora - jeśli użyjemy go jako komendę (komenda Executor).

Przykładowo, jeśli chcesz uruchomić cue numer 4 na executorze numer 6, to trzeba nacisnąć następujące klawisze
(używając tylko klawiszy):

Goto  4  Exec  6  Please

Jeśli chcesz przenieść executor 1 na executor 6:

Move  Exec  1  At  6  Please

Jeśli chcesz przenieść executor główny (numer 0.1.1) na executor 4:

Move  Exec  0  .  1  .  1  At  4  Please

 

Zaawansowana funkcjonalność

Wciśnięcie i przytrzymanie , a potem wciśnięcie Exec  da widok Wirtualne playbacki na prawym ekranie. Tutaj
mamy dostęp do playbacków/executorów ze skrzydła, nawet jeśli fizycznie nie są one podłączone jako rozszerzenia.

 

6.18. Klawisz [Executor Flash]

Klawisz  (nazwany Executor Flash) pod suwakami executorów może mieć różne funkcje. Domyślną funkcją jest

Flash. Aktywuje ona pierwszą cue, pomijając czasy tej cue, oraz podtrzymuje poziom mastera tak długo, jak długo
klawisz jest wciśnięty.

Możemy zmieniać funkcję tego klawisza, używając okna Zmień funkcje executora. Dostęp do tego okna mamy
przyciskając na dolnej części ekranu w pasku opisów executorów, a potem na ikonie klucza w belce tytułowej.
Przeczytajcie opis z powyższego odnośnika, by dowiedzieć się więcej o różnych funkcjach, jakie mogą mieć przyciski.

Powiązane tematy

Okno Zmień funkcje executorów

Czym są executory

 

 

6.19. Klawisz [Executor Go]
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6.19. Klawisz [Executor Go]

Klawisz  (nazwany Executor Go) pod suwakami executorów mogą mieć różne funkcje. Domyślną funkcją jest Go.
Wykonuje ona przenikanie do następnej cue dostępnej w executorze. 

Możemy zmieniać funkcję tego klawisza, używając okna Zmień funkcje executora. Dostęp do niego mamy
przyciskając w dolnej części ekranu, na opisach executorów, a potem na ikonie klucza w belce tytułowej.
Przeczytajcie temat z powyższego odnośnika, by dowiedzieć się o różnych funkcjach, jakie mogą mieć przyciski.

Powiązane tematy

Okno Zmień funkcje executorów

Czym są executory

 

6.20. Klawisz Fix

Klawisz ten służy do przypinania i odpiniania executorów.

Aby przypiąć executor, wciśnijcie klawisz Fix  a następnie klawisz executora, który chcecie przypiąć.

Przypięty executor pozostaje widoczny na wierzchu, nawet po zmianie strony. Jeśli nowa strona ma w tym samym
miejscu zajęty executor, to nie ma możliwości osiągnięcia kontrolek tego executora, dopóki nie odepniemy
executora przypiętego z innej strony..

Aby odpiąć executoor, również wciskamy klawisz Fix  a następnie klawisz już przypiętego executora.

Jeśli odepniemy executor z aktywną cue, to będzie on odpięty, chyba że executor pochodzi z innej strony. W takim
przypadku obejmuje go automatyczne przypięcie funkcją Autofixed. Jeśli tryb Autofix jest aktywny, to nie można mieć
aktywnego executora, który nie jest widzialny.

Gdy uruchomimy cue na aktualnie widocznym executorze a potem zmienimy stronę, to ten executor pozostaje
widoczny (i aktywny) - tak działa Autofix. Funkcję to można wyłączyć dla całej konsolety w Setup -> Ustawienia

ogólne.

Zaawansowana funkcjonalność

Przytrzymanie  a potem wciśnięcie Fix  zablokuje konsoletę. Oznacza to, że nie można na niej pracować, a
zmiana pozycji suwaków nie wpływa na wyjście. Można ją z powrotem odblokować, używając tej samej kombinacji
klawiszy. Jeśli mamy zewnętrzną klawiaturę, możemy użyć także klawisza Pause.

 

Powiązane tematy

Czym są executory

Komenda Fix
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6.21. Klawisz Fixture

Klawisz Fixture  otwiera widok Urządzenia na pierwszym ekranie. 

Klawisz ten służy również do wywoływania komendy Fixture, której używamy do wybierania urządzeń klawiaturą.

Przykładowo, chcemy wybrać urządzenia od 1 do 5, oraz 9. Możemy to zrobić używając tych wciśnięć klawiszy:

Fixture  1  Thru  5  +  9  Please

Zaawansowana funkcjonalność

Jeśli przytrzymacie , a potem wciśniecie Fixture , otrzymacie komendę Selection. Komenda ta robi niewiele.
Jedynym praktycznym zastosowaniem jest użycie razem z Off. Jeśli chcecie wyrzucić aktualnie wybrane urządzenia z
programera, możecie zrobić to następująco:

Off  + Fixture  Please

To usunie wartości programera z wybranych urządzeń i wyczyści selekcję.

Powiązane tematy

Widok Urządzenia

Komenda Fixture

Komenda Selection

6.22. Klawisz Flash

Klawisz Flash  służy do tymczasowego aktywowania funkcji Flash na jednym z executorów.

Wciśnięcie Flash  a potem jednego z klawiszy executora, tymczasowo podtrzyma poziom mastera na 100 tak długo,
jak długo trzymany jest klawisz executora. Jeśli executor nie jest aktywny, to aktywowana będzie pierwsza cue -
ignorując czasy cue. Po zwolnieniu klawisza, odzyska on swoją pierwotną funkcję, a poziom mastera wróci do
poprzedniej wartości. Jeśli nie mieliście aktywnej cue na executorze, na którym użyliście funkcji Flash, to macie też
pewność, że nie będzie aktywnej cue po zwolnieniu Flash.

Powiązane tematy

Komenda Flash

Czym są executor

6.23. Klawisz Full
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6.23. Klawisz Full

Wciśnięcie klawisza Full  ustawia wybranym w programerze urządzeniom jasność (dimmer) na 100% (= ang. "full").

Jeśli nie mamy selekcji urządzeń, to klawisz ten nie zrobi nic.

Powiązany temat

Komenda Full

6.24. Klawisz Go-

Klawisz Go-  służy do wykonania w executorze komendy GoBack. Przenosi ona nas do wcześniejszej cue z użyciem
czasów przenikania danej cue. Wciśnij ten klawisz, a potem klawisz docelowego executora.

Nie pomylcie tego klawisza z dużym klawiszem Go- pod suwakami głównego executora - o nim
przeczytacie tutaj.

Powiązany temat

Komenda GoBack

 

 

6.25. Klawisz Go- (duży)

Duży klawisz     Go-     pod suwakami głównego executora jest zarezerwowany wyłącznie do wykonywania w
głównej kolejce cue przejścia wstecz, z użyciem czasów cue. Funkcja nie może zostać zmieniona.

Faktycznie wykonywana komenda nazywa się DefGoBack.

Nie pomylcie tego klawisza z małym klawiszem Go- w segmencie komend - więcej o nim przeczytacie
tutaj. 

6.26. Klawisz Go+
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6.26. Klawisz Go+

Klawisz Go+  służy do wykonania "Go" (z czasami) na dowolnym executorze. Najpierw wciskamy Go+  a potem
klawisz danego executora.

Nie mylcie tego klawisza z dużym klawiszem Go+ pod suwakami głównego executora - o nim
przeczytacie tutaj.

Domyślnie już mamy polecenie "Go" w klawiszu  w executorach z suwakami. Executory bez suwaków pod
klawiszem  będą miały komendę Toggle. Można zmienić przypisaną funkcję klawisza w oknie Wybierz funkcję.

Zaawansowana funkcjonalność

Wciśnięcie  razem z Go+  daje dostęp do komendy Unpark. Może być ona użyta do odparkowania (uwolnienia)
każdego zaparkowanego elementu.

Przykładowo, potrzebujemy odparkować urządzenie numer 1:

 + Go+  Fixture  1  Please

Urządzenia lub atrybuty mogą zostać zaparkowane komendą Park, lub klawiszem Pause .

Powiązane tematy

Komenda Go

Komenda Unpark

Komenda Park

Klawisz Pause

6.27. Klawisz Go+ (duży)

Duży klawisz     Go+     pod suwakami głównego executora jest zarezerwowany tylko do wykonywania w głównej
kolejce cue funkcji Go, z użyciem czasów cue. Funkcji nie można zmienić.

Faktycznie wykonywana jest komenda DefGoForward.

Nie mylcie tego klawisza z małym klawiszem Go+ w segmencie komend - więcej o nim przeczytacie
tutaj. 

6.28. Klawisz GoFastBack lub <<<
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6.28. Klawisz GoFastBack lub <<<

Klawisz <<<  służy do przejścia wstecz do poprzedniej cue, bez użycia czasów cue.

Wciśnięcie <<<  a następnie klawisza określonego executora wywoła tam skok jedną cue wstecz, bez użycia
czasów.

Wciśnięcie <<<  Please  wykona to w głównej kolejce cue.

Zaawansowana funkcjonalność

Wciśnięcie klawisza  z klawiszem <<<  daje komendę Black. Służy ona do tymczasowego wyciemnienia
executora. Ustawia ona dimmery na 0 i utrzymuje inne wartości aktywne na czas przytrzymania wciśniętego klawisza
executora. Jeśli dimmery otrzymują wartości z innego executora, to nadal mogą mieć wartości na wyjściu. Po
zwolnieniu klawisza, wartości dimmera są przywracane.  

Przykładowo, chcecie tymczasowo ściągnąć wartości dimmera z executora 3 na 0%.

Wciśnijcie klawisze + <<< , a następnie wciśnijcie i przytrzymajcie jeden z klawiszy executora 3. Wartości
dimmera z executora 3 będą teraz na 0% tak długo, na długo przytrzymany jest klawisz executora.

Powiązane tematy

Komenda <<< lub GoFastBack

Komenda Black

6.29. Klawisz GoFastForward lub >>>

Klawisz >>>  służy do skoku do następnej cue, bez użycia czasów cue, bez automatycznego kontynuowania do
następnej cue.

Wciśnięcie >>>  a potem klawisza określonego executora, zrobi tam skok do następnej cue, w zerowym czasie, oraz
nie uruchomi żadnego odliczania czasów trwania cue, ani samoczynnej kontynuacji do następnej cue.

Wciśnięcie >>>  Please  zrobi to samo w głównej kolejce cue.

Powiązany temat

Komenda >>> lub GoFastForward

6.30. Klawisz Goto
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6.30. Klawisz Goto

Klawisz Goto  daje komendę Goto. Może być ona użyta do przejścia na określoną cue w głównym executorze, lub
innym, używając czasów przejścia cue. Możemy też zadać inny czas.

 

Oto trochę przykładów:

Chcecie przejść w głównej kolejce cue do cue 4, z użyciem czasów dla cue 4:

Goto  4  Please

Zauważcie że nie trzeba było wciskać klawisza Cue - konsoleta sama uznała że wywołujemy pamięć cue. 

 

Jeśli potrzebujecie użyć innego czasu (przykładowo 1 sekunda, bo nie chcemy czekać 30 minut pierwotnie
zapisanego czasu), to możemy zrobić tak:

Goto  4  Time  (daje komendę Fade) 1  a zanim wciśniecie klawisz Please  (by wykonać komendę) spójrzcie na
linię komend. Wygląda tak:

Goto Cue 4 Fade 1

To jest faktyczne polecenie jakiego użyje konsoleta. Chociaż wcisnęliśmy klawisz Time , to otrzymaliśmy komendę
Fade.

 

Jeśli potrzeba przejść do cue 2 w 4 sekundy na executorze 5, wciskamy następujące klawisze:

Goto  2  Time  (daje komendę Fade) 4  Exec  5  Please

Lub wykonać mieszaną kombinację.

Goto  2  Time  (daje komendę Fade) 4  a potem wcisnąć jeden z klawiszy należący do executora 5.

6.31. Klawisz Group
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6.31. Klawisz Group

Klawisz Group  otworzy widok Grupy na ekranie 1. Wprowadza też komendę Group do linii komend.

Przykładowo, chcecie wybrać urządzenia zapisane w grupie numer 1:

Group  1  Please

Lub bezpośrednio nadać wartość urządzeniom z danej grupy:

Group  1  At  5  0  Please  

Powiązane tematy

Czym są gupy

Jak pracować z grupami

6.32. Klawisz Help

Klawisz Help  daje szybki dostęp do informacji pomocy - tej instrukcji.

Jeśli po wciśnięciu Help  wciśniemy Please , to otrzymamy widok Help na ekranie 1. Otworzy się na pierwszej
stronie tej instrukcji.

Wciśnięcie i przytrzymanie Help  a potem wciśnięcie innego klawisza, otworzy w widoku pomocy stronę dla tego
klawisza.

Jeśli wciśniemy Help  krótko, potem jeden z innych komend, a następnie Please , to otrzymamy stronę pomocy dla
danej komendy (działa z większością klawiszy, lecz nie wszystkimi).

Przykładowo, jeśli chcemy pomoc o komendzie Group, to możemy wywołać ją następująco:

Help  Group  Please

To otworzy stronę pomocy dla komendy Group.

Jeśli wciśniecie Help  a potem na belce tytułowej dowolnego widoku, otrzymasz stronę pomocy o tym widoku
(działa z większością widoków - nie dla wszystkich z ekranu 1).

 

Powiązane tematy

Widok Pomoc

Komenda Help
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6.33. Klawisz Highlt (Highlight)

Klawisz Highlt  (highlight) służy do włączania/wyłączania trybu Highlight.

Gdy Highlight jest włączone, to wszystkie wybrane urządzenia będą miały jasność (dimmer) na 100%, a większość

urządzeń przejdzie na kolor biały, bez gobo. Wartości Highlight są zdefiniowane przez profil urządzenia i nie mogą być
zmienione w konsolecie. Pozostaną takie tak długo, jak długo są wybrane oraz Highlight pozostaje włączony. Nie

trzeba nadawać urządzeniom jakichkolwiek wartości w programerze. Highlight będzie tymczasowo zastępować

wyjściowe wartości, ale nie będzie wprowadzać dimmera, koloru ani gobo do programera.

Jeśli wciśniecie i przytrzymacie klawisz Highlt , to wybrane urządzenia będą migać tak długo, jak długo
przytrzymujemy klawisz.

Jest to znakomita funkcja, gdy próbujemy odnaleźć urządzenie w instalacji.

6.34. Klawisz Label

Klawisz Label  może być użyty do opisywania niemal wszystkich elementów.

Wciśnięcie Label  a potem executora, presetu, grupy albo wielu innych obiektów, otwiera okno Wpisz nazwę dla....
Tutaj możemy wpisać nową nazwę dla obiektu.

Można opisać wiele elementów za jednym razem. Jeśli zakończycie nazwę spacją i numerem, to numeracja będzie
kontynuowana.

Przykładowo, chcecie nazwać urządzenia od 1 do 10. Pierwsze powinno mieć nazwę "Dimmer 1" i tak do ostatniego
z nazwą "Dimmer 10".

Label  Fixture  1  Thru  1  0  Please  a teraz wpiszcie Dimmer 1 w oknie Wpisz nazwę dla.... To jest to.

Zaawansowana funkcjonalność

Jeśli wciśniecie i przytrzymacie  a potem wciśniecie Label , to otrzymacie komendę Assign.

Może być ona użyta jako skrót w różnych funkcjach. Przykładowo przy nadawaniu czasów przenikania, innych funkcji
do klawiszy executorów, lub przy adresowaniu urządzeń. Więcej o niej w odnośniku wyżej, lub pod spodem. 

Powiązane tematy

Komenda Label

Komenda Assign

6.35. Klawisz If
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6.35. Klawisz If

Wciśnięcie klawisza If  daje nam komendę IfOutput.

Może być ona użyta do wybierania urządzeń.

W zależności od tego co wciśniemy po klawiszu If, otrzymamy wybór różnych urządzeń.

Możecie wybierać urządzenia na podstawie tego czy są teraz włączone, używają teraz presetu, lub są włączone i
należą do wskazanej grupy.

Aby dowiedzieć się więcej o różnych opcjach, zajrzyjcie pod odnośnik wyżej.

Zaawansowana funkcjonalność

Wciśnięcie  razem z klawiszem If  daje komendę If.

Umożliwia ograniczenie selekcji urządzeń, lub ograniczenie różnych czynności. Aby dowiedzieć się więcej o
komendzie If, przeczytajcie o niej w odnośniku wyżej.

6.36. Klawisz MA
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6.36. Klawisz MA

Klawisz  jest modyfikatorem. Gdy jest wciskany z innymi klawiszami, daje im alternatywne funkcje.

Alternatywne funkcje są opisane przy tych klawiszach.

Oto lista wszystkich klawiszy z alternatywnymi funkcjami:

Klawisz: Alternatywna komenda lub funkcja:

<<< Komenda Black.
0 [klawisz
numeryczny]

Otwiera pulę presetów All.

1 - 9 [klawisz
numeryczny]

Otwiera kontrolki dla odpowiedniego typu presetu na prawym
ekranie.

Copy Komenda Clone.
Delete Komenda Remove.
DMX Komenda DMXUniverse.
Exec Otwiera widok Wirtualne playbacki.

Fix
Blokuje konsoletę. Można ją odblokować używając tej samej
kombinacji klawiszy.

Fixture Komenda Selection.
Flash Komenda Top.
Go+ Komenda Unpark.
Label Komenda Assign.
Move Komenda Replace.
Off Otwiera menu Wyłącz.
On Komenda Call.
Pause Komenda Park.

Please
Ustawia linię komend jako aktywny element i otwiera widok Linia
komend.

Preset Komenda PresetType.
Store Komenda StoreLook.
Toggle Komenda Temp.

 

Wciśnięcie i przytrzymanie  daje również kilka innych zmian w ekranach:

Robi tymczasową zmianę w widoku DMX. Gdy wciśniecie i przytrzymacie klawisz , to zobaczycie adresy DMX
zamiast wartości DMX.

Zmiana następuje również w pasku executorów. Zobaczycie numery executorów, oraz symbole klawiszy i funkcji, w
miejscach, gdzie normalnie widzimy cue i zawartość executorów.

Gdy mamy wciśnięty klawisz , w widokach symboli urządzeń oraz szablonów urządzeń widać aktualnie aktywne
kolor i gobo w każdym z symboli (nawet jeśli dimmer jest na 0%), a nad symbolami widać nazwy urządzeń.
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6.37. Klawisz Macro

Gdy wciśniecie klawisz Macro , otworzy się widok puli Makra na ekranie 1. Tutaj mamy bezpośredni dostęp do
wszystkich makr.

 

Jeśli chcemy od razu uruchomić makro, możemy to zrobić również z klawiatury.

Przykładowo, jeśli chcecie uruchomić makro numer jeden:

Macro  1  Please  

Powiązane tematy

Widok puli Makra

Komenda Macro

6.38. Klawisz Magic

Wciśnięcie klawisza Magic  otwiera widok Magik szybkości.

Tutaj mamy dostęp do 4 różnych suwaków regulacji czasów i szybkości.

Te 4 suwaki można również przypisać do fizycznych executorów suwakowych - zajrzyjcie na opisy klawiszy Speed i
Time.

 

6.39. Klawisz [Minus] -

Klawisz  -  ma dwie główne funkcje. 

Może być użyty do wyboru urządzeń oraz do nadawania wartości.

Trzecie zastosowanie to zmiana stron executorów.

Wybór urządzeń

Przykładowo, chcecie wybrać urządzenia z grupy piątej, ale bez urządzenia 2 (należącego do grupy pięć).

Group  5   -  Fixture  2  Please

Jeśli już macie wybraną grupę pięć i chcecie zdjąć urządzenie 2 z tej selekcji, możecie to zrobić tak:

 -  2  Please

Przypisywanie wartości

Klawisz  -  może być użyty do przypisania zmniejszenia wartości względem aktualnej wartości - pamiętajcie że nie
można zejść dimmerem poniżej 0%.
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Przykładowo, macie wybrane urządzenia z wartościami dimmera 50% i chcecie im ją zmniejszyć o 20%. Oto co
wpisujecie (mając urządzenia już wybrane):

At   -  2  0  Please

To załatwia sprawę.

Jest jeszcze jedna funkcja dla klawisza  - . Jeśli wciśniecie go dwukrotnie, to automatycznie odejmiecie 10% z
wartości. Mogliście więc uzyskać to samo przez wciśnięcie klawisza  -  cztery razy.

Wartość bezwzględna lub wartość względna

Opis wyżej był o podawaniu wartości względnej. Można również ustawić bezwzględną wartość ujemną na atrybutach
typu pan i tilt.

Różnica między względną lub bezwzględną wartością jest spacja między znakiem minusa oraz numerem.

Aby ustawić wartość względną, możecie wpisać w linii komend at - 5 (wykonujemy zatwierdzając przez Please ).

Wartość bezwzględna byłaby zapisana at -5 (wykonujemy zatwierdzając przez Please ).

Jeśli chcecie użyć klawiszy, to możecie wcisnąć At  -  (przytrzymajcie podczas wpisywania wartości) 5  Please .
Przytrzymanie minusa podczas wpisywania wartości usuwa spację między znakiem i wartością.

Gdy używamy kalkulatora (otwieramy go krótkim wciśnięciem enkodera na wartości którą chcemy ustawić) możemy
wcisnąć przycisk +/-  aby dodać znak bez spacji. Dla wartości względnych możemy użyć przycisku - .

Wybór strony

Możecie używać klawisza  -  do zmiany aktywnej strony. Jeśli chcecie przejść do poprzedniej strony, możecie to
zrobić następującymi klawiszami:

Page   -  Please

Możecie użyć liczenia. Jeśli jesteście na stronie pięć i chcecie przejść na stronę dwa, możecie zrobić to tak:

Page   -  3  Please

Powiązane tematy

Komenda - [Minus]

Okno kalkulatora

6.40. Klawisz Move
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6.40. Klawisz Move

Klawisz Move  służy do przenoszenia obiektów z miejsca na miejsce. W poniższym przykładzie użyta będzie grupa, ale
może to być niemal wszystko.

Przykładowo, chcecie przenieść grupę jeden na grupę pięć:

Move  Group  1  At  5  Please

Jeśli docelowe miejsce nie jest puste, to obiekty zamienią się miejscami.

 

Można również przenosić wiele obiektów za jednym razem.

Move  Group  1  +  2  At  5  Please

To przestawi grupę 1 na grupę 5, oraz grupę 2 na grupę 6.

 

Może również przenosić executory z miejsca na miejsce.

Przykładowo, jeśli chce się przenieść executor główny (numer 0.1.1) na executor 5 na stronie 3:

Move  Exec  0  .  1  .  1  At  Exec  3  .  5  Please

 

Powiązany temat

Komenda Move

6.41. Klawisz Next

Klawisz Next  służy do przechodzenia przez kolejne urządzenia.

Jeśli nie mamy wybranych urządzeń, to zacznie od urządzenia z najniższym numerem ID. Każde wciśnięcie wybierze
następne urządzenie.

Jeśli mamy wybrane urządzenia, to będzie przechodzić wewnątrz tej selekcji (w kolejności selekcji).

Jeśli użyliście jednego z makr MAtricks do wybrania urządzeń w całkowitej selekcji, to klawiszem Next  możecie

wybrać drugą część. 

Klawisz Prev  zrobi przejście do wcześniejszego urządzenia. Klawisz Set  wybierze z powrotem wszystkie
urządzenia.

Powiązane tematy

Klawisz Prev

Klawisz Set
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6.42. [Klawisze numeryczne]

Klawisze numeryczne to klawisze z cyframi od 0  do 9 .

Służą do wybrania urządzeń i do przypisania wartości, oraz wielu innych sytuacji gdzie potrzebujemy wpisać liczbę.

Przykładowo:

Wybranie urządzenia 1:

Fixture  1  Please

Wybranie dwóch urządzeń:

Fixture  1  +  2  Please

Wybranie zakresu urządzeń:

Fixture  1  Thru  5  Please

Wybranie zakresu urządzeń z pominięciem jednego, oraz nadanie im wartości 50%:

Fixture  1  Thru  1  0   -  4  At  5  0  Please

Wybranie grupy i nadanie jej wartości 50%:

Group  1  0  At  5  0  Please

 

Zaawansowana funkcjonalność

Wciśnięcie klawisza  a potem jednego z klawiszy numerycznych otworzy na prawym ekranie widok sterowania
dla określonego typu. Cyfry odpowiadają następującym typom presetów:

0 - Tak naprawdę otwiera pulę presetów All. Nie ma widoku sterowania dla "All".

1 - To jest preset typu Dimmer.

2 - To jest preset typu Position.

3 - To jest preset typu Gobo.

4 - To jest preset typu Color.

5 - To jest preset typu Beam.

6 - To jest preset typu Focus.

7 - To jest preset typu Control.

8 - To jest preset typu Shapers.

9 - To jest preset typu Video.

6.43. Klawisz Off
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6.43. Klawisz Off

Klawisz Off  może być użyty do wyłączania aktywnych executorów, lub usuwania aktywnych wartości z programera.

Wyłączenie executora

Jeśli potrzebujecie wyłączyć executor, możecie wcisnąć Off  a potem klawisz danego executora.

Można również wpisać numer executora klawiszami:

Off  Exec  1  Please

Off może być również przypisane do klawisza executora, używając komendy Assign ( + Label ) lub w oknie Zmień

funkcję.

Wyłączenie urządzeń lub wartości

Możemy usuwać wartości oraz urządzenia z naszego programera poprzez wciśnięcie Off  a potem na tym co chcemy
usunąć.

Jeśli potrzebujecie skasować całe urządzenie, możecie wcisnąć Off  a potem na urządzeniu w widoku urządzeń, lub
używając polecenia

Off  Fixture  1  Please

Skasuje ono z programera całe urządzenie numer jeden.

 

Możemy usunąć z programera cały typ presetu dla aktualnie wybranych urządzeń, przyciskając Off  a następnie typ
presetu w pasku typów presetu na ekranie 1, lub używając klawiszy:

Off  + 1  Please

To polecenie usunie z programera wszystkie wartości dimmerów (preset typu 1) dla wybranych urządzeń.

Używając klawisza  razem z cyframi, mamy bezpośredni dostęp do typów presetów.

 

Okno Wyłącz

Możecie otworzyć okno Wyłącz wciskając klawisz  razem z klawiszem Off . W oknie Wyłącz możemy wyłączać i
resetować różne elementy, jak executory, mastery specjalne oraz programer. 

 

Powiązane tematy

Czym jest programer

Komenda Off

165



dot2 User Manual

© 2017 MA Lighting Technology GmbH | Dachdeckerstr. 16 | D-97297 Waldbüttelbrunn | Germany
Phone +49 5251 688865-27 | support (at)ma-dot2.com | www.malighting.com

Version 1.3

1

Okno Wyłącz

6.44. Klawisz On

Klawisz On  można użyć do włączenia nieaktywnego executora, lub by aktywować wartości w programerze.

Włączenie executora

Jeśli potrzebujecie włączyć executor, możecie wcisnąć On  a następnie klawisz danego executora.

Można również wskazać przez wpisanie klawiaturą:

On  Exec  1  Please

On można również przypisać do klawisza executora, używając komendy Assign ( + Label ) lub okna Zmień

funkcję.

Aktywowanie urządzenia lub wartości

Można w programerze aktywować wartości lub urządzenie, poprzez wciśnięcie On  a następnie na tym co chcecie
aktywować.

Jeśli potrzebujecie aktywować całe urządzenie, możecie wcisnąć On  a następnie urządzenie w widoku urządzeń,
albo używając komendy.

On  Fixture  1  Please

To aktywuje w programerze wszystkie parametry urządzenia numer jeden.

Jeśli potrzebujecie aktywować w programerze cały typ presetu, możecie wcisnąć On  a następnie typ presetu w
pasku typów presetów na ekranie 1, lub użyć klawiszy:

On  + 1  Please

Aktywuje wszystkie wartości dimmera (preset typu  1) dla wybranych urządzeń.

Wciśnięcie klawisza  i jednocześnie klawisza cyfry, daje szybki dostęp do powiązanego typu presetu.

Zaawansowana funkcjonalność

Gdy wciśniecie i przytrzymacie klawisz  a następnie klawisz On , otrzymacie komendę Call.

Może być użyta do wywoływania zawartości presetów.

+ On  (daje komendę Call) Preset  4  .  1  Please

To wprowadzi do programera wartości zapisane w presecie 1 z presetów typu 4, bez wcześniejszego wybierania
urządzeń.

Może być również użyte do aktywowania wartości zapisanych (oraz śledzonych) w cue.
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Jeśli chcecie zapisać wygląd cue 3, możecie użyć funkcji Call do aktywowania tych wartości, używając poniższych
klawiszy:

+ On  (daje komendę Call) Cue  3  Please

Więcej o komendzie Call przeczytacie w odnośnikach z tekstu oraz pod spodem. 

Powiązane tematy

Czym jest programer

Komenda On

Komenda Call

6.45. Klawisz Oops

Klawisz Oops  działa w konsolecie jako odpowiednik "Cofnij" dla większości naszych poleceń.

Przykładowo, jeśli zapiszemy niewłaściwą cue, to możemy wcisnąć Oops  i już nie mamy tej cue, ale z powrotem
mamy wartości w programerze.

 

Jeśli jesteśmy w trakcie wpisywania komendy ale jeszcze jej nie wykonaliśmy (wciskając Please ), to możemy użyć
Oops  jako klawisza cofnięcia (backspace).

6.46. Klawisz Page
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6.46. Klawisz Page

Klawisz Page  służy do wywoływania różnych stron executorów.

Otwiera widok Strony na ekranie 1. Tutaj możemy wcisnąć na obiekcie puli by zmienić stronę. Mamy też łatwy dostęp
do nazywania, przenoszenia, kopiowania i kasowania stron.

Można też użyć Page  do bezpośredniego zmieniania strony.

Page  5  Please

To przełączy wszystkie executory na stronę pięć, o ile ta strona istnieje. Jeśli strona nie istnieje, trzeba ją najpierw
zapisać ( Store  Page  5  Please ).

Do zmiany stron możemy również użyć klawiszy Page +  i Page - .

Powiązane tematy

Komenda Page

Widok Strony

Klawisz Page+

Klawisz Page-

 

6.47. Klawisz Page+

Klawisz Page+  służy do przełączenia na następną stronę executorów.

Page-  daje nam wcześniejszą stronę.

Jeśli strona nie istnieje, to zostanie stworzona.

Jeśli potrzebujemy przejść na konkretną stronę, to możemy użyć klawisza Page  wraz z numerem strony.

Jeśli potrzebujecie dowiedzieć się więcej o stronach executorów, przeczytajcie Czym są executory.

Powiązane tematy

Czym są executory

Komenda Page

Klawisz Page

Klawisz Page-

6.48. Klawisz Page-
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6.48. Klawisz Page-

Klawisz Page-  służy do przejścia na wcześniejszą stronę executorów - najniższy numer to 1. 

Page+  przełącza na następną stronę.

Jeśli strona nie istnieje, to zostanie stworzona.

Jeśli potrzebujecie przejść na konkretną stronę, możecie użyć Page  wraz z numerem strony.

Jeśli chcecie wiedzieć się więcej o stronach executorów, przeczytajcie Czym są executory.

Powiązane tematy

Czym są executory

Komenda Page

Klawisz Page

Klawisz Page+

6.49. Klawisz Pause
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6.49. Klawisz Pause

Klawisz Pause  służy do pauzowania toczących się przenikań na executorach. Wciskamy najpierw Pause  a potem
na dowolnym klawiszu executora, gdzie chcemy zapauzować przenikanie. To wstrzyma przenikanie w aktualnie
zastanym etapie.

Możemy kontynuować przenikanie ponownie wciskając Pause  a potem na executorze.  Jeśli chcemy cofnąć,
możemy wcisnąć Go-  a potem executor. 

Nie mylcie tego klawisza z dużym klawiszem Pause pod suwakami głównego executora - więcej na jego
temat znajdziecie tutaj.

Zaawansowana funkcjonalność

Wciśnięcie klawisza  razem z klawiszem Pause  da dostęp do komendy Park. Służy ona do parkowania (lub
blokowania) dowolnych parametrów lub urządzeń.

Przykładowo, potrzebujecie zaparkować urządzenie numer 1:

 + Pause  Fixture  1  Please

To blokuje wszystkie parametry urządzenia 1. Jeśli otworzycie widok DMX, to zobaczycie te zaparkowane urządzenia i
ich kanały DMX oznaczone niebieskim tłem. Gdy macie zaparkowane jakiekolwiek urządzenia, zobaczycie niebieską
ikonę parkowania obok linii komend na ekranie 1.

Urządzenia lub atrybuty można odparkować komendą Unpark lub kombinacją klawiszy  i Go+ .

Przykładowo, potrzebujecie odparkować urządzenie numer 1:

 + Go+  Fixture  1  Please

Jeśli chcecie odparkować wszystko, możecie użyć menu Narzędzia. Tam znajdziecie przycisk
Odparkuj wszystkie kanały DMX .

Powiązane tematy

Komenda Pause

Komenda Park

Komenda Unpark

Klawisz Go+

Menu Narzędzia

6.50. Klawisz Pause (duży)

170



dot2 User Manual

© 2017 MA Lighting Technology GmbH | Dachdeckerstr. 16 | D-97297 Waldbüttelbrunn | Germany
Phone +49 5251 688865-27 | support (at)ma-dot2.com | www.malighting.com

Version 1.3

1

6.50. Klawisz Pause (duży)

Duży klawisz   Pause   pod głównym executorem jest trwale z nim powiązany. Wykonuje pauzowanie przenikania
oraz efektów z głównego executora. Funkcji klawisza nie można zmienić.

Można przywrócić przenikanie i ruch efektów ponownym wciśnięciem   Pause  . 

   Go-    przenika wstecz do poprzedniej cue.

   Go+    przenika do następnej cue.

Faktycznie wykonywana komenda klawiszem   Pause   nazywa się DefGoPause.

Nie mylcie tego klawisza z małym klawiszem Pause  w segmencie poleceń. O nim przeczytacie tutaj.

6.51. Klawisz Please

Klawisz Please  służy do rozpoczęcia wykonania polecenia.

Jeśli używacie zewnętrznej klawiatury, możecie użyć klawisza Enter.

Możemy przełączać między aktywowaniem i dezaktywowaniem wszystkich różnorodnych funkcji (atrybutów)
wybranych urządzeń. Gdy mamy selekcję, wciskając dwa razy Please  zauważymy w widoku Urządzenia (tryb

arkusza), że wszystkie funkcje otrzymują czerwone tło. Wciśnięcie klawisza Please  jeden raz przełączy aktywację.
Aby dowiedzieć się więcej co to znaczy, przeczytajcie Czym jest programer.

Zaawansowana funkcjonalność

Jeśli przytrzymacie klawisz  a potem wciśniecie Please , otworzycie widok Linia komend oraz skierujecie kursor
do linii komend. To prosty sposób by zacząć wpisywać polecenia z klawiatury.

Powiązane tematy

Czym jest programer

Widok Linia komend

6.52. Klawisz [Plus] +

Klawisz  +  ma dwie główne funkcje. 

Może być użyty do wyboru urządzeń oraz do przypisywania wartości.

Trzecie zastosowanie to zmiana stron executorów.

Wybór urządzeń

Przykładowo, chcecie wybrać urządzenia z grupy piątej, oraz urządzenie numer 2 (nie należące do grupy pięć).

Group  5   +  Fixture  2  Please
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Jeśli już macie wybraną grupę pięć i chcecie dodać urządzenie dwa do selekcji:

 +  2  Please

Przypisywanie wartości

Klawisz  +  może być użyty do przypisania zwiększenia wartości względem aktualnej wartości - pamiętajcie że nie
można przekroczyć dimmerem wartości 100%.

Przykładowo, macie wybrane urządzenia z wartościami dimmera 50% i chcecie im ją zwiększyć o 20%. Oto co
wpisujecie (mając urządzenia już wybrane):

At   +  2  0  Please

To załatwia sprawę.

Jest jeszcze jedna funkcja dla klawisza  + . Jeśli wciśniecie go dwukrotnie, to automatycznie dodacie 10% do
wartości. Mogliście więc uzyskać to samo przez wciśnięcie klawisza  +  cztery razy.

Wartość bezwzględna lub wartość względna

Opis wyżej był o podawaniu wartości względnej. Możecie podawać również bezwzględną wartość dodatnią.

Różnica między względną lub bezwzględną wartością jest spacja między znakiem minusa oraz numerem.

Aby ustawić wartość względną, możecie wpisać w linii komend at + 5 (wykonujemy zatwierdzając przez Please ).

Wartość bezwzględna byłaby zapisana at +5 (wykonujemy zatwierdzając przez Please ).

Wartość dodatnia jest zwykle przyjmowana z założenia, o ile nie podamy inaczej - zatem wystarczy wpisać at 5
Please .

Używając klawiszy wystarczy wcisnąć At  5  Please . Jeśli z jakiegoś powodu potrzebujecie dodać plusa, możecie
wcisnąć At  +  (przytrzymajcie podczas wpisywania wartości) 5  Please . Przytrzymując plusa podczas wpisywania
wartości usuwa spację między znakiem i wartością.

Obydwa sposoby dadzą dodatnią wartość 5.

Gdy używamy kalkulatora (otwieramy go krótkim wciśnięciem enkodera na wartości którą chcemy ustawić) możemy
wcisnąć przycisk +/-  aby dodać znak bez spacji. Dla wartości względnych możemy użyć przycisku + .

Wybór strony

Możecie używać klawisza  +  do zmiany aktywnej strony. Jeśli chcecie przejść do następnej strony, możecie to
zrobić następującymi klawiszami:

Page   +  Please

Możecie użyć liczenia. Jeśli jesteście na stronie dwa i chcecie przejść na stronę pięć, możecie zrobić to następująco:

Page   +  3  Please

Powiązane tematy

Komenda + [Plus]
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Okno kalkulatora

6.53. Klawisz Preset

Gdy wciśniecie klawisz Preset  to zobaczycie widok puli presetów na ekranie 1, oraz otrzymacie w linii komend
komendę Preset.

Jeśli potrzebujecie dowiedzieć się więcej o presetach, proszę zapoznać się ze stronami Czym są presety
oraz Jak pracować z presetami.

Widoki presetów

Ten widok zmienia się odpowiednio do wybranego typu presetu. Przykładowo, jeśli wybierzecie Color w pasku typów
presetów z prawej strony ekranu 1, to widok Presety pokaże wam wszystkie presety kolorów. Jeśli wybierzecie
Position, to pokaże wasz presety pozycji.

Widok presetów umożliwia dotykowy wybór presetów na ekranie, celem wczytania wartości. Aby poznać szczegóły
tych czynności, przeczytajcie stronę Jak pracować z presetami.

Komenda Preset

Główną funkcją komendy Preset jest nadawanie presetów na urządzenia. Może to być łatwiejsze za pośrednictwem
ekranów, ale można to również zrobić klawiaturą, czyli samym komendami.

Jeśli potrzebujecie użyć presetu pozycji numer 1 na urządzeniu 1, to możecie wpisać następująco (przy pustym
programerze):

Fixture  1  At  Preset  2   .  1  Please

W tym przykładzie używamy "2.1" by powiedzieć konsolecie że jest to pierwszy preset z typu presetu Position. Cyfra 2
w poleceniu mówi konsolecie że jest to typ Position. Cyfra 1 mówi że jest to pierwszy.

Z prawej strony ekranu 1 widać wszystkie poszczególne typów presetów. Górny to numer 1, następny to numer 2, itd.
Nie jest to stała lista. Zmienia się ona w zależności od używanych urządzeń. Zazwyczaj przestrzega określonej
kolejności. Przykładowo, Dimmer jest zawsze przed Position. Więc we wcześniejszym przykładzie widzimy, że Position
jest drugim typem presetu.  

Zaawansowana funkcjonalność

Gdy przytrzymacie klawisz  a potem wciśniecie Preset , to otrzymacie komendę PresetType. 

Może być ona użyta do aktywowania różnych typów presetów. Odpowiada przełączaniu przycisków na ekranie.

Jako że numer może się zmieniać w zależności od zaadresowanych urządzeń, preferowane jest użyte nazwy typu
presetu. Wtedy trzeba ją wpisać w linii komend.

+ Preset  1  to zwykle to samo co PresetType "Dimmer".

Powiązane tematy
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Powiązane tematy

Czym są presety

Jak pracować z presetami

Widok puli presetów

Komenda Preset

Komenda PresetType

6.54. Klawisz Prev (Previous)

Klawisz Prev  może być użyty do przechodzenia selekcją wstecz w urządzeniach.

Jeśli nie mamy wstępnej selekcji urządzeń, to zacznie od urządzenia z najwyższym ID. Każde przyciśnięcie przechodzi
do kolejnego niższego numeru ID.

Jeśli macie selekcję urządzeń, to wykona krok wstecz wewnątrz selekcji (w kolejności selekcji).

Jeśli użyliście jednego z makr MAtricks do wyboru urządzeń w ogólnej selekcji, to klawiszem Prev  wybierzecie

drugą część urządzeń. 

Klawiszem Next  wykonamy przejście do przodu w selekcji. Klawiszem Set  z powrotem wybieramy
wszystkie urządzenia.

Powiązane tematy

Klawisz Next

Klawisz Set

6.55. Klawisz Prvw (Preview)
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6.55. Klawisz Prvw (Preview)

Klawisz Prvw  służy do włączenia trybu Preview (podglądu) oraz uruchamiania poleceń w podglądzie.

Komenda wykonywana przez klawisz to komenda Preview.

Umożliwia to uruchamianie cue oraz programowanie, bez zmieniania stanu na wyjściach konsolety.

Tak długo jak jesteśmy w trybie Preview, programer pracuje tak jak w funkcji Blind, ale możemy również uruchamiać
cue z ich czasami. Wasze ekrany pokażą zawartość cue, a jeśli macie podłączone dot2 3D, to zobaczycie również
podgląd cue w 3D.

Wciśnięcie Prvw  (Preview) a następnie Please  włącza nam tryb Preview.

Gdy mamy włączony tryb Preview, to klawisz Prvw miga.

Możemy zobaczyć przejście cue z użyciem czasów do następnej cue, przyciskając małe Go+  i klawisz Prvw . Można
zrobić również przejście wstecz, wciskając (małe) Go-  a potem klawisz Prvw .

Można wyjść z trybu Preview przyciskając klawisz Off  a potem Prvw .

Możemy wybrać podgląd określonej cue: Prvw  Cue  3  Please  zrobi podgląd cue numer 3 na głównym
executorze.

Możemy zrobić podgląd innych executorów (poza głównym): Prvw  a następnie jeden z klawiszy executorów na
dowolnym executorze z kolejką cue, aktywuje tryb Preview dla tego executora.

 

Powiązany temat

Komenda Preview

6.56. Klawisz Select
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6.56. Klawisz Select

Wciśnięcie Select  daje komendę Select.

Może użyta do wybrania urządzeń użytych w executorze.

 

Przykładowo, potrzebujecie wybrać wszystkie urządzenia użyte w kolejce cue z executora 2:

Wciśnijcie Select , a następnie dowolny klawisz z executora numer 2.

 

Jeśli chcecie wybrać urządzenia zapisane w cue numer 3 na executorze 5::

Select  Cue  3  Exec  5  Please

 

Powiązane tematy

Komenda Select

6.57. Klawisz Set

Klawisz Set  jest używany razem z klawiszami Next  oraz Prev .

Jest używany, gdy wybraliśmy jakieś urządzenia i chcemy pracować z jednym z urządzeń z naszej selekcji. Wtedy
możemy użyć klawiszy Next  i Prev  do przechodzenia przez kolejne urządzenia. Gdy potrzebujemy wybrać wszystkie
urządzenia z selekcji, to możemy wcisnąć Set .

Powiązane tematy

Klawisz Next

Klawisz Prev (Previous)

 

6.58. Klawisz Setup

Wciśnięcie klawisza Setup  otwiera oraz zamyka okno Konfiguracja na ekranie 1.

Tam możemy zmieniać konfigurację spektaklu oraz konsolety. Możemy tam dodawać i adresować urządzenia. Więcej
do przeczytania o konfiguracji, znajdziemy w powyższym linku.

6.59. Klawisz Speed
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6.59. Klawisz Speed

Klawisz Speed  umożliwia ustawienie szybkości przebiegu chaserów i efektów. By dowiedzieć się więcej o
chaserach, prosimy o przeczytanie tematów Czym są chasery oraz Jak używać chaserów.

Wciśnięcie klawisza Speed  wprowadza komendę Learn do linii komend.

Jeśli mamy chaser lub efekt, możemy przytrzymać wciśnięty Speed , a jednocześnie wystukiwać rytm dowolnym
klawiszem executora zawierającego chaser. To ustawi szybkość odtwarzania chasera, zgodnie z szybkością BMP
dyrygowaną rytmem naszych wciśnięć. 

Mastery szybkości

Klawisz Speed może być również użyty do tworzenia pięciu masterów specjalnych.

Wciskamy Store  Speed , a następnie klawisz tego executora, w którym chcemy umieścić mastera.

Otworzy to tego typu okno:

Obrazek 1: Okno wyboru mastera szybkości.

Suwak Master Speed służy do regulowania na bieżąco szybkości używanych przez chasery i efekty zapisane w cue.

Suwak Master Rate służy do regulowania na bieżąco czasów przejść w cue.

Więcej szczegółów o tych pięciu masterach znajduje się w temacie widok Magik szybkości.

Te pięć suwaków szybkości może być włączane i wyłączane dla każdego executora indywidualnie. Można to wybierać
w opcjach Ustawienia executora.

 

6.60. Klawisz Store
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6.60. Klawisz Store

Klawisz Store  jest używany do zapisu czegoś.

Zapisujemy zawartość programera, a co zapisujemy zależy od tego co wcisnęliśmy po Store . 

Oto wybrane przykłady:

Store  Cue  1  Please

To zapisze aktywne wartości z programera do cue numer 1 na głównym executorze.

Store  Color  Pool Button 1

To zapisze aktywne wartości kolorów w presecie kolorów numer 1

Store  Preset  4  .  1  Please

Zapisze preset numer jeden w presecie typu cztery (zwykle jest to kolor, gdy używamy ruchomych głów).

 

Przy zapisie do już zajętego miejsca, jesteśmy zwykle pytani o to co zrobić. Przeważnie są to te same opcje:

Łączenie doda wartości do wskazanego miejsca.

Usuń nie zapisze aktywnych wartości, ale zamiast tego skasuje już istniejące wartości w miejscach aktywnych
wartości. 

Nadpisz zapisze aktywne wartości, kasując wcześniej wszystkie inne zastane wartości.

Stwórz drugą cue zapisze aktywne wartości w nowej, drugiej cue (opcja dostępne tylko gdy zapisujemy coś do kolejki
zawierającej tylko jedną cue).

Zaawansowana funkcjonalność

Wciśnięcie i przytrzymanie klawisza  a potem wciśnięcie klawisza Store  da nam komendę StoreLook. Gdy
zapisujemy cue używając StoreLook, to zapisujemy aktualne wartości dimmera dla wszystkich urządzeń konsolety.
Zapisywane są również wszystkie atrybuty dla wszystkich urządzeń z dimmerem powyżej zera. Zatem nie są to tylko
aktywne wartości programera, ale każda wartość dimmera oraz wszystkie atrybuty dla urządzeń emitujących światło.

+ Store  (to daje komendę StoreLook) Cue  1  Please

Tworzy cue numer jeden z każdym atrybutem urządzeń z dimmerem powyżej zera, oraz wszystkimi wartościami
dimmera (nawet tymi na 0%), na głównym  executorze.

Gdy zapisujemy cue z użyciem StoreLook, otrzymuje ona też status Chroniona - więcej o chronionych cue znajdziecie

w Jak pracować z cue. 

Powiązane tematy

Komenda Store

Czym jest programer
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Komenda StoreLook

6.61. Klawisz Thru

Klawisz Thru  można użyć do definiowania zakresu. Może to być zakres w selekcji lub w wartościach.

Zakres selekcji

Możemy użyć Thru  do wybierania zakresu urządzeń, grup lub wielu innych rzeczy.

Jeśli checie wybrać urządzenia 1 + 2 + 3 + 4 + 5, możecie zrobić to następująco:

Fixture  1  Thru  5  Please

Jeśli 1 jest pierwszym urządzeniem, to nie trzeba wpisywać numeru 1:

Fixture  Thru  5  Please

To wybierze wszystkie urządzenia z numerami ID od najmniejszego do 5.

Jeśli urządzenie 5 to urządzenie z najwyższym numerem ID, to możemy to skrócić:

Fixture  Thru  Please

To wybiera wszystkie urządzenia, od pierwszego z najniższym numerem aż do urządzenia z najwyższym numerem.

Jeśli nie definiowaliśmy niczego innego, to konsoleta domyślnie używa urządzeń:

Thru  Please

To wybiera wszystkie urządzenia naszego spektaklu.

 

Zamiast urządzeń można użyć wielu innych rzeczy. Mogą to być grupy, presety, makra, itp.

Zakres wartości

Gdy mamy selekcję urządzeń, to możemy dawać im wartości zakresem.

At  1  0  Thru  1  0  0  Please

To polecenie ułoży wartości od 10% do 100% na wybranych urządzeniach.

Można również użyć więcej jak dwóch wartości do rozkładu.

At  1  0  Thru  1  0  0  Thru  1  0  Please

To ułoży wartości od 10% do 100% w połowie selekcji, a w drugiej połowie selekcji schodzi do 10%.

Powiązany temat

Komenda Thru

6.62. Klawisz Time
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6.62. Klawisz Time

Wciśnięcie Time  otwiera okno Domyślne czasy.

Używając tego okna możemy ustawić różne czasy, używane przy zapisie nowych cue.

Jeśli zapisujesz cue i wciśniesz klawisz Store , to klawisz Time  będzie migał, gdy ustawione są inne czasy od
domyślnych.

Gdy zapisujecie cue, możecie tymczasowo zapisać inny czas od domyślnego, z pomocą klawisza Time . Używając
Time, przy okazji użycia Store, otrzymujecie komendę Fade.

Przykład

Załóżmy, że chcesz zapisać cue 2 z czasem przenikania 3 sekund.

Wciskasz Store  Cue  2  Time  3  Please

Zauważ, że linia komend podmieniła komendę Time na Fade:

Store Cue 2 Fade 3

Jeśli będziesz dalej przyciskać Time przy operacji zapisu, otrzymasz dostęp do różnych czasów możliwych w cue (za

wyjątkiem czasów presetów).

Store  Cue  1  Time  2  Time  3  Time  4  Time  5  Time  6  Time  7  

Daje to w linii komend:

Store Cue 1 Fade 2 OutFade 3 Delay 4 OutDelay 5 SnapPercent 6 CmdDelay 7

Mastery specjalne

Można użyć klawisza Time  do umieszczenia na executorach dwóch różnych masterów specjalnych.
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Wciśnij Store  Time  a następnie klawisz pustego executora suwakowego, co da następujące okno:

Obrazek 1: Okno wyboru mastera czasu.

Tutaj można wybrać jeden z dwóch typów masterów.

Suwak Exec (Executor) Time omija czasy przenikania zapisane dla cue i używa czasu ustawionego suwakiem do

przenikania pamięci cue. Wszystkie czasy Delay są ignorowane.

Suwak Prog (Programmer) Time jest używany do przenikania wszystkich zmian wartości w programerze. Obejmuje

to również włączanie i wyłączanie trybu Blind.

Więcej o różnych masterach czasu i szybkości można przeczytać w temacie widok Magik szybkości.

Powiązane tematy
Okno Domyślne czasy

Komenda Fade

Komenda OutFade

Komenda Delay

Komenda OutDelay

Komenda SnapPercent

Komenda CmdDelay

6.63. Klawisz Toggle
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6.63. Klawisz Toggle

Klawisz Toggle  wywołuje komendę Toggle. 

Ona włącza lub wyłącza executor. Jeśli executor jest aktywny, możecie do dezaktywować wciśnięciem Toggle  a
potem executora. Jeśli nie jest aktywny, to się włączy po użyciu tej komendy.

Jeśli wiecie jaki stan ma executor mieć, możecie użyć klawiszy On  i Off .

To jest domyślna funkcja dla executorów bez suwaków.

Jeśli potrzebujecie tej funkcji na jakimś klawiszu executora, to wciśnijcie kombinację klawiszy  i Label  razem
(daje to komendę Assign), a potem wciśnijcie Toggle  a następnie pożądany klawisz executora. Można również użyć
okna Zmień funkcję.

Zaawansowana funkcjonalność

Jeśli wciśniecie i przytrzymacie klawisz , a potem wciśniecie Toggle  to otrzymacie komendę Temp.

Może być użyta do tymczasowego uruchomienia executora. Gdy wciśniejcie i przytrzymacie  + Toggle  a potem
klawisz executora, to ten executor będzie aktywny tak długo, jak długo klawisz jest przytrzymany.

Gdy wciśniecie klawisz executora, to wykonywana jest właściwa komenda Temp, a po zwolnieniu klawisza

wykonywana jest Temp Off. To wyłącza executor, jeśli wcześniej był uruchomiony przed użyciem na nim Temp.

Można przypisać funkcję Temp do klawisza, tak jak opisano wyżej.

Powiązane tematy

Komenda Toggle

Komenda On

Komenda Off

Okno Zmień funkcję executora

Komenda Temp

6.64. Klawisz Tools

Wciśnięcie klawisza Tools  otwiera i zamyka okno Narzędzia na ekranie 1.

Tutaj mamy dostęp do różnych narzędzi pomocniczych. W powyższym odnośniku przeczytacie więcej o tym co można
zrobić w menu narzędziowym.

6.65. Klawisz Up
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6.65. Klawisz Up

Klawisz Up  może być użyty do przewijania, lub do poruszania kursorem w niektórych widokach. 

Może być też użyty do zmieniania wartości ostatnio poruszonego atrybutu w widokach sterowania typów presetów.

Powiązany temat

Klawisz Down

6.66. Klawisz Update

Klawisz Update  służy do zapisu aktywnych wartości programera do aktualnej cue.

Jeśli nie wskażemy executora, domyślnie to będzie główny executor. 

Możemy to wykonywać na innych executorach, wciskając Update  a potem jeden z klawiszy innego executora z
uruchomioną aktywną cue, którą chcemy poprawić.

Jeśli poprawiamy do executora, któy nie jest aktywny, to poprawiana będzie pierwsza cue tego executora.

 

Powiązany temat

Komenda Update

6.67. Klawisz View [oko]

To jest klawisz nazwany View.

Wciśnięcie klawisza  daje podgląd na różne kolejki cue.

Jeśli po nim nie wciśniemy Please , to pokazana nam zostanie kolejka cue głównego executora.

Jeśli wciśniemy klawisz  a potem jeden z klawiszy innego executora, to zobaczymy widok kolejki cue tego
executora.

Powiązany temat

Widok (kolejki) Cue
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7. Widoki i okna

W tym rozdziale mamy opisane wszystkie widoki oraz okna.

Tutaj przeczytamy o wszystkich widokach i oknach, oraz ich opcjach.

Dodane są również odnośniki do powiązanych tematów, gdzie możemy uzyskać dodatkowe informacje.

By otworzyć pomoc kontekstową w konsolecie.

1. Wciśnij Help .
2. Wciśnij na pożądanym widoku lub oknie.

Na ekranie 1 pokaże się pomoc kontekstowa dla wskazanego widoku/okna.

7.1. Elementy sterujące

Po stworzeniu nowego spektaklu, lub wczytaniu spektaklu, przechodzimy do domyślnego ekranu.

Domyślny ekran dla ekranu 1 wyświetla widok urządzeń.

Obrazek 1: Ekran 1

Ekran 1 ma następujące pola.

1. Belka tytułowa z informacjami o widoku, oraz różnymi ikonami.
2. Pasek typów presetów do nawigowania między typami presetów i widokami sterowania.
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3. Zegar pokazujący czas zegara systemowego.
4. Ikony stanu i komunikatów podają informacje stanu i komunikaty. By otworzyć widok stanów i komunikacji,

dotknijcie na ikonach.
5. Linia komend wyświetla wszystkie komendy polecenia wprowadzanego do konsolety.
6. Pasek enkoderów z informacjami o funkcjach dla poszczególnych enkoderów.

Ekran 2, oraz wszystkie pozostałe ekrany, wczytują zapisane ustawienia.

Obrazek 2: Ekran 2

Ekran 2 oraz wszystkie dalsze ekrany mają następujące pola.

1. Belka tytułowa z informacją o tym widoku, oraz różnymi ikonami.
2. Pasek widoków do nawigacji między widokami.
3. Pasek executorów z informacjami o zapisanych executorach.
4. Pole widoku wyświetlające wybrany widok.

7.1.1. Linia komend
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7.1.1. Linia komend

Linia komend jest zawsze widoczna na ekranie 1. Pokazuje wszystkie komendy wprowadzane do konsolety.

Wszystkie potoczne komendy możemy wpisywać klawiszami komend z segmentu poleceń.

Są pewne komendy specjalne, które możemy wpisać tylko wirtualną klawiaturą.

Aby otworzyć wirtualną klawiaturę: wciśnij na linii komend.

Aby otworzyć widok Linia komend: wciśnij na linii komend.

Dwa razy sprawdzajcie polecenia wpisane do linii komend, zanim wciśniecie Please .

Powiązane tematy

Komendy

Klawisze komend

Widok Linia Komend

7.1.2. Pasek enkoderów

Pasek enkoderów jest zawsze widoczny na ekranie 1. Pokazuje informacje o aktualnych funkcjach na
poszczególnych enkoderach.

Jeden enkoder może mieć dwie funkcje. Domyślna funkcja jest wyświetlana na biało w górnym lewym rogu pola.

Gdy enkoder ma drugą funkcję, jest ona wyświetlana na szaro w górnym prawym rogu.

By przełączać między funkcjami, trzeba wcisnąć i przytrzymać klawisz .

Domyślna szybkość/skok enkodera jest bez miejsc dziesiętnych.
By zmienić szybkość enkodera na małą, wciśnij klawisz . Skok enkodera to teraz części dziesiętne.

By zmienić szybkość enkodera na bardzo małą, wciśnij kombinację  + . Skok enkodera to teraz jeden krok
wartości DMX.

Gdy pole enkodera jest po prostu szare, to enkoder nie ma funkcji.

W zależności od widoku, enkodery mogą mieć funkcje takie jak Przewiń, Atrybuty, Ilość, ID urządzenia i wiele innych.

By edytować funkcję spod danego enkodera, wciśnij na polu enkodera lub wciśnij enkoder.

Powiązane tematy

Elementy sterujące

Klawisz MA

7.1.3. Pasek executorów
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7.1.3. Pasek executorów

Pasek executorów jest zawsze widoczny na dole ekranu 2 oraz innych ekranach skrzydeł.

Obrazek 1: Pasek executorów, strona 1

Pasek executorów wyświetla informacje o zapisanych executorach.

Na górnej belce paska widać aktualną stronę, oraz ile executorów jest przypiętych z innej strony.
By wyłączyć globalny Autofix, sprawdźcie okno Ustawienia ogólne.

Obrazek 2: Pasek executorów, strona 2, z przypiętymi executorami

Pasek executorów ma do 999 stron.

By przełączać między stronami, wciśnij Page +  lub Page - .

Kolory executorów informują o typach executorów.

Pasek executorów jest podzielony na główny executor (z prawej), 12 executorów klawiszowych (pierwsze dwie linie)
oraz 6 executorów suwakowych (dolna linia).

Kiedy zapiszecie cue do executora, konsoleta zapyta o nazwę dla executora.
Jeśli nie wciśniecie na zapytaniu o nazwę, executor dostaje nazwę Exec.

Niebieski pasek wyświetla postęp przenikania cue od 0 % do 100 %.

Jeśli dla executora uruchomiono nagrywanie kodu czasowego, to widoczna jest migająca ikona nagrywania .

Jeśli pozycja suwaka sprzętowego różni się od pozycji w programie, mały pasek suwaka wyświetla pozycję suwaka w
oprogramowaniu. Należy przechwycić tą pozycję suwakiem sprzętowym przez przesunięcie go na pozycję
programową.
Executor główny również pokazuje suwaki, jeśli jeden z suwaków sprzętowych nie jest na właściwej pozycji.

By zobaczyć numer executora, oraz ikonę suwaka, wciśnij i przytrzymaj klawisz . Dla dodatkowych informacji o
ikonach suwaka i ich funkcjach, zobacz Wybierz funkcję executora.

Obrazek 3: Pasek executorów - wciśnięty klawisz MA

By otworzyć widok executorów, dotknij na pasku executorów.
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Główny executor

Główny executor jest wyświetlany z prawej strony paska executorów, razem z dwoma suwakami 100 mm.

Obrazek 4: Executor główny włączony

Podgląd jest zrobiony następująco:

Na początku wyświetlana jest ikona wyzwalacza. Potem mamy numer cue, wraz z nazwą cue.

W domyślnych ustawieniach, pierwszy pasek suwaka wyświetla pozycję suwaka Master, a drugi pasek dla suwaka
XFade.

Aktualna cue jest wyświetlana w drugiej linii, więc widzimy także poprzednią oraz następne cue.

Gdy executor jest włączony, klawisze executora są podświetlone, a aktualna cue (w drugiej linii) jest wyświetlana na
biało.

Gdy executor jest wyłączony, to druga linia wyświetla [Off].

Obrazek 5: Executor główny wyłączony

Executor suwakowy

Dolny rząd paska executorów pokazuje sześć executorów suwakowych.

Obrazek 6: Dolna rząd paska executorów wyświetla executory suwakowe

Od lewej widzimy dwie ikony executora dla klawiszy executora, a potem nazwę executora.

Gdy executor ma przypisaną na nim kolejkę cue, w jego drugiej linii wyświetlany jest numer cue.

Executor klawiszowy

Pierwsze dwa rzędy paska executorów wyświetlają executory klawiszowe.

Obrazek 7: Pierwsze dwa rzędy paska executorów wyświetlają executory klawiszowe

Widoczne są ikona executora oraz nazwa executora, dla poszczególnych executorów konsolety.
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Jeśli executor ma przypisaną do niego aktywną kolejkę cue, z prawej strony wyświetlany jest numer cue.

Jeśli executor jest edytowany lub w podglądzie Preview, jest wyświetlany z czerwoną ramką. 

Obrazek 8: Edytowany executor

Powiązane tematy
Kolory systemowe - pasek executorów

Czym są cue?

7.1.4. Pasek typów presetów

Pasek typów presetów mamy z prawej strony ekranu 1.

Obrazek 1: Pasek typów presetów

Gdy spektakl nie ma urządzeń, to nie ma też paska typów presetów do wyświetlenia.

Szara czcionka w pasku typów presetów oznacza, że aktualnie wybrane urządzenia nie używają tego typu presetu.
Biała czcionka w pasku typów presetów oznacza, że aktualnie wybrane urządzenia mają parametry w tym typie
presetu.

By przejść do widoku sterowania danego typu presetu, wciśnij na jego przycisku w tym pasku.
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Szary kolor tła w pasku typów presetów wskazuje, że teraz wyświetlany jest widok dla tego typu presetu.

Czerwone oznaczenie z lewej strony przycisku wskazuje istnienie aktywnych wartości programera, które można
zapisywać.

Celem aktywowania lub dezaktywacji w programerze wartości, w typie presetu, dla wybranych urządzeń, wciśnij na
przycisku danego typu presetu.

By otworzyć pulę presetów All, wciśnij All  na dole paska typów presetów. Dodatkowe informacje o pulach presetów,

znajdziesz w widok pul presetów.

Atrybuty typów presetów

Paskiem typów presetów możemy otworzyć widoki sterowania następujących grup atrybutów, w zależności od
używanych urządzeń.

Dimmer:
Wciśnij by zmieniać atrybuty dimmera, np. jasność, curve, master intensity.

Position:
Wciśnij by zmieniać atrybuty pozycji, np. pan i tilt.

Gobo:
Wciśnij by zmieniać atrybuty gobo, np. tarcze gobo i klipy filmowe.

Color:
Wciśnij by zmieniać atrybuty kolorów, np. color, mix color, HSBC. W tym widoku możemy użyć przybornika, suwaków i
próbnika.

Beam:
Wciśnij by zmieniać atrybuty strumienia, np. przesłonę, irys i frost.

Focus:
Wciśnij by zmieniać atrybuty skupienia, np. ostrość and zoom.

Control:
Wciśnij by zmieniać atrybuty kontrolne, np. sterowanie lampą, ustawienia urządzenia, itp.

Shapers:
Wciśnij by zmieniać atrybuty profilowania, np. noże, klapy i ich pozycje.

Video:
Wciśnij by zmieniać atrybuty wideo, np. korekcję keystone, efekty oraz skala wideo.

7.1.5. Belka tytułowa

Każdy widok ma belkę tytułową z informacją jaki to widok, oraz różnymi ikonami.

Obrazek 1: Zwykła belka tytułowa
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Wszystkie zmiany jakie robicie w szarej belce tytułowej, bezpośrednio wpływają na konsoletę.

W zależności od widoku, mamy różne ikony w belce tytułowej.

Widok symboli: Jest w belce widoku Urządzenia.

Wciśnięcie włącza w widoku tryb symboli.

Widok arkusza: Jest w belce widoku urządzeń.

Wciśnięcie włącza w widoku tryb arkusza.

Widok szablonu: Jest w belce widoku urządzeń.

Wciśnięcie przełącza na widok szablonu.

Tylko wartości: Znajduje się w belce tytułowej widoku urządzeń.

Wciśnij by przełączać między nazwami i wartościami.

Pinezka: Jest w belce widoków urządzeń, widoków presetów, widoków kolejek cue oraz widoku DMX.

Włączenie jej przypina widok, co wyłącza tryby dynamiczne tych widoków.

Klucz: Jest w belkach widoków kolejek cue, oraz widoków executorów.

Wciśnięcie otwiera ustawienia, odpowiednio dla cue i executorów.

Kosz: Jest w belce tytułowej okna wczytania spektaklu.

Wciśnięcie umożliwia skasowanie pliku spektaklu.

Widok: Jest w belce widoku DMX.

Wciśnięcie włącza/wyłącza pełny widok z atrybutami.

Minimalizuj: Jest w belce okna widoku executorów.

Wciśnięcie minimalizuje widok z powrotem do paska executorów.
Jeśli widzicie tą ikonę, możecie też zamknąć widok przeciągnięciem od góry na dół ekranu.

Skok wstecz: Jest w belce widoku wyboru ID urządzenia.

Wciśnięcie przełącza do wcześniejszego dostępnego ID urządzenia.

Skok przód: Jest w belce widoku wyboru ID urządzenia.
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Wciśnięcie przełącza do następnego dostępnego ID urządzenia.

Efekt: Jest w belce widoku presetu.

Wciśnięcie przełącza na widok efektów dla danego presetu.

Informacja: Jest w belce okna konfiguracji.

Wciśnięcie otwiera okno informacji systemowych.

Kopia zapasowa: Jest w belce okna Wczytaj spektakl.

Wciśnięcie pokazuje pliki .backup kopii zapasowych.

Esc: Jest z lewej strony belki tytułowej.

Wciśnięcie wychodzi z danego widoku.

OK: Jest z prawej strony belki tytułowej.

Wciśnięcie zatwierdza wprowadzone zmiany.

Ramka: Jest z prawej strony okna diagnostyki skrzydeł i bramek.

Wciśnij by zidentyfikować wybrane urządzenie w sieci.

Belka tytułowa trybu efektów

Jeśli na wybranych urządzeniach jest uruchomiony efekt, a w pasku typów presetów jest wybrany preset z
uruchomionym efektem, to widok sterowania przełącza się na tryb efektów, informując o tym purpurową belką
tytułową.

Obrazek 2: Belka tytułowa trybu efektów

Efekt: 
Znajduje się w belce widoku sterowania atrybutów presetów.
Wciśnięcie otwiera widok efektów dla danego typu efektu.

Zwykła wartość:
Wyświetla aktualne wartości efektu między dolną i górną wartością.
Wciskamy, by zastąpić efekt zwykłą wartością.
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Dolna wartość: 
Wciskamy, by wybrać dolną wartość dla efektu.

Górna wartość:
Wciskamy, by wybrać górną wartość dla efektu.

Belka tytułowa trybu podglądu (Preview)

Gdy włączony jest tryb podglądu (Preview), widok urządzeń przełącza się na podgląd, gdzie ma czerwoną belkę
tytułową.

Obrazek 3: Belka tytułowa trybu podglądu (Preview)

By wyjść z trybu podglądu, wciśnij Off  Prvw .

Belka tytułowa spisu urządzeń i adresowania

Wszystkie belki tytułowe w oknach zaczynających się od Spis urządzeń i adresowania, mają niebieską belkę tytułową.

Obrazek 4: Belka tytułowa Spis urządzeń i adresowania

Niebieska belka tytułowa okien oznacza, że zmiany w nich nie wykonują natychmiastowych zmian w konsolecie.
Zrobione w takich oknach zmiany wymagają zatwierdzenia/wprowadzenia do konsolety wciśnięciem Gotowe 

.

 

7.1.6. Pasek widoków
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Obrazek: Pasek widoków

Pasek widoków znajduje się z prawej strony ekranu 2, oraz wszystkich następnych ekranów.

W pasku tym wybieramy widok dla danego ekranu.

Aktualnie wybrany widok jest oznaczony w pasku szarym tłem.

Do wyboru mamy sześć widoków.

1. Urządzenia
Wciśnięcie włącza widok Urządzenia, w którym widzimy urządzenia w spektaklu, wraz z ich atrybutami i wartościami.

2. Grupy
Wciśnięcie włącza widok Grupy, gdzie mamy wszystkie zapisane grupy, którymi można szybko wybierać urządzenia.

3. Presety
Wciśnięcie włącza widok puli presetów, gdzie widzimy pulę presetów, w zależności od aktualnie wybranego typu
presetu w pasku typów presetów.

4. Cue
Wciśnięcie włącza widoku kolejki Cue, gdzie widzimy kolejkę cue z głównego executora, oraz jej ustawienia.

5. Wirtualny playback
Wciśnięcie włącza widok wirtualnych playbacków, gdzie możemy widzieć i operować executorami odwzorowanymi
na ekranie.

6. Więcej...
Wciśnięcie otwiera nam okno wyboru widoku, gdzie mamy do wyboru wszystkie dostępne widoki.
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Na zewnętrznym ekranie, otwiera okno wyboru widoku dla zewnętrznego ekranu.

7.2. Ikony użyte w widokach i oknach

Tutaj przedstawione są ikony używane w konsolecie dot2.

Ikony dla zwykłego executora

Ikony executorów znajdują się w pasku executorów dla wszystkich zwykłych executorów, oraz w widoku Magik
szybkości.
Ikony wyświetlają funkcje executora.

Go: Executor wywołuje przenikanie do następnej cue.

Go Back: Executor wywołuje przenikanie do wcześniejszej cue.

Pause: Executor pauzuje przenikanie, oraz efekty bieżącej cue.

Toggle: Włącza/wyłącza executor.

Temp: Włącza executor na czas trzymania wciśniętego przycisku. Używa pozycji mastera oraz czasów.

Learn: Executor uczy się szybkości z wystukania rytmu (BPM).

Flash: Włącza executor na maksimum na tak długo, jak przytrzymamy wciśnięty klawisz. Czasy są ignorowane.

Select: Wybierane są wszystkie urządzenia z kolejki cue w executorze.

Swop: Włącza executor na maksimum na tak długo, jak przytrzymamy wciśnięty klawisz. Wszystkie jasności innych

executorów będą zerowane, jeśli nie ustawiono im ochrony przed Swop.
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Master specjalny - ikony Master Speed

Poza ikonami zwykłych executorów, istnieją też ikony dla wielu masterów specjalnych. Ikony masterów szybkości są
widoczne w pasku executorów oraz w widoku Magik szybkości.
Ikony te wyświetlają funkcje mastera szybkości.

HalfSpeed: Dzieli aktualną szybkość przez 2.

DoubleSpeed: Mnoży aktualną szybkość razy 2.

Rate1: Resetuje szybkość do 60 BPM.

Master specjalny - ikony Master Rate

Poza ikonami zwykłych executorów, istnieją też ikony dla wielu masterów specjalnych. Ikony masterów tempa są
widoczne w pasku executorów oraz w widoku Magik szybkości.
Ikony te wyświetlają funkcje masterów specjalnych, w tym przypadku mastera tempa.

HalfRate: Dzieli aktualne tempo przez 2.

DoubleRate: Mnoży aktualne tempo razy 2.

Rate1: Resetuje aktualne tempo do 1:1.

Master specjalny - ikony Program Time

Poza ikonami zwykłych executorów, są też ikony dla masterów specjalnych. Ikony dla Program Time znajdują się w
pasku executorów oraz w widoku Magik szybkości.
Wyświetlają one funkcje mastera Program Time.

On: Włącza mastera Program Time.
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Off: Wyłącza mastera Program Time.

Ikony wyzwalaczy

Ikony wyzwalaczy znajdują się w pasku executorów dla głównego executora, w widoku executorów, oraz oknie wyboru
wyzwalacza.
Ikony te pokazują jaki wyzwalacz wywołuje cue.

Go: Wywołuje cue po użyciu polecenia "Go".

Czas: Wywołuje cue po zadanym czasie.

Kontynuuj: Wywołuje cue po przejściu wszystkich czasów aktywowanych w poprzedniej cue.

Dźwięk: Wywołuje cue sygnałem dźwiękowym.

BPM: Wywołuje cue odbieranym sygnałem rytmu.

Kod czasowy: Wywołuje cue sygnałem przychodzącym ze źródła kodu czasowego. By wybrać źródło kodu czasowego,

przejdź do okna Ustawienia executora.

Ikony wskazań

Ikony wskazań wyświetlają opcje obiektu, przykładowo opcję urządzenia. Znajdują się wraz z obiektami w arkuszach
lub w executorach. 

Priorytet Super: Sygnalizuje priorytet.

Priorytet Super (!) jest wyświetlany w urządzeniach, widoku arkusza urządzeń, oraz w executorach. Więcej informacji
przeczytacie w Ustawienia executora. 

 

7.3. Okno Dodaj nowe urządzenia

197



dot2 User Manual

© 2017 MA Lighting Technology GmbH | Dachdeckerstr. 16 | D-97297 Waldbüttelbrunn | Germany
Phone +49 5251 688865-27 | support (at)ma-dot2.com | www.malighting.com

Version 1.3

1

Okno Dodaj nowe urządzenia znajduje się w Konfiguracji, kolumna Show, Spis urządzeń i adresowania ,

Dodaj nowe urządzenia .

Obrazek 1: Okno Dodaj nowe urządzenia

W tym widoku wybierasz typ urządzenia, ilość, numer ID, nazwę, adres, oraz odstęp.

Mamy sześć linii do edycji.

Celem zatwierdzenia ustawień i dodania nowych urządzeń, wciśnij  w belce tytułowej.
Wracasz z powrotem do spisu urządzeń i adresowania.

Aby wyjść z okna Dodaj nowe urządzenia, wciśnij  w belce, lub Esc  w konsolecie.

Wracasz z powrotem do spisu urządzeń i adresowania.

Typ

Linia edycji typu zawiera rozwijaną listę, zawierającą cztery standardowe typy urządzeń

2 Dimmer 00

3 LED - RGB 8 bit

4 LED - RGBA 8 bit

5 LED - RGBW 8 bit

i są to typy już wczytane, oraz dostępne w tym spektaklu.

By otworzyć rozwijaną listę, dotknij na wielokropku  tej linii edycji.
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Obrazek 2: Rozwijana lista ze standardowymi typami urządzeń, oraz typami urządzeń ze spektaklu

By zaimportować inny typ urządzenia z biblioteki do spektaklu, który nie jest dostępny w liście, wciśnij na
Wybierz inny...  z prawej.

Otworzy się okno importowania typu urządzenia.

Ilość

Linia ilości pokazuje ilość urządzeń do stworzenia.

By wybrać ilość, wciskaj na plus i minus.

ID

Linia ID podaje następny dostępny numer ID urządzenia.

Aby wybrać ID urządzenia, wciskaj na plus i minus.

By mieć podgląd na zajęte i dostępne ID urządzeń, wciśnij Wybierz...  po prawej. Otworzy się okno Wybierz ID
urządzeń.

Nazwa

Linia nazwy wyświetla nazwę urządzenia.

By edytować nazwę, wciśnij na ikonie klawiatury . Otworzy się okno edycji nazwy.

Jeśli tworzymy wiele urządzeń z jednakową nazwą, nazwy otrzymają kolejne numery na końcu nazwy.

Adres

Linia adresu wyświetla następny dostępny adres..

By wybrać inny numer lub adres, wciśnij wielokropek  w linii edycji. Otworzy się rozwijane okno.
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Obrazek 3: Wybierz przestrzeń i adres DMX

By zobaczyć podgląd zajętych i dostępnych adresów DMX, wciśnij Wybierz...  z prawej strony. Otworzy się okno
Wybierz adres DMX.

Odstęp

Odstęp wyświetla wybrany odstęp w adresowaniu.

Odstęp określa wolną przestrzeń adresowania między jednym urządzeniem a kolejnym. Odstęp może dać czytelniejszy
podgląd na urządzenia i adresy.

By zaadresować kilka urządzeń z adresem startowym w formie x.xx1, wybierz odstęp 10.

Do wybrania ilość, przyciskaj na plus lub minus. Domyślnym odstępem jest 1.

Obrazek 4: Spis urządzeń i adresowania z urządzeniami w odstępie 10

Funkcje paska enkoderów

Obrazek 5: Pasek enkoderów okna Dodaj nowe urządzenia

Typ:
By rozwinąć listę w linii typu, obróć lewy enkoder w prawo.
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By otworzyć okno importu typu urządzenia, wciśnij lub kliknij enkoder.

Ilość:
By wybrać ilość w linii edycji, obróć enkoder w lewo lub prawo.

ID urządzenia:
By wybrać ID urządzenia w linii edycji, obróć enkoder w lewo lub prawo.
By otworzyć okno wyboru ID urządzenia, wciśnij lub kliknij enkoder.

Adres części 1:
By wybrać adres DMX, obróć enkoder w lewo lub prawo.
By otworzyć okno wyboru adresu DMX, wciśnij lub kliknij enkoder.

Odstęp adresu:
By wybrać odstęp adresu, przytrzymaj wciśnięty  i obróć enkoder w lewo lub prawo.
By otworzyć kalkulator do wyboru odstępu adresu, przytrzymaj wciśnięty  i wciśnij enkoder.

7.4. Okno Backup

Aby otworzyć okno Backup - odczyt/zapis wciśnij Backup  na konsolecie.

Obrazek 1: Okno Backup

W tym oknie można tworzyć nowy spektakl, wczytać spektakl, zapisać aktualny spektakl, oraz zapisać aktualny
spektakl pod inną nazwą.

Pod belką tytułową jest nazwa aktualnego spektaklu, wraz z ostatnią datą i czasem zapisu.

Aby stworzyć nowy spektakl, wciśnij Nowy spektakl . Otworzy to widok Nowy spektakl.
Aby wczytać zapisany spektakl, wciśnij Wczytaj spektakl . Otworzy to widok Wczytaj spektakl.
Aby zapisać aktualny spektakl, wciśnij Zapisz spektakl . Zapisze to spektakl i zamknie okno Backup.
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Aby zapisać aktualny spektakl pod nową nazwą, wciśnij Zapisz spektakl jako... . Otworzy to widok Zapisz spektakl
jako....

Jeśli podłączono pamięć USB, jest o tym informacja pod tymi czterema funkcjami.
Jeśli zapisujemy spektakl gdy jest podłączona pamięć USB, to spektakl będzie zapisany również na USB.

Dodatkowo, można aktywować opcję Auto zapis. Domyślnie automatyczny zapis jest wyłączony.

By wybrać jak często konsoleta powinna automatycznie zapisywać spektakl, wciśnij wielokropek .

Można wybierać między:
- co 15 minut
- co 30 minut
- co 60 minut
- co 120 minut

Dla dodatkowych informacji, zobacz temat jak zapisać i wczytać swój spektakl.

Aby wyjść z okna Backup, wciśnij  w belce tytułowej lub wciśnij Esc  w konsolecie.

Funkcje paska enkoderów

Obrazek 2: Funkcje paska enkoderów okna Backup

Auto zapis:
By aktywować auto zapis i wybrać jak często konsoleta powinna wykonywać zapis automatyczny, obróć enkoder w
prawo.

Wybierz:
By wybrać funkcję, obróć enkoder w lewo lub prawo.
By zatwierdzić wybór funkcji, wciśnij lub kliknij enkoder.

7.5. Widok sterowania Beam

By przejść do widoku sterowania Beam, wciśnij Beam  w pasku typów presetu.

- lub -
Wciśnij kombinację  + 5 , dla wskazania presetu typu 5 (= Beam).

Widok sterowania Beam jest aktywny tylko wtedy, gdy wybrano urządzenia z atrybutami presetu Beam.

Widok sterowania Beam jest podzielony na widoki Przesłona/Strobo/Irys, Pryzmat 1 oraz widoki Parametr
(uzależnione od typów urządzeń).

Ważne:
Suwaki wartości beam działają bezpośrednio. Wciśnięcie na suwaku wprost zadaje wskazaną wartość
beam, niezależnie od dotychczasowych wartości.
Enkodery dla tych wartości zmieniają je, zaczynając od aktualnie zastanych wartości.

202



dot2 User Manual

© 2017 MA Lighting Technology GmbH | Dachdeckerstr. 16 | D-97297 Waldbüttelbrunn | Germany
Phone +49 5251 688865-27 | support (at)ma-dot2.com | www.malighting.com

Version 1.3

1

By otworzyć widok efektów dla Beam na ekranie 1, wciśnij  w belce tytułowej.
Jeśli efekt jest uruchomiony na wybranym urządzeniu, widok sterowania Beam przełącza się w tryb efektu i ma
niebieską belkę tytułową trybu efektu.

Widok Przesłona/Strobo/Irys

Widok Przesłona/Strobo/Irys jest pierwszą zakładką w sterowaniu Beam.

W tym widoku sterujemy miganiem w hercach (Hz), czasem błysku w sekundach (s), oraz otwarciem irysa w
procentach (%).

Miganie

Aby wybrać szybkość migania w Hz, przesuń suwak migania w górę lub dół.

Obok suwaka migania mamy pięć przycisków wartości migania (w zależności od typu urządzenia).

Otwórz: 
Dotknij, by otworzyć przysłonę.

Zamknij:
Dotknij, by zamknąć przysłonę.

Miganie:
Dotknij, by użyć efektu migania z urządzenia (przesłona otwiera się i zamyka).

Pulsacja:
Dotknij, by użyć efektu pulsacji z urządzenia.

Random:
Dotknij, by użyć efektu losowego migania z urządzenia. Wybrane urządzenie będzie migało nieregularnie.

Czas błysku
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Czas błysku

Aby wybrać czas błysku w sekundach, przesuń suwak czasu błysku w górę i dół.

Irys

Aby wybrać szerokość otwarcia irys w procentach, przesuń suwak Irys w górę lub dół.

Obok suwaka irysa znajduje się pięć przycisków wartości irysa (zależnie od typu urządzenia).

Otwórz:
Dotknij, by otworzyć irys.

Zamknij:
Dotknij, by domknąć irys jak najbardziej jest to możliwe.

Miganie:
Dotknij, by użyć efektu migania z urządzenia.

Pulsacja w górę:
Dotknij, by użyć efektu pulsacji w górę z urządzenia.

Pulsacja w dół:
Dotknij, by użyć efektu pulsacji w dół z urządzenia.

Widok Pryzmat 1

Widok Pryzmat 1 to druga zakładka widoku Beam.

W widoku pryzmatu, można wybrać pryzmat oraz używać funkcji pryzmatu wybranego urządzenia.

Aby wybrać pryzmat, wciśnij na pryzmacie.
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Aby zdjąć pryzmat, wciśnij Wył.

Widoki Parametr w Beam

Widoki parametrów Beam znajdują się za widokami pryzmatów.

W widoku parametrów dla Beam, sterujemy wprost parametrami dla wybranego urządzenia, w wartościach
naturalnych (0-100).

Funkcje paska enkoderów

Domyślna szybkość skoku enkodera to wartości całkowite, bez ułamków.
Aby zmienić szybkość enkoderów na małą, wciśnij klawisz enkodera . Skok enkodera to teraz miejsce dziesiętne.

Aby zmienić szybkość enkoderów na bardzo małą, przytrzymaj wciśnięty  i wciśnij . Skok enkodera jest równy
jednemu krokowi DMX.

By zmienić wartość, obróć enkoder w lewo lub prawo.
Aby otworzyć kalkulator, wciśnij enkoder.

Powiązane tematy
Kalkulator

Jak pracować z presetami?

Czym są presety?

7.6. Widok kalkulatora
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Widok kalkulatora pokazuje się zawsze, gdy wprowadzamy lub edytujemy wartości atrybutów.

Kalkulator jest widokiem dynamicznym. Funkcje zmieniają się w zależności od wartości i atrybutu.

Widok kalkulatora

Belka tytułowa wyświetla atrybut, jednostkę, a czasem zakres wartości.

Pod belką tytułową jest zielona linia edycji.

By wyczyścić linię, wciśnij  z prawej strony linii edycji.

Widok kalkulatora zawiera pole numeryczne z lewej części.

Użyta funkcja ma brązowe tło.

Aby wprowadzić do atrybutu łącze do aktualnego domyślnego ustawienia dla typu urządzenia, wciśnij Default Link .

Aby zatwierdzić wartość, wciśnij  w belce tytułowej. Widok kalkulatora się zamknie.

Aby wyjść z widoku kalkulatora, wciśnij  w belce tytułowej lub wciśnij Esc  w konsolecie.

Standardowe przyciski kalkulatora

Poniższe przyciski są dostępne we wszystkich widokach kalkulatora.

Przyciski znajdują się z prawej strony od pola numerycznego i pracują z linią edycji.

Wciśnięcie kasuje znak na lewo od kursora.
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Wciśnięcie kasuje zaznaczone wartości lub znak na prawo od kursora.

Wciśnięcie przenosi kursor na początek linii edycji.

Wciśnięcie przenosi kursor na koniec linii edycji.

Wciśnięcie przestawia kursor o jeden znak wstecz.

Wciśnięcie przestawia kursor o jeden znak do przodu.

Wciśnięcie dodaje znak wartości.

Wciśnięcie zatwierdza i wprowadza wartość. Widok kalkulatora zamknie się.

Przyciski kalkulatora czasu

Poniższe przyciski są dostępne przy edytowaniu atrybutów czasu, w zależności od atrybutów.

Przyciski te znajdują się pod polem numerycznym.

Wciśnij, by podawać dni.

Wciśnij, by podawać godziny.
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Wciśnij, by podawać minuty.

Wciśnij, by podawać sekundy.

Wciśnij, by podawać ramki. Domyślne ustawienie to 30 fps (ramek na sekundę). Z tego wynika, że jedna ramka to
około 0.03 sekundy.

Wciśnij, by mieć taki sam czas dla Out Fade jak In Fade.

Wciśnij, by mieć taki sam czas Out Delay jak In Delay.

Przyciski kalkulatora czasu wyzwalacza

Poniższe przyciski są dostępne w kalkulatorze dla czasu wyzwalacza, kiedy sam wyzwalacz jest ustawiony na dźwięk.

Wtedy tymi przyciskami wybieramy używaną częstotliwość.

Wszystko:
Obliczone z wartości dla Dźw1, Dźw2, Dźw3, Dźw4, Dźw5, Dźw6, Dźw7.

Basy:
Obliczone z wartości dla Dźw1 i Dźw2.

Średnie:
Obliczone z wartości dla Dźw3, Dźw4 i Dźw5.

Wysokie:
Obliczone z wartości dla Dźw6 i Dźw7.

Dźw1:
57 Hz

Dźw2:
115 Hz

Dźw3:
230 Hz

Dźw4:
460 Hz
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Dźw5:
920 Hz

Dźw6:
1,8 kHz

Dźw7:
3,7 kHz

Funkcje paska enkoderów

Wartość(i):
By edytować wartość, obróć enkoder w lewo lub prawo.

Przewiń:
By zatwierdzić wartość i zamknąć kalkulator, wciśnij lub kliknij enkoder.

 

7.7. Okno kalibracji ekranów
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7.7. Okno kalibracji ekranów

Okno kalibracji ekranów znajduje się w Konfiguracji, kolumna Konsoleta, Kalibruj ekrany .

Jeśli ekran dotykowy nie pracuje poprawnie, okno kalibracji ekranów równie skutecznie można otworzyć samymi
enkoderami.

W tym widoku kalibrujemy matrycę dotykową ekranu.

Właściwa kalibracja zapewnia, że funkcja dotykowa ekranu pracuje poprawnie.

By kalibrować ekran, dotknij i przytrzymaj palcem podświetlony krzyż, aż pasek postępu osiągnie koniec.

Wybierz ekran pierwszym dotknięciem na krzyż. Jeśli to potrzebne, powtórz kalibrację dla pozostałych ekranów.

By anulować kalibrację ekranu, wciśnij Esc  na konsolecie.

Jeśli nie dotkniesz ekranu, okno kalibracji ekranu zamknie się automatycznie po 10 sekundach.

7.8. Okno Zmień funkcje executora
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7.8. Okno Zmień funkcje executora

By przejść do okna Zmień funkcje executora, otwórz okno widoku executorów i wciśnij klucz  w belce tytułowej.

Obrazek 1: Okno Zmień funkcje executora

W tym oknie, można zmieniać funkcje executora dla aktualnej strony okna widoku executorów.

By zmienić funkcję, wciśnij w oknie na przycisku funkcji. Otworzy się okno wyboru funkcji executora.

Funkcje przycisków executora głównego są przypisane na stałe i nie podlegają zmianie.

Funkcje można zmieniać tylko w zajętym executorze.

Jeśli executor jest pusty, przyciski i suwaki wyświetlają [Puste].

Dla dodatkowych informacji o wyświetlanych ikonach, zajrzyj na Ikony.
Dla dodatkowych informacji o wyświetlanych kolorach, zajrzyj na Kolory systemowe - executor.

By wyjść z okna Zmień funkcje executora, wciśnij  w belce tytułowej. Wrócisz to okna widoku executorów.

7.9. Okno wyboru sposobu klonowania

Jeśli spróbujesz klonować urządzenie, konsoleta zapyta o sposób klonowania.
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Obrazek 1: Okno wyboru sposobu klonowania

Przedstawione są cztery opcje.

Anuluj:
Wybór jej anuluje wykonanie komendy klonowania.

Połącz Low Prio:
Wybór jej doda wartości urządzenia źródłowego do wartości urządzenia docelowego.
Jeśli docelowe urządzenie ma w poszczególnych atrybutach zdefiniowane wartości, będą one zachowane.
Jeśli docelowe urządzenie nie ma wartości w określonych atrybutach, zostaną wstawione wartości z urządzenia
źródłowego.

Łączenie:
Wybór jej doda wartości z urządzenia źródłowego na wierzch wartości urządzenia docelowego.

Nadpisz:
Wybór jej nadpisze istniejące wartości urządzenia docelowego wartościami z urządzenia źródłowego.
Wszystkie wcześniejsze wartości zostaną usunięte.

Przykład dla Połącz Low Prio

Urządzenie 1 zapisane na executorze 2 - w cue 1 ma zadany kolor czerwony oraz gobo.
Urządzenie 2 zapisane na executorze 3 - w cue 1 ma zadaną pozycję pan i tilt.

Obrazek 2: Urządzenie 1 i 2 przed klonowaniem
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Chcemy klonować urządzenie 1 na 2 i zachować pozycję stworzoną w urządzeniu 2.

1. Wciśnij  + Copy  (= Clone) Fixture  1  At  2  Please .

Konsoleta zapyta o sposób klonowania.

2. Wciśnij Low Prio Merge .

Obrazek 3: Urządzenie 1 i 2 po klonowaniu z połączeniem Low Prio

Urządzenie 2 ma teraz te same wartości co urządzenie 1, oraz wcześniej istniejące wartości (pozycji).

Przykład na Łączenie

Cue Urządzenie 1 Urządzenie 2

1
Dimmer otwarty (wprowadzona
wartość)

 

2
Dimmer otwarty (wprowadzona
wartość)

Dimmer 50 % (wprowadzona wartość)

3 Dimmer otwarty (śledzona wartość) Dimmer 50 % (wprowadzona wartość)

Chcemy sklonować urządzenie 1 na urządzenie 2 i dodać tylko wcześniej zdefiniowane wartości ale bez wartości
śledzonych.

1. Wciśnij  + Copy  (= Clone) Fixture  1  At  2  Please .

Konsoleta zapyta o sposób klonowania.

2. Wciśnij Łączenie .

Cue
Urządzenie 1
(przed łączeniem)

Urządzenie 2
(przed łączeniem)

Urządzenie 2
(po łączeniu)

1
Dimmer otwarty
(wprowadzona
wartość)

 Dimmer otwarty

2
Dimmer otwarty
(wprowadzona
wartość)

Dimmer 50 %
(wprowadzona
wartość)

Dimmer otwarty (bo to wartość
pochodząca z urządzenia 1)

3
Dimmer otwarty
(śledzona wartość)

Dimmer 50 %
(wprowadzona
wartość)

Dimmer 50 % (wartość nie
zmieniona, bo wartość
śledzona nie jest przenoszona
klonowaniem z łączeniem)

Przykład na Nadpisz
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Urządzenie 1 zapisane na executorze 2 - w cue 1 ma zadany kolor czerwony oraz gobo.
Urządzenie 2 zapisane na executorze 3 - w cue 1 ma zadaną pozycję pan i tilt.

Obrazek 4: Urządzenie 1 i 2 przed klonowaniem

Chcemy sklonować urządzenie 1 na 2 tak, by urządzenie 2 zachowywało się identycznie jak urządzenie 1.

1. Wciśnij  + Copy  (= Clone) Fixture  1  At  2  Please .

Konsoleta zapyta o sposób klonowania.

2. Wciśnij Nadpisz .

Obrazek 5: Urządzenie 1 i 2 po klonowaniu

Urządzenie 2 ma teraz identyczne wartości jak urządzenie 1. Wszystkie wcześniejsze wartości urządzenia 32 zostały
skasowane.

Urządzenie 1 i 2 są teraz na executorze 2. Urządzenie 2 nie jest już obecne na executorze 3.

Powiązane tematy
Komenda Clone

Klawisz Copy
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7.10. Okno Wybierz metodę kopiowania

Gdy próbujemy kopiować obiekt na miejsce, gdzie obiekt już istnieje, konsoleta zapyta o sposób w jaki  ma
kopiować.

Nadpisz:
Wykonuje nadpisanie całego istniejącego obiektu, np. cue lub grupy. Wcześniejsza zawartość będzie skasowana.

Łączenie:
Kopiuje dane dodając je do istniejącego obiektu.

Anuluj:
Rezygnacja z funkcji kopiowania.

Cue only:
Zwykle używany chcąc kopiować między dwiema cue. Wtedy cue skopiowana w miejsce docelowe nie wpłynie w
następnych cue na wartości śledzone z cue wcześniejszych.

Stan:
Cue jest kopiowana wraz ze śledzonymi wartościami z cue źródłowej.

Funkcje paska enkoderów

Wybierz:
By wybrać funkcję, obróć enkoder w lewo lub prawo.
By zatwierdzić wybór funkcji, wciśnij lub kliknij enkoder.

Powiązane tematy
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Powiązane tematy
Czym jest śledzenie?

Komenda Copy

7.11. Okno Wybierz sposób kasowania

Gdy spróbujecie skasować cue z kolejki cue, konsoleta zapyta o wybór sposobu kasowania.

Obrazek 1: Okno Wybierz sposób kasowania

Mamy dostępne dwa sposoby.

By wyjść z okna, wciśnij Esc  w belce tytułowej, lub wciśnij Esc  w konsolecie.
Czynność kasowania zostanie anulowana.

Dodatkowe informacje o kasowaniu są w tematach komenda Delete i klawisz Delete.

Poniższe tabele wyjaśniają na przykładach działanie obydwu sposobów.

Sytuacja początkowa

Kolejka Urządzenie 1 Urządzenie 2 Urządzenie 3
Cue 1 100 % 0 % 0 %
Cue 2 100 % śledzona wartość 50 % 0 %
Cue 3 100 % śledzona wartość 50 % śledzona wartość 25 %

Kasowanie normalne
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Kasowanie normalne

Kolejka Urządzenie 1 Urządzenie 2 Urządzenie 3
Cue 1 100 % 0 % 0 %
Cue 2 Kasowanie normalne Kasowanie normalne Kasowanie normalne
Cue 3 100 % śledzona wartość 0 % 25 %

Kasowanie Cue Only

Kolejka Urządzenie 1 Urządzenie 2 Urządzenie 3
Cue 1 100 % 0 % 0 %
Cue 2 Kasowanie cue only Kasowanie cue only Kasowanie cue only
Cue 3 100 % śledzona wartość 50 % 25 %

7.12. Okno Wybierz sposób zapisu

Gdy chcecie zapisać nowe wartości programera do executora z już obecną pojedynczą cue, lub gdy chcemy
nadpisać istniejącą cue na executorze, konsoleta zapyta o sposób zapisu.

Występują dwa okna wyboru sposobów zapisu.

Okno sposobów zapisu z opcjami

Łączenie

Usuń

Nadpisz

Stwórz drugą cue

pokazuje się, gdy pierwszy raz zapisujemy do executora drugą cue (czyli możemy stworzyć kolejkę cue).

Obrazek 1: Okno Wybierz sposób zapisu - pierwszy zapis drugiej cue

Mamy dostępne cztery sposoby zapisu:
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Podpowiedź:
Użyj klawiszy Prev , Next , Up  i Down  do nawigacji w tym oknie, oraz Please  do zatwierdzenia.

Łączenie:
Dodaje wartości programera do istniejącej cue.

Usuń:
Kasuje wartościami programera wartości z istniejącej cue.

Nadpisz:
Zastępuje istniejącą cue wartosciami z programera. Wcześniejsze wartości z dotychczasowej cue zostają skasowane.

Stwórz drugą cue:
Tworzy drugą cue z wartości programera. Powstaje kolejka cue.

Jeśli zapisujemy nowe wartości programera do istniejącej cue, okno sposobu zapisu otrzymuje dodatkowe opcje

Normalny

Cue Only

Obrazek 2: Okno Wybierz sposób zapisu - zapis na istniejącej cue

Dodatkowo, poza sposobami Łączenie, Usuń i Nadpisz, można wybrać tryb zapisu.

Tryb zapisu normalny:
Zapisuje cue z użyciem ochrony śledzenia (tracking shield). Więcej w Czym jest śledzenie (tracking)?

Tryb zapisu Cue Only:
Zwykle chcemy użyć, przy zapisie cue między dwie inne. Zapisana cue nie wpłynie na następne cue śledzonymi
wartościami.

Normalny
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Normalny

Chcemy zapisać cue 2.1 między cue 2 i cue 3 z użyciem ochrony śledzenia (tracking shield).

Cue
Urządzenie 1 (stan
pierwotny)

Urządzenie 2 (stan
pierwotny)

Urządzenie 1 (tryb
normalny)

Urządzenie 2 (tryb
normalny)

1 Dimmer na 50 Dimmer na 50 Dimmer na 50 Dimmer na 50
2 Dimmer na 0 Dimmer na 100 Dimmer na 0 Dimmer na 100
2.1   Dimmer na 33 Dimmer na 33

3
Dimmer na 0
(śledzone)

Dimmer na 80
Dimmer na 33
(śledzone)

Dimmer na 80

1. Wciśnij Store  Cue  2  .  1  a potem na executorze głównym w pasku executorów.

2. Wciśnij Ok . Opcja Normalny powinna być domyślnie wybrana.

Cue 2.1 jest zapisana między cue 2 i cue 3. W cue 3 śledzone są wartości dimmera urządzenia 1.

Cue Only

Chcemy zapisać cue 2.1 między cue 2 i 3 bez wpływania śledzeniem wartości w następne cue.

Cue
Urządzenie 1 (stan
pierwotny)

Urządzenie 2 (stan
pierwotny)

Urządzenie 1 (tryb
Cue Only)

Urządzenie 2 (tryb
Cue Only)

1 Dimmer na 50 Dimmer na 50 Dimmer na 50 Dimmer na 50
2 Dimmer na 0 Dimmer na 100 Dimmer na 0 Dimmer na 100
2.1   Dimmer na 33 Dimmer na 33

3
Dimmer na 0
(śledzone)

Dimmer na 80 Dimmer na 0 Dimmer na 80

1. Wciśnij Store  Cue  2  .  1  a potem na executorze głównym w pasku executorów.

2. Wciśnij Cue Only  a potem Ok .

Cue 2.1 jest zapisana między cue 2 i cue 3. W cue 3 nie ma wartości śledzonych cue 2.1.

Łączenie

Załóżmy, że dodajemy aktualne wartości z programera do istniejącej już cue 1 executora głównego.

Obrazek 3: Wartości z cue 1 przed zapisem z łączeniem

1. Wciśnij Store  a potem wciśnij na executorze głównym w pasku executorów.
2. Wciśnij Łączenie .
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Obrazek 4: Wartości z cue 1 po zapisie z łączeniem

Aktualne wartości programera zostały dodane do istniejącej cue 1.

Usuń

Załóżmy, że będziemy usuwać urządzenie 2 z cue 1 w executorze głównym.

Obrazek 5: Wartości z cue 1 przed zapisem z usunięciem

1. Wybierz urządzenie 2 w widoku Urządzenia.
2. Wciśnij Please  dwa razy. Wszystkie wartości urządzenia 2 zostają aktywowane w programerze.
3. Wciśnij Store  i wciśnij na executorze głównym w pasku executorów.
4. Wciśnij Usuń .

Obrazek 6: Wartości z cue 1 po zapisie z usunięciem

Urządzenie 2 zostało usunięte z cue 1 w executorze głównym.

Nadpisz

Załóżmy, że chcemy zastąpić cue 1 na executorze głównym wartościami z programera.

1. Wciśnij Store  i wciśnij na executorze głównym w pasku executorów.
2. Wciśnij Nadpisz .

Cue 1 on the main executor has now the current programmer values. All previous values from the existing cue are
deleted.

Stwórz drugą cue

Załóżmy, że chcesz stworzyć kolejkę cue na executorze głównym. 
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Obrazek 7: Kolejka cue na executorze głównym (w widoku executorów).

1. Wciśnij Store  a potem na executorze głównym w pasku executorów.
2. Dotknij Stwórz drugą cue .

Aktualne wartości programera zostały zapisane jako druga cue w executorze głównym.

Funkcje paska executorów

Obrazek 8: Funkcje paska enkoderów okna Wybierz sposób zapisu

Sposób zapisu:
By wybrać tryb zapisu, obróć enkoder w lewo lub prawo.

Wybierz:
By wybrać sposób zapisu, obróć enkoder w lewo lub prawo.
By zatwierdzić wybraną funkcję, wciśnij lub kliknij enkoder.
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7.13. Okno Wybierz sposób poprawienia

Przy próbie poprawiania cue w kolejce cue, konsoleta zapyta o wybranie sposobu poprawiania.

Obrazek 1: Okno Wybierz sposób poprawienia cue

Dostępne są dwa tryby poprawiania.

By opuścić okno, wciśnij Esc  w belce tytułowej, lub wciśnij Esc  w konsolecie.
Proces poprawiania zostaje anulowany.

Dla dodatkowych informacji o poprawianiu, przeczytaj komenda Update oraz klawisz Update.

Poniższe tabele wyjaśniają na przykładach obydwa sposoby.

Stan początkowy

Kolejka cue Urządzenie 1 Urządzenie 2 Urządzenie 3
Cue 1 100 % 0 % 0 %

Cue 2
100 % wartość
śledzona

50 % 0 % wartość śledzona

Cue 3
100 % wartość
śledzona

50 % wartość śledzona 25 %

Tryb normalny poprawienia

Kolejka cue Urządzenie 1 Urządzenie 2 Urządzenie 3
Cue 1 100 % 0 % 0 %
Cue 2 Update 30 % 30 % 30 %

Cue 3
30 % wartość
śledzona

30 % wartość
śledzona

25 %

Tryb Cue Only poprawienia
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Tryb Cue Only poprawienia

Kolejka cue Urządzenie 1 Urządzenie 2 Urządzenie 3
Cue 1 100 % 0 % 0 %
Cue 2 Update 30 % 30 % 30 %
Cue 3 100 % 50 % 25 %

7.14. Widok sterowania Color

By przejść do widoku sterowania typu Color, wciśnij Color  w pasku typów presetów.

- lub -
Przytrzymaj wciśnięte  i wciśnij 4 , dla presetu typu 4 (= Color).

Widok sterowania kolorów jest aktywny, gdy wybrane urządzenia mają atrybuty kolorów.

Widok sterowania ma trzy podstawowe zakładki widoków: Przybornik, Suwak, Próbnik filtrów.
Dodatkowo są widoki Parametr, uzależnione od użytych typów urządzeń.

Ważne:
Przybornik kolorów i suwaki kolorów działają wprost. Dotknięcie na przyborniku zadaje nowe wartości
koloru, pomijając dotychczasowe wartości kolorów.
Enkodery wartości kolorów zmieniają je, zaczynając od aktualnie zastanych wartości.

By otworzyć widok efektów kolorów na ekranie 1, wciśnij  w belce tytułowej.
Jeśli efekt przebiega na wybranym urządzeniu, widok sterowania dla typu presetu przechodzi w tryb efektu i ma
niebieską belkę tytułową trybu efektu.

Widok przybornika

Przybornik jest pierwszą zakładką widoku sterowania kolorów.
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Obrazek 1: Widok przybornika kolorów

W tym widoku wybieramy kolor z planszy barwnej.

Mamy dostęp do wszystkich atrybutów systemu mieszania barw, lub tarcz kolorów.

Oś x planszy to odcień od 0 do 360 stopni.
Oś y planszy to nasycenie od 0 % do 100 %.

Krzyżyki wskazują na aktualnie wybrane kolory.

By wybrać jasność, przesuńcie suwak Jasność w górę lub dół.

Suwak Q służy do ustawienia sposobu, w jaki konsoleta dobiera atrybuty kolorów do stworzenia wybranego koloru.

Primary = Wybrany kolor będzie tworzony z mieszania tylko atrybutów RGB.

Max = Wybrany kolor będzie tworzony z atrybutów RGB, a w miarę możliwości dodatkowo z innych dostępnych, np.

biały lub bursztynowy.
Pure = Wybrany kolor będzie tworzony z atrybutów możliwie jak najbliższych barw składowych.

Widok Suwak

Widok suwaków to druga zakładka widoku sterowania kolorów.
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Obrazek 2: Widok Suwak

W tym widoku wybieramy kolor suwakami kolorów.
Mamy trzy różne systemy mieszania, każdy z trzema suwakami.

1. Odcień - Nasycenie - Jasność
Pierwszy suwak wyświetla odcień w stopniach.
Drugi suwak wyświetla nasycenie w procentach.
Trzeci suwak wyświetla jasność w procentach.

2. Cyjan - Magenta - Żółty
Pierwszy suwak wyświetla współczynnik zabarwienia cyjan w procentach.
Drugi suwak wyświetla współczynnik zabarwienia magenta w procentach.
Trzeci suwak wyświetla współczynnik zabarwienia żółtego w procentach.

3. Czerwony - Zielony - Niebieski
Pierwszy suwak wyświetla składową czerwoną w procentach.
Drugi suwak wyświetla składową zieloną w procentach.
Trzeci suwak wyświetla składową niebieską w procentach.

Suwak Q służy do ustawienia sposobu, w jaki konsoleta dobiera atrybuty kolorów do stworzenia wybranego koloru.

Widok próbnika filtrów

Próbnik filtrów jest trzecią zakładką widoku sterowania kolorów.
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Obrazek 3: Widok próbnika filtrów

W tym widoku wybieramy kolor z katalogu próbek filtrów.

Mamy tutaj dwa widoki: tabelę próbników oraz tabelę kolorów.

1. Tabela próbników
Ta tabela ma dwie kolumny: Nr i Nazwa
Kolumna Nr to numer całego próbnika.

Kolumna Nazwa wyświetla nazwę próbnika.

2. Tabela kolorów
Tabela ta ma cztery kolumny: Nr, Nazwa, Klucz i Kolor.
Kolumna Nr wyświetla numer rzędu.

Kolumna Nazwa wyświetla nazwę koloru.

Kolumna Klucz wyświetla oznaczenie koloru z próbnika.

Kolumna Kolor wyświetla kolor, wraz z kodem RGB.

Widok parametrów koloru

Widoki parametrów koloru zaczynają się za trzecią zakładką widoku sterowania kolorów, oraz są uzależnione od typu
urządzenia.
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Obrazek 4: Widok parametrów kolorów

W tym widoku sterujemy wprost kanałami parametrów koloru, w procentach, dla wybranych urządzeń.

Wszystkie typy urządzeń, które wewnętrznie mają mieszanie CMY są sterowane w przez odwrócone parametry RGB.

By wybrać wartości DMX z kanału koloru, poruszaj suwakiem góra lub dół.

Funkcje paska enkoderów

Widok sterowania kolorów ma różne paski enkoderów, zależnie od wybranej zakładki widoku.

Pasek enkoderów przybornika oraz suwaków

Domyślna szybkość enkodera to skok w wartościach całkowitych, bez miejsca dziesiętnego.
By zmienić szybkość enkoderów na małą, wciśnij klawisz . Skok enkodera to części dziesiętne.

By zmienić szybkość enkoderów na bardzo małą, przytrzymaj wciśnięte  i wciśnij . Skok enkodera
odpowiada teraz jednemu krokowi DMX.

Obrazek 5: Pasek enkoderów przybornika oraz suwaków

By użyć drugiej funkcji enkodera, wciśnij i przytrzymaj .
By otworzyć kalkulator, wciśnij enkoder.

Odcień lub Czerwony:
By wybrać odcień lub poziom czerwieni, obróć enkoder lewo lub prawo.

Nasycenie lub Zielony: 
By wybrać nasycenie lub poziom zieleni, obróć enkoder lewo lub prawo.
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Jasność lub Niebieski:
By wybrać jasność lub poziom niebieskiego, obróć enkoder lewo lub prawo.

Q:
By sterować poziomem suwaka Q, obróć enkoder lewo lub prawo.

Pasek enkoderów próbnika filtrów

Gdy wybrany jest próbnik kolorów, dla enkoderów wyświetlany jest pasek próbnika.
 

Obrazek 6: Pasek enkoderów próbnika filtrów

Scroll Swatchbook:
Dla przewijania przez tabelę próbników, obróć enkoder lewo lub prawo.

Scroll Color:
Dla przewijania przez tabelę kolorów próbnika, obróć enkoder lewo lub prawo.
By wybrać kolor, wciśnij enkoder.

 

7.15. Widok Linia komend

By przejść do widoku Linia komend, wciśnij na polu linii komend

- lub -

wciśnij Więcej...  w pasku widoków i wybierz Linia komend .
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Widok linii komend w górnej części wyświetla wszystkie wprowadzone polecenia, razem z odpowiedziami konsolety.

Wyświetlane są również komunikaty błędów.

Każda linia polecenia zaczyna się od czasu zegarowego (w systemie 24 godzinnym) w godzinach, minutach,
sekundach i milisekundach.

Za czasem wyświetlana jest historia polecenia.

Do przewijania w pionie użyj pionowego paska przewijania.
Do przewijania w poziomie, wciśnij na widoku i przesuwaj widok z prawej do lewej.

Jeśli nie mamy widocznego końca historii poleceń, wyświetla się strzałka .

Aby przewinąć na koniec historii poleceń, wciśnij na strzałce .

Pod historią poleceń znajduje się linia komend.

Pod linią komend jest wirtualna klawiatura.

Aby wyjść z widoku linii komend, wciśnij  w belce tytułowej, lub Esc  na konsolecie.

Odpowiedzi

Historia poleceń zawiera różne komunikaty odpowiedzi.

Error (błąd):
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Wprowadzone polecenie jest błędne.

Executing (wykonywanie):

Wprowadzone polecenie jest wykonywane.

Funkcje paska enkoderów

Kursor:
By poruszać kursorem na prawo i lewo w linii komend, obracaj enkoderem w lewo lub prawo.

Historia:
Do przywoływania w linii komend wcześniej wpisanych poleceń, obracaj enkoderem w lewo lub prawo.

Przewiń:
Do przewijania podglądu historii poleceń w górę lub dół, obróć enkoder lewo lub prawo.
Do przewijania podglądu historii poleceń w lewo lub prawo, przytrzymaj wciśnięty enkoder i obracaj go w lewo lub
prawo.

Powiązane tematy
Kolory systemowe - linia komend

Elementy sterujące - linia komend

7.16. Okno Konfiguruj segment

By otworzyć okno Konfiguruj segment, wciśnij w oknie Skrzydła na segmencie który chcesz konfigurować, np. B-

wing 1.

W tym oknie, możesz przypisać skrzydła do segmentów, lub usunąć przypisanie.
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Belka tytułowa podaje w nazwie segment który wybraliśmy.

Dostępne urządzenia:

Wyświetla wszystkie dostępne skrzydła, odpowiednie do wybranego segmentu.
Wybrane urządzenie jest wyświetlane z pomarańczowym paskiem z lewej strony urządzenia.

Jeśli skrzydło zostanie wybrane w oknie konfiguracji segmentu, klawisze skrzydła zaczną migać.

Skrzydło klawiszowe lub suwakowe, może mieć trzy różne stany:

1. Skrzydło jest wyświetlane bez dodatkowego oznaczenia.
Skrzydło jest podłączone do konsolety i może być swobodnie przypisane.

2. Skrzydło jest wyświetlane z zielonym znaczkiem zatwierdzenia.
Skrzydło jest podłączone do konsolety i przypisane do segmentu.
Przypisany segment jest podany w nawiasach.

3. Skrzydło jest wyświetlane z czerwonym znaczkiem zakazu.
Skrzydło jest podłączone do innej konsolety i jest niedostępne.

By przypisać skrzydło ze znaczkiem zakazu, trzeba wcześniej odłączyć je od jej konsolety.

Przypisz wybrane:
Wciśnij, by przypisać wybrane urządzenie do segmentu. Okno wyboru segmentu zamknie się, po czym wrócimy do
okna Skrzydła.

Odłącz urządzenie:
Wciśnij by odłączyć urządzenie od segmentu.

Powiązane tematy
Okno Skrzydła

Jak podłączać bramki, skrzydła i dot2 onPC?

7.17. Widok sterowania Control
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By otworzyć widok sterowania Control, wciśnij Control  w pasku typów presetów.

- lub -
Wciśnij kombinację  + 7 , dla presetu typu 7 (= Control).

Widok sterowania Control jest aktywny tylko jeśli wybrane typy urządzeń mają kanał konfiguracji.

Widok sterowania Control ma jedną domyślną zakładkę widoku Control oraz widoki parametrów Control, zależne od

używanych typów urządzeń.

Widok Control

Widok Control jest pierwszą zakładką widoku sterowania typu Control.

W widoku Control, sterujemy kanałami konfiguracyjnymi aktualnie wybranych typów urządzeń.

Wyjątkiem są trzy przyciski na dole widoku, przyciski zależne od wybranych typów urządzeń.

Dolne trzy przyciski na dole ekranu są przyciskami domyślnymi.
Przyciski będące nad tymi domyślnymi zmieniają się w zależności od typu urządzenia.

Jeśli wciśniemy jeden z nich, pokaże się pasek podstępu, odliczający czas ukończenia funkcji.
Nie jest możliwe anulowanie raz uruchomionej funkcji, ani cofnięcie tej czynności.

Włącz lampę (tylko dla lamp wyładowczych):

Wciśnij, by zrobić zapłon lampy wyładowczej.
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Wyłącz lampę (tylko dla lamp wyładowczych):

Wciśnij, by zrobić zgaszenie lampy wyładowczej.

Reset:
Wciśnij, by zresetować urządzenie. Wywołuje funkcję resetowania dla wybranego typu urządzenia.

Widok parametrów Control

Widoki parametrów Control, np. Lamp, Reset, znajdują się za pierwszą zakładką widoku sterowania typu Control.

Ważne:
Suwaki Control działają bezpośrednio. Wciśnięcie na suwaku wprost zadaje wskazaną wartość,
niezależnie od dotychczasowych wartości.
Enkodery dla tych wartości zmieniają je, zaczynając od aktualnie zastanych wartości.

W widoku parametrów Control, sterujemy wprost parametrami kanałów kontrolnych, w wartościach 0-100, dla
wybranych urządzeń.

Funkcje paska enkoderów
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Funkcje paska enkoderów

Pasek enkoderów jest widoczny tylko w widokach parametrów.
Wyświetla kanał parametru dla wybranego suwaka.

By ustawić wartość, obróć enkoder w lewo lub prawo.
By zmienić szybkość enkodera na małą, wciśnij klawisz .

By zmienić szybkość enkodera na bardzo małą, przytrzymaj wciśnięty klawisz  i wciśnij klawisz .
By otworzyć kalkulator, wciśnij enkoder.

Powiązane tematy
Pasek typów presetów

Czym są presety?

Jak pracować z presetami?

7.18. Widok Cue (kolejki cue)

By przejść do widoku Cue dla executora głównego na ekranie 1: Wciśnij klawisz Cue  na konsolecie.

By otworzyć widok cue dla głównego executora na ekranie 2: Wciśnij Cue  w pasku widoków.

By przejść do widoku cue dla każdego innego executora: Wciśnij , następnie klawisz danego executora na

konsolecie.

Obrazek 1: Widok Cue

W tym widoku zobaczycie wszystkie cue danego executora, wraz z ich ustawieniami.

Informacja:
Każdy zapis, poprawianie lub kopiowanie, automatyczne wykonuje odblokowywanie w kolejce cue.
Wartości identyczne z wartościami z poprzedniej cue nie będą ponownie zapisywane w kolejce cue. Daje
to oczyszczoną listę śledzenia. Dla dodatkowych informacji, zapoznaj się z Czym jest śledzenie?.
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Gdy dla danego executora jest ustawiony czas wyłączenia, jest on podawany w belce tytułowej.
By zmienić czas wyłączenia, wciśnij na Czas wył.  w belce tytułowej. Otworzy się okno ustawień executora.

Gdy edytowana jest konkretna cue, jest ona wyświetlana z czerwoną ramką w widoku. Dodatkowo belka tytułowa
tego widoku jest wyświetlana pogrubioną czcionką na czerwono. Odpowiedni executor również jest wyświetlany z
czerwoną ramką. Dla dodatkowych informacji, zobacz Pasek executorów.

Obrazek 2: Cue w trybie edycji

By uruchomić nagrywanie kodu czasowego na executorze, wciśnij Nagraj kod cz.  (= "Nagraj kod czasowy") w belce

tytułowej. Pokaże się migająca ikona nagrywania  w belce tytułowej widoku kolejki cue, oraz w pasku

executorów. Nagrywanie jest dostępne tylko wtedy, gdy w oknie konfiguracji kodu czasowego wybrano przynajmniej
jedno źródło kodu czasowego. Jeśli żadne nie jest włączone, przycisk "Nagraj kod cz." jest wyszarzony, a ikona
wyzwalacza będzie czerwona.

Obrazek 3: Widok Cue - nie włączono źródła kodu w oknie konfiguracji kodu czasowego

By otworzyć ustawienia executora, wciśnij ikonę klucza  w belce tytułowej. Otwiera to okno ustawień executora.

By przypiąć widok i wyłączyć dynamiczne zmiany widoku, przyciśnij ikonę pinezki  w belce tytułowej.

Pod belką tytułową jest tabela kolejki cue. W niej można edytować:

Numer. Otworzy się okno Edytuj numer(y) cue.

Nazwa cue

Chronione

Wyzwalacz. Otworzy się okno Wybierz wyzwalacz.

Czas wyzw. (czas wyzwalacza)

Czas Fade (przenikania)

Czas Delay (czekania)

Czas Fade zejścia

Czas Delay zejścia

Czasy typów presetów

CMD (komendy)

Procent skoku
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Informacje

By edytować komórki tabeli kolejki cue, wciśnij i przytrzymaj komórkę. Otworzy się odpowiednie okno edycji.

Wybrana komórka w tabeli kolejki cue ma niebieskie tło z białą ramką.

Aktualnie wykonywana cue ma w tabeli kolejki cue zielone tło.
Niebieski pasek w kolumnie nazwy dla odtwarzanej cue wyświetla postęp przenikania od 0% do 100%.
Dla dodatkowych  informacji o cue, przeczytaj Czym są cue? oraz Jak pracować z cue?.

Jeśli cue jest ustawiona jako chroniona, wyświetlana jest nad nią biała linia, oznaczająca miejsce zatrzymania
śledzenia. Dla dodatkowych informacji, przeczytaj Czym jest śledzenie (tracking)?

Jeśli zapisany czas przenikania lub czekania zostanie zastąpiony przez wartość z mastera Exec Time, jest to
oznaczone znakiem równości przed wartością czasu.

Obrazek 4: Widok Cue - zastąpiony czas przenikania

Chaser

Jeśli executor jest ustawiony na chaser, wszystkie funkcje cue oraz czasy nieaktywne w trybie chasera, zostają
przyciemnione. Dla dodatkowych informacji o chaserach, przeczytaj Czym jest chaser? oraz Jak pracować z
chaserami?.

Widoczny jest też dodatkowy pasek chasera.

Obrazek 5: Pasek chasera w widoku cue

Do przodu (tryb kierunku chasera):

Wciśnij na  by wybrać tryb kierunku chasera.
Dostępne są cztery tryby kierunk

Do przodu

Wstecz

Odbicie np. odtwarzanie od cue 1 do 4, a potem powrót od 4 do 1)

Losowe

Zapętlone (tryb odtwarzania chasera):

Wciśnij na  by wybrać tryb odtwarzania chasera.
Dostępne są trzy tryby odtwarzania.

Zapętlone
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Strzał-wyłącz
Chaser zaczyna na wybranej cue, np. cue 1, zatrzymuje na np. cue 5. Executor wyłącza się po ostatniej cue.

Strzał-włącz
Chaser zaczyna na wybranej cue, np. cue, zatrzymuje na np. cue 5. Executor pozostaje włączony na ostatniej cue.

Odtwarzanie:
Wciśnij, by uruchomić chaser.

Pauza:
Wciśnij, by pauzować chaser.

Połowa szybkości:
Wciśnij, by zmniejszyć aktualną szybkość chasera o połowę.

Szybkość 1:1:
Wciśnij, by przywrócić pierwotną szybkość. By zmieniać szybkość, użyj enkodera.

Podwójna szybkość:
Wciśnij, by podwoić ustawioną szybkość.

Funkcje paska enkoderów

Obrazek 6: Funkcje paska enkoderów na ekranie 1, gdy executor jest chaserem

Czas Fade (dostępne tylko gdy executor jest chaserem):

Tym ustawiamy procent przenikania z cue do cue.
Domyślnie jest 0% i może być ustawione do 400%.
By ustawiać procent przenikania bez części dziesiętnych, obróć enkoder w lewo lub prawo.
By ustawić procent przenikania z częściami dziesiętnymi, wciśnij  a potem obróć enkoder w lewo lub prawo.
Szybkość enkodera staje się "mała".

Szybkość (dostępne tylko gdy executor jest chaserem):

By ustawić szybkość chasera na wyższą lub niższą, obróć enkoder w lewo lub prawo.

Przewiń:
By przewijać widok kolejki cue w górę lub dół, obróć enkoder w lewo lub prawo.
By przewijać widok kolejki cue w lewo lub prawo, wciśnij i obróć enkoder w lewo lub prawo.

7.19. Widok sterowania Dimmer

By otworzyć widok sterowania Dimmer, wciśnij Dimmer  w pasku typów presetów.

- lub -
Wciśnij kombinację  + 1 , dla presetów typu 1 (= Dimmer).

Widok sterowania typu Dimmer ma jedną zakładkę domyślną widoku Jasność, a w zależności od typu urządzenia,

widok parametrów Dimmer.

By otworzyć efekty Dimmer na ekranie 1, wciśnij  w belce tytułowej.
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Jeśli efekt przebiega na wybranych urządzeniach, widok typu presetu przełącza się na tryb efektu i ma niebieską
belkę tytułową w trybie efektu.

Widok Jasność

Widok Jasność jest pierwszą zakładką widoku sterowania typu Dimmer.

W widoku Jasność można sterować wartościami jasności, podanymi w procentach.

By nadać wartość jasności, poruszaj jej suwakiem w górę lub dół.

Ważne:
Suwak jasności działa wprost na jego wartość. Przyciśnięcie na suwaku jasności ustawia mu nową
wartość, ignorując wcześniej ustawione wartości dla jasności.
Kółko jasności, oraz odpowiadający mu enkoder, działają w odniesieniu do już istniejących wartości
jasności.

Na prawo od suwaka jest pięć przycisków podstawowych wartości, nadających określoną wartość, np. 75%.

Dalej, obok przycisków wartości, są cztery przyciski zmiany wartości, które dodają lub odejmują określoną ilość
procent, np. +10 %.

Widok parametrów Dimmer
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Widok parametrów Dimmer

Widok parametrów jest w drugiej zakładce widoku sterowania.

W widoku parametrów, steruje się wprost wartością procentową kanału parametru jasności, dla aktualnie wybranych
urządzeń.

Wszystkie typy urządzeń z systemem mieszania barw, mają w dot2 parametr kanału dimmera do wyboru jasności.

Funkcje paska enkoderów

Domyślna szybkość enkoderów to skok bez części dziesiętnych.
By zmienić szybkość enkoderów na małą, wciśnij klawisz enkodera . Skok enkodera obejmuje części dziesiętne.

By zmienić szybkość enkoderów na bardzo małą, przytrzymaj wciśnięty  i wciśnij . Skok enkodera równa się
jednemu krokowi DMX.

Jasność (%):
By zmienić wartość Jasność, obracaj enkoder lewo lub prawo.
By otworzyć kalkulator, wciśnij enkoder.

Powiązane tematy
Pasek typów presetów

Kalkulator

Widok efektów

7.20. Widok DMX

239



dot2 User Manual

© 2017 MA Lighting Technology GmbH | Dachdeckerstr. 16 | D-97297 Waldbüttelbrunn | Germany
Phone +49 5251 688865-27 | support (at)ma-dot2.com | www.malighting.com

Version 1.3

1

7.20. Widok DMX

By przejść do widoku DMX na ekranie 1, wciśnij DMX  na konsolecie.

By przejść do widoku DMX na ekranie 2, wciśnij Więcej...  w pasku widoków, a potem DMX .

Obrazek 1: Widok DMX

Ten widok pokazuje aktualny stan na wyjściu dla urządzeń i atrybutów w przestrzeniach 1-8.
Przestrzeń 9 wyświetla wejście DMX i działa tylko do zdalnego sterowania DMX. Dla dodatkowych informacji,
przeczytaj Konfiguracja wejścia zdalnego.

By przypiąć widok i wyłączyć dynamiczny tryb widoku, wciśnij pinezkę  w belce tytułowej.

By przewinąć widok DMX, przesuń pionowy pasek przewijania.

Podczas przewijania, przy pasku pokaże się wskaźnik podający pierwszy adres wyświetlany w widoku.

Przewijać możemy również przez przesuwanie wewnątrz samego widoku.

By zobaczyć atrybuty DMX oraz ich adresy, wciśnij ikonę widoku  w belce tytułowej.
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Obrazek 2: Widok DMX z atrybutami

Jeśli atrybuty nie mają wartości DMX, wartość 0 oraz komórka są wyświetlane na szaro.

Jeśli atrybut ma wartość DMX, wartość jest wyświetlana w zakresie od 1 (ciemno zielone tło) do 255 (jasno zielony).

By odszukać urządzenie w widoku DMX i je zaznaczyć, wybierz urządzenie w widoku urządzeń, a dynamiczny tryb
widoku sam przewinie do właściwego adresu DMX.

Jeśli w widoku Urządzenia wybrane jest jedno lub więcej urządzeń, to w widoku DMX są wyświetlane z żółtą ramką
wokół nich.

Zaparkowane kanały DMX są wyświetlane z niebieskim tłem.

Podpowiedź:
By odparkować kanały DMX, otwórz okno Narzędzia.
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Obrazek 3: Widok DMX z zaparkowanymi kanałami DMX

Wartości testera DMX, wprowadzone komendą DMX, są wyświetlone z czerwonym tłem.

Podpowiedź:
By wyłączyć tester DMX, otwórz okno Narzędzia lub użyj komendy DMX.

Obrazek 4: Widok DMX z aktywnym testerem DMX

Adres DMX

Pod belką tytułową, z lewej strony ekranu, mamy kolumnę adresów DMX.

Pozioma linijka adresów pokazuje adresy DMX wzdłuż rzędu komórek arkusza.

Pionowa kolumna adresów z lewej podaje najpierw przestrzeń a potem adres od którego zaczyna pierwsza kolumna
w rzędzie.

Jedna przestrzeń DMX ma 512 adresów DMX.
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Przed arkuszem danej przestrzeni mamy nagłówek podający wyświetlaną przestrzeń, oraz użyte gniazdo XLR.

By pokazać adresy DMX w widoku DMX, wciśnij klawisz .

Funkcje paska enkoderów

Obrazek 5: Pasek enkoderów widoku DMX na ekranie 1

Przewiń:
By przewijać widok DMX w górę lub dół, obróć enkoder w lewo lub prawo.

7.21. Okno Edytuj numer(y) cue
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7.21. Okno Edytuj numer(y) cue

By przejść do okna Edytuj numer(y) cue, otwórz widok Cue i wciśnij i przytrzymaj komórkę z numerem cue, w linii

określonej cue.

W tym oknie edytujemy numery cue.

Od cue:
Wybierz numer cue od którego chcesz zacząć, np. 1.

Do cue:
Wybierz numer cue na której chcesz skończyć, np. 10

Nie jest możliwe przenumerowanie cue przy jednoczesnej zmianie ich kolejności.
Gdy zmieniasz numerację cue, to cue muszą pozostać w swojej pozycji w kolejce cue.
Jeśli chcesz przenieść cue, np. cue 1 w kolejce 10 cue, na cue 11, użyj komendy Move.

Nowy numer:
Wybierz nowy numer początkowy, np. 1.1.

Szerokość kroku:
Wybierz szerokość kroku numeracji cue, np. 0.1.

Przenumeruj:
Wciśnij by zastosować zmiany i wrócić do widoku Cue.

By opuścić Edytuj numer(y) cue, wciśnij  w belce tytułowej, lub wciśnij Esc  na konsolecie.

Powiązane tematy
Widok Cue

Komenda Move

Jak pracować z cue?

Czym jest cue?

7.22. Widok Efekty
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7.22. Widok Efekty

By przejść do widoku edycji efektów na ekranie 1, wciśnij Effect  w konsolecie, lub wciśnij ikonę  w belce

tytułowej widoku sterowania określonego typu presetu.

Obrazek 1: Widok edytora efektów Dimmer na ekranie 1

By otworzyć widok efektów na ekranie 2, wciśnij Więcej...  w pasku widoków a potem Efekty .

Obrazek 2: Widok efektów Dimmer na ekranie 2
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Widok efektów jest uzależniony od urządzeń wybranych w widoku Urządzenia oraz wybranego typu presetu w pasku
typów presetów.

Dostępne są predefiniowane efekty dla następujących typów presetów:

Dimmer

Position

Gobo

Color

Beam

Focus

By przejść do widoku efektów Dimmer, wybierz Dimmer  w pasku typów presetów.

Belka tytułowa podaje w jakim typie efektów jesteśmy, np. Efekty Dimmer.

Pola z lewej strony widoku to efekty dostępne dla wybranych typów urządzeń oraz presetów.
Widok efektów na ekranie 2 wyświetla tylko dostępne efekty.

Przyciski z prawej są dodatkowymi opcjami dla efektu.

Aktualnie wybrany efekt ma białą ramkę wokół pola.

W górnym lewym rogu jest numer obiektu efektu.

Funkcja Wyłącz

Każdy widok efektów ma funkcję wyłączenia.
Wciśnij Wył.  by odrzucić uruchomiony efekt z urządzeń wybranych w programerze.
Jeśli wciśniesz Wył.  w widoku efektów Dimmer, wszystkie efekty dimmera zostaną wyrzucone z programera.

Przykład:
Załóżmy, że mamy efekt dimmera uruchomiony w programerze, oraz dodatkowe wartości pan i tilt.

Obrazek 3: Uruchomione efekty dimmera

By wyrzucić z wybranych urządzeń tylko wartości efektu, otwórz widok efektu dimmera i wciśnij Off .
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Obrazek 4: Efekt dimmera jest wyłączony

Efekt dimmera zostaje wyrzucony z programera.

Funkcja Stomp

Każdy widok efektu ma funkcję Stomp.

Wciśnij Stomp  by zablokować efekt zapisany w executorze.

By dezaktywować Stomp, wciśnij Clear .

Przykład:
Załóżmy, że zapisaliśmy cue 1 z efektem dimmera i chcemy zatrzymać ten efekt w cue 2.

1. Wybierz urządzenie w widoku urządzeń, którym chcesz zatrzymać efekt pochodzący z cue 1.
2. Otwórz widok efektów dimmera i wciśnij Stomp .
3. Wciśnij Store  Cue  2  Please .

Cue 1 zaczyna efekt dimmera a cue 2 zatrzymuje efekt dimmera.

Użycie Stomp w presetach pozycji

Jeśli zapiszemy efekt Stomp w presecie, efekt ten jest wyświetlany z czerwonym wykrzyknikiem w puli presetów. 
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Efekty ze Stomp w presetach pozycji

Ważne:
By zapisać efekt Stomp, najpierw uruchom efekt. 

Opcje efektów

Opcje efektów to przyciski z prawej strony ekranu.

Kierunek <>: 
Przycisk Kierunek <> jest dostępny, gdy masz urządzenia z efektem uruchomionym w programerze.
Wciśnij bo by zmienić kierunek efektu z lewej na prawo, lub odwrotnie.

Przetasuj selekcję:
Przycisk przetasowania selekcji jest dostępny, gdy mamy w programerze wybrane urządzenia.
Wciśnij by pomieszać kolejność selekcji. Jest to to samo co makro "Shuffle Selection" w puli Makra.

Sync:
Przycisk Sync jest dostępny gdy efekty są uruchomione w programerze.
Wciśnij by synchronizować efekty w programerze. Zapoznaj się z komendą SyncEffects.

Align >:
Wybiera tryb Align >. Więcej pod klawisz Align.

Align <:
Wybiera tryb Align <. Więcej pod klawisz Align.

Align ><:
Wybiera tryb Align ><. Więcej pod klawisz Align.
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Align <>:
Wybiera tryb Align <>. Więcej pod klawisz Align.

Bez Align (default):
Wyłącza tryb Align. Więcej pod klawisz Align.

Efekty Dimmer

W dot2 dostępne jest sześć predefiniowanych efektów dimmera.

Soft Dimmer (obiekt numer 1):

Otwiera i zamyka dimmer z miękkim przejściem.

Obrazek 5: Efekt Soft Dimmer

Hard Dimmer (obiekt numer 2):

Otwiera i zamyka dimmer bez miękkiego przejścia.

Obrazek 6: Efekt Hard Dimmer

Ramp Up Dimmer (obiekt numer 3):

Dimmer skacze na 100% i powoli przenika do 0%.

Obrazek 7: Efekt Ramp Up Dimmer

Ramp Down Dimmer (obiekt numer 4):

Dimmer skacze na 0% i powoli przenika do 100%.

Obrazek 8: Efekt Ramp Down Dimmer

Dim/P/T Ballyhoo (obiekt numer 8):

Miękki efekt dimmera i ruch pan tilt.
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Efekt ten jest również w efektach pozycji.

Obrazek 9: Efekt Dim/P/T Ballyoo

Dim/Tilt Flyout (obiekt numer 9):

Urządzenia poruszają się z pozycji pierwszej do pozycji drugiej.
Po osiągnięciu pozycji drugiej, dimmera schodzi do 0% i urządzenie wraca na pozycję jeden.

Obrazek 10: Efekt Dim/Tilt Flyout

Efekty Position

W dot2 dostępne jest osiem predefiniowanych efektów pozycji.

Circle (obiekt numer 5):

Urządzenia poruszają się w kole.

Pan Sinus (obiekt numer 6):

Miękki efekt pan. Parametr pan porusza się wokół aktualnej pozycji, przykładowo zaczynając od aktualnej pozycji 0,
pan porusza się od -15 do 15.

Tilt Sinus (obiekt numer 7)

Miękki efekt tilt. Parametr tilt porusza się wokół aktualnej pozycji, przykładowo zaczynając od aktualnej pozycji 0, tilt
porusza się od -15 do 15.

Dim/P/T Ballyhoo (obiekt numer 8):

Zobacz Dim/P/T Ballyhoo w efektach dimmera.

Dim/Tilt Flyout (obiekt numer 9):

Zobacz Dim/Tilt Flyout w efektach dimmera.

Pan Half Sinus (obiekt numer 22):

Miękki efekt pan. Parametr pan urządzenia używa aktualnej pozycji jako początku, przykładowo zaczynając od
aktualnej pozycji 0, pan porusza się do 30 i z powrotem do 0.

Tilt Half Sinus (obiekt numer 23):

Miękki efekt tilt. Parametr tilt urządzenia używa aktualnej pozycji jako początku, przykładowo zaczynając od aktualnej
pozycji 0, tilt porusza się do 30 i z powrotem do 0.

Figure 8 (obiekt numer 24):
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Ruch urządzenia zakreśla ósemki. Środkiem jest aktualna pozycja.

Efekty Gobo

W dot2 dostępne mamy trzy predefiniowane efekty gobo.

2 Gobo (obiekt numer 10):

Przechodzi między dwoma gobo w tarczy gobo.
Wybierz gobo górną i dolną wartością w widoku sterowania Gobo w trybie efektu.

Obrazek 11: Efekt 2 Gobo

Gobo <> (obiekt numer 11):

Efekt szybkości rotacji gobo.

Gobo Index (obiekt numer 12):

Efekt pozycji gobo.

Efekty Color

W dot2 dostępne są cztery predefiniowane efekty koloru.

2 Color Soft (obiekt numer 13):

Miękkie przejście między dwoma kolorami.
To efekt systemu mieszania barw.

Obrazek 12: Efekt 2 Color Soft

2 Color Hard (obiekt numer 14):

Ostre przejście między dwoma kolorami.
To efekt systemu mieszania barw.

Obrazek 13: Efekt 2 Color Hard

RGB Rainbow (obiekt numer 15):

Efekt tęczy czerwona-zielona-niebieska ze zmiękczeniem.
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To efekt systemu mieszania barw.

Obrazek 14: Efekt RGB Rainbow

Colorwheel 2 color (obiekt numer 16):

Przełącza między dwoma kolorami.
To efekt tarczy koloru.

Efekty Beam

W dot2 dostępne są trzy predefiniowane efekty strumienia.

Iris (obiekt numer 17):

Otwiera i zamyka przysłonę irys.

Obrazek 15: Efekt Iris

Shutter (obiekt numer 18):

Otwiera i zamyka przesłonę.

Obrazek 16: Efekt Shutter

Strobe (obiekt numer 19):

Przełącza między szybkim i wolnym strobo.
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Obrazek 17: Efekt Strobe

Efekty Focus

W dot2 dostępne są dwa predefiniowane efekty skupienia.

Zoom (obiekt numer 20):

Przejście między szerokim i wąskim.

Focus (obiekt numer 21):

Przejście między bliską i daleką ostrością.

Funkcje paska enkoderów

Domyślna szybkość enkodera to skok całych jednostek.
By zmienić szybkość enkodera na małą, wciśnij klawisz enkodera . Skok enkodera to części dziesiętne.

By zmienić szybkość enkodera na bardzo małą, przytrzymaj wciśnięty  i wciśnij klawisz . Skok enkodera
wynosi jeden stopień DMX.

Obrazek 18: Pasek enkoderów efektu

By użyć drugiej funkcji enkodera, przytrzymaj wciśnięty klawisz .
By otworzyć kalkulator, wciśnij enkoder.

Dla szczegółowych informacji o ustawieniach, przeczytaj Czym są efekty?.

Górna wartość lub Dolna wartość:
By wybrać góną lub dolną wartość, obróć enkoder w lewo lub prawo.

Szybkość:
By wybrać szybkość w BPM (rytmy na minutę), obróć enkoder w lewo lub prawo.

Faza:
By wybrać fazę, obróć enkoder w lewo lub prawo.

Szerokość lub Zmiękczenie:
By wybrać szerokość lub zmiękczenie, obróć enkoder w lewo lub prawo.

Grupy i Bloki

W pasku enkoderów efektu możemy używać Grup oraz Bloków.
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Ważne:
Aby uwidocznić Grupy i Bloki, wciśnij MA . 

Obrazek 19: Pasek enkoderów efektu – grupy i bloki

By wpisać ilości z kalkulatora, wciśnij Grupy lub Bloki. 

Grupy:

Grupy dzielą urządzenia na grupy poruszające się w tym samym kierunku.

Przykład:

Jeśli stworzysz 2 grupy:

Pierwsze urządzenie będzie dodane do pierwszej grupy.

Drugie urządzenie będzie dodane do drugiej grupy.

Trzecie urządzenie będzie dodane do pierwszej grupy.

Czwarte urządzenie będzie dodane do drugiej grupy, i tak dalej. 

Bloki:

Bloki zbierają wybrane urządzenia na małe grupy, w których pracują jak jedno.

Przykład:

Jeśli stworzyłeś prosty chaser dimmera zawierający 10 urządzeń:

Ustaw wartość bloku na 2. 

Wtedy zobaczysz że urządzenia jeden i dwa poruszają się razem w tą samą stronę. 

Ta sama zasada działa do urządzeń 3 i 4. 

Brak:

Efekt przebiega przez wszystkie urządzenia. 

Ważne:
Cieniowane tło oznacza, że Grupy i Bloki nie są brane do edytowania efektu podczas edytowania cue lub
presetów. 

Skrzydła (wing)

Skrzydła dzielą wybrane urządzenia na mniejsze grupy. Mają one lustrzane odwzorowania. 

Przykład:

Załóżmy, że masz prosty chaser na dimmery z 10 urządzeniami. Przebiegają od lewej do prawej:
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Ustaw 2 dla skrzydeł. 

Pierwsze 5 urządzeń przebiega od lewej do prawej. 

Kolejne 5 urządzeń przebiega od prawej do lewej. 

Przebieg urządzeń jest symetrycznie zsynchronizowany. 

1. Wybierz urządzenia. 
2. Wciśnij Effect . 
3. Wybierz efekt. 
4. Wciśnij Faza , a otworzy się kalkulator EffectPhase.

Obrazek 20: Kalkulator fazy efektu

By użyć skrzydeł, wciśnij jeden z dziesięciu gotowych przycisków skrzydeł (wing) z następującymi zakresami wartości:

0...360:

Efekt zaczyna się od środka i porusza się równolegle na boki. 

-360...0:

Efekt zaczyna się od boków i porusza się równolegle do środka.

Powiązane tematy
Czym jest programer?

Pula Makra

Widok sterowania Gobo

Jak pracować z efektami?

7.23. Okno Pusty executor

By przejść do okna Pusty executor, wciśnij na pustym executorze w pasku executorów.
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Obrazek 1: Okno Pusty executor

Dostępne są tutaj cztery opcje:

Store Executor:
Wciśnij, by zapisać aktywne wartości programera jako cue na executorze.

Store Group Executor:
Wciśnij, by zapisać wybrane urządzenia jako master grupy na executorze.

Store Speed Executor:
Wciśnij, by do tego executora przypisać jeden z czterech Speed Master, albo Rate Master.
Speed Master steruje szybkością efektów w cue oraz szybkością odtwarzania chaserów speed of chasers.
Rate Master mnoży czasy odtwarzania cue o współczynnik ustawiany suwakiem Rate Master.

Store Time Executor:
Wciśnij, by do tego executora przypisać Exec Time lub Prog Time.
Master Exec Time zastępuje czasy cue oraz on/off swoją wartością i zeruje czasy Delay.
Master Prog Time steruje czasami przenikania wszystkich wartości w programerze, od 0 do 10 sekund.
Wpływa to zarówno nowe wartości, usuwanie wartości z programera klawiszem Clear , oraz na włączanie/wyłączanie
trybu Blind.

By wyjść z okna Pusty executor, wciśnij Esc  w belce tytułowej, lub Esc  w konsolecie.

Przykład dla executora z cue

Załóżmy, że zapisujemy aktywne wartości programera jako cue w executorze 1.
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Obrazek 2: Executor z jedną cue

1. Wciśnij na pustym executorze 1 w widoku executorów. Otworzy się okno Pusty Executor.
2. Wciśnij Store Executor .

Aktywne wartości programera zostają zapisane w executorze 1 jako cue 1.

Przykład dla mastera grupy

Załóżmy, że zapisujemy wybrane przez nas urządzenia dimmerów z lewej strony jako master grupy w pustym
executorze 6.

Obrazek 3: Master grupy

1. Wybierz urządzenia dimmerów w widoku Urządzenia.
2. Wciśnij w widoku executorów na executorze 6. Otworzy się okno Pusty executor.
3. Wciśnij Store Group Executor .

Executor 6 staje się masterem grupy.

Przykład dla Master Rate

Załóżmy, że chcemy w pustym executorze 6 przypisać master tempa.
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Obrazek 4: Master Rate

1. Wciśnij w widoku executorów na pustym executorze 6. Otworzy się okno Pusty executor.
2. Wciśnij Store Speed Executor .

Otworzy się okno wyboru typu mastera.
3. Wciśnij Master Rate .

Executor 6 jest teraz Master Rate.

Przykład dla Program Time

Załóżmy, że chcemy umieścić mastera Program Time w pustym executorze 1.

Obrazek 5: Master Program Time

1. Wciśnij w widoku executorów na pustym executorze 1. Otworzy się okno Pusty executor. 
2. Wciśnij Store Time Executor .

Otworzy się okno wyboru typu mastera.
3. Wciśnij Prog Time .

Executor 1 jest teraz masterem Program Time.
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7.24. Okno Wpisz nazwę dla...

By przejść do okna wpisania nazwy, wciśnij klawisz Label a potem wskaż obiekt jaki chcesz nazwać, np. urządzenie
1.

W tym widoku można edytować nazwy obiektów.

W bece tytułowej mamy podane dla jakiego obiektu jest to edycja.

By skasować zawartość z zielonej linii edycji, wciśnij  z prawej strony linii edycji.

By edytować nazwę, wciśnij na zielonej linii edycji.

Użyj klawiatury ekranowej, oraz klawiszy numerycznych pod spodem.

By zatwierdzić nazwę, wciśnij OK   w belce tytułowej.

By wyjść z okna wpisywania nazwy, wciśnij Esc  w belce tytułowej, lub wciśnij Esc  w konsolecie.

Funkcje paska enkoderów

Kursor:
By poruszać kursorem w lewo lub prawo, obróć enkoder w lewo lub prawo.
By zatwierdzić nazwę z zielonej linii edycji, wciśnij enkoder.

Powiązane tematy
Klawisz Label
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Komenda Label

Belka tytułowa

7.25. Widok Executory

By otworzyć widok executorów, przesuń w górę lub dotknij na pasku executorów.

Obrazek 1: Widok executorów

Okno to jest rozwiniętą wersją paska executorów.

By zmienić funkcję executora, wciśnij ikonę klucza  w belce tytułowej.

By zmienić ustawienia executora, wciśnij na executorze. Otworzy się widok ustawień executora.

Belka tytułowa wyświetla aktualną stronę.

By przełączyć między stronami executorów, wciśnij Page +  lub Page - , lub użyj widoku puli stron.

Kolory executorów wskazują, jakie są to typy executorów.

Widok executorów na ekranie 2 jest podzielony na executor główny (z prawej), 12 executorów klawiszowych
(pierwsze dwie linie) i 6 executorów suwakowych (dolna linia).
Gdy używamy dot2 F-wing lub dot2 B-wing, to widok executorów wygląda adekwatnie do danego skrzydła.

Gdy zapisujesz cue na executorze, konsoleta pyta o nazwanie pierwszej cue executora.
Jeśli nie wciśniesz na zapytaniu, executor zostanie nazwany Exec.

Niebieski pasek wyświetla czas przenikania cue od 0 % do 100 %.
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Jeśli na executorze są przypisane cue, od lewej wyświetlana jest ikona wyzwalacza, następnie numer cue a potem
nazwa cue.

Jeśli nagrywanie kodu czasowego jest uruchomiona dla executora, widoczna jest migająca ikona nagrywania .

Aktualna cue jest wyświetlana w drugiej linii, więc wcześniejsza i następna cue również są widoczne.

Gdy executor jest włączony, klawisz executora jest podświetlony, a aktualna cue wyświetlana w drugiej linii z jasno
niebieskim tłem.

Jeśli executor jest wyłączony, druga linia wyświetla [Off] z ciemno niebieskim tłem.

By zamknąć widok executorów, przesuń palcem po widoku w dół, lub wciśnij na ikonie minimalizowania  w belce
tytułowej.

Dla dodatkowych informacji o executorach, przeczytaj temat Czym są executory?

7.26. Widok puli executorów

By przejść do widoku puli executorów na ekranie 1, wciśnij Exec  na konsolecie.

Otworzy się widok puli executorów, uzależniony od aktualnej strony w pasku executorów.

W tym widoku możemy zobaczyć wszystkie zajęte exeutory.

Belka tytułowa informuje w jakiej jesteśmy puli i na której stronie.

Widok puli executorów jest wypełniony ponumerowanymi polami/przyciskami obiektów.

Numer w górnym lewym rogu to numer executora.
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W środku pola jest wyświetlona nazwa executora.

Na każdej stronie można zapisać 904 obiekty excutorów.

By przewinąć widok puli executorów, przesuń pionowy suwak przewijania, lub przewijaj palcem na widoku w górę i w
dół.

Jeśli zapiszesz nowy obiekt, konsoleta zapyta o nazwę dla niego.

By otworzyć widok kolejki cue zapisanego executora, wciśnij i przytrzymaj obiekt puli executorów.

By przesunąć executor, wciśnij Move , dotknij na executorze który chcemy przenieść, a potem na polu gdzie
powinien trafić.

By skopiować executor, wciśnij Copy , dotknij na executorze do skopiowania a potem na polu w którym powinna
być stworzona kopia.

Skopiowany executor otrzyma numer kolejny z nazwy executora, aby je rozróżnić.

Funkcje paska enkoderów

Przewiń:
By przewinąć widok puli executorów w górę lub dół, obróć enkoder w lewo lub prawo.
By przewinąć wewnątrz puli executorów w lewo lub prawo, wciśnij i obróć enkoder w lewo lub prawo.

Powiązane tematy
Pasek executorów

Widok Cue

Czym jest executor?

Komenda Move

Komenda Copy

7.27. Widok Urządzenia

By przejść do widoku Urządzenia na ekranie 1, wciśnij Fixture  w konsolecie.

By przejść do widoku Urządzenia na ekranie 2 lub dowolnym dalszym ekranie, wciśnij Urządzenia  w pasku

widoków.
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Obrazek 1: Widok symboli urządzeń

W tym widoku możemy zobaczyć wszystkie wstawione urządzenia, ich atrybuty oraz stany wyjściowe.

Gdy aktywny jest tryb Preview, zobaczymy użyte w nich wartości.

Przeciąganie na widoku dodaje lub usuwa urządzenia z selekcji.

By przełączać między widokiem symboli , widokiem arkusza , lub jednym z pięciu widoków szablonów ,

wciśnij na odpowiedniej ikonie paska tytułowego.

By przypiąć widok, wyłączając tym samym jego dynamiczny tryb pracy, wciśnij na pinezce .

By przełączać między nazwami presetów oraz zestawów wartości, a samymi wartościami, wciśnij  w górnym
prawym rogu widoku arkusza, znajdujący się na lewo od pinezki.

Poszczególne typy urządzeń, oraz wartości, mogą mieć różne kolory. Dodatkowe informacje o kolorach można
przeczytać w kolorach systemowych.

Widok symbol

Widok symboli urządzeń otrzymamy wciskając na ikonie widoku symboli , w belce tytułowej widoku urządzeń.

Jest to graficzna reprezentacja używanych urządzeń.

Urządzenia są pogrupowane wedle typów.

W widoku symboli mamy różne typy symboli, uzależnione od typu urządzenia.
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By zobaczyć nazwy urządzeń, oraz podejrzeć ustawione kolory i gobo zgaszonych urządzeń, wciśnij i przytrzymaj 
.

Obrazek 2: Widok symboli urządzeń przy wciśniętym klawiszu MA

Symbole urządzeń

Wszystkie symbole urządzeń mają górną część z numerem ID urządzenia, oraz pomarańczowy pasek jasności dolnej.

Pasek jasności to graficzne przedstawienie wartości jasności/dimmera.

Obrazek 3: Przykładowy symbol urządzenia z ID 1

Poza paskiem jasności, wyświetla na czerwono (=z programera) wartość jasności 50%, oraz 0 0 dla wartości pozycji
pan i tilt.

Obrazek 4: Przykładowy symbol urządzenia z ID 3

Poza paskiem jasności, wyświetla wartość jasności 100% na czerwono (=wartość z programera), oraz wartości 175 -
33 dla pozycji pan i tilt, oraz użyte gobo, wraz z użytym kolorem.

Obrazek 5: Przykładowy symbol urządzenia z ID 21

Wyświetla aktualny kolor, oraz wartości jasności. Więcej informacji jest w temacie kolory wartości.

Widok arkusza
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Widok arkusza

By przejść do widoku arkusza urządzeń, wciśnij ikonę widoku arkusza  w belce tytułowej.

Obrazek 6: Widok arkusza urządzeń

W widoku arkusza urządzeń mamy wszystkie zaadresowane urządzenia, wraz z ich wartościami i atrybutami w
kolejności numerycznej ID urządzeń.

Pierwsza kolumna wyświetla numery ID urządzeń. Druga kolumna wyświetla nazwy urządzeń. Te dwie kolumny są
unieruchomione.

Za kolumną nazw wyświetlane są atrybuty, w tej samej kolejności co w pasku typów presetów.

Jeśli użyjemy presetu, to zamiast wartości zostanie wyświetlona nazwa presetu.

Obrazek 7: Widok arkusza urządzeń, z użytym presetem "Contrabass"

By przełączyć na wartości, wciśnij symbol "Tylko wartości" na lewo od pinezki.

Obrazek 8: Widok arkusza urządzeń z wartościami presetu Contrabass
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By ustawić szerokość kolumny, wciśnij i przytrzymaj linię dzielącą kolumny, na wysokości nagłówków kolumn,
następnie przesuń kolumnę.

By edytować wartości atrybutów w widoku arkusza urządzeń, wybierz urządzenie, wciśnij i przytrzymaj komórkę
wartości atrybutu. Otworzy się kalkulator.

By dowiedzieć się więcej o różnych kolorach w widoku arkusza, przeczytaj temat o kolorach wartości.

Gdy włączony jest Blind, wartości są widoczne tylko w widoku arkusza. Więcej informacji znajdziecie w tematach
klawisz Blind oraz komenda Blind.

Obrazek 9: Widok arkusza urządzeń przy włączonym Blind

Widok szablonu

Celem włączenia widoku szablonu urządzeń, wciśnij na jednej z ikon szablonów .

Obrazek 10: Widok szablonu urządzeń

Na początku widok szablonu jest pusty. Więcej informacji o widokach szablonów urządzeń, oraz ich aranżacji,
znajduje się w temacie Przewodnik Pierwsze Kroki - Widok Urządzenia.

Funkcje paska enkoderów
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Funkcje paska enkoderów

Przewiń:
By przewijać widok urządzeń w górę lub dół, obróć enkoder w lewo lub prawo.

 

7.28. Okno Podgląd spisu urządzeń

Okno Podgląd spisu urządzeń znajduje się na ekranie 2 w spisie urządzeń i adresowania.

Widok ten daje podgląd ogólny na to jakie urządzenia wstawiliśmy do spektaklu.

Podgląd jest podzielony na trzy części: Podsumowanie, Informacje ogólne i Szczegóły.

Podsumowanie

Podsumowanie wyświetla ilość użytych kanałów DMX oraz ilość wolnych kanałów DMX.

Informacje ogólne

Te zestawienie jest posortowane według typów urządzeń i ma sześć kolumn.

Zakres:
Wyświetla pierwszy i ostatni adres DMX zakresu w jakim występują urządzenia danego typu.
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Ilość:
Wyświetla ilość urządzeń tego typu wstawione do tego spektaklu.

Producent:
Wyświetla producenta urządzenia.

Typ urządzenia:
Wyświetla numer oraz nazwę typu urządzenia.

Tryb:
Wyświetla wybrany tryb urządzenia.

Wielkość:
Wyświetla ile kanałów DMX potrzebuje dany typ urządzenia.

Szczegóły

Szczegółowy widok urządzeń, posortowany według adresów DMX.

Dodatkowo, względem ogólnego podglądu, szczegółowy podgląd wyświetla które adresy DMX są użyte, a które są
wolne.
Wolne adresy DMX są wyświetlane na zielonym tle.

Powiązane tematy
Spis urządzeń i adresowania

Jak dodawać i adresować urządzenia?

7.29. Widok sterowania Focus

By otworzyć widok sterowania Focus, wciśnij Focus  w pasku typów presetów.

- lub -
Wciśnij kombinację  + 6 , dla presetu typu 6 (= Focus).

Widok sterowania Focus jest aktywny tylko wtedy, gdy wybrane urządzenia mają atrybuty presetu typu Focus.

Widok sterowania Focus ma zakładki widok Ostrość/Zoom i widok parametrów Focus (zależny od typów urządzeń).

Ważne:
Suwaki wartości Focus działają bezpośrednio. Wciśnięcie na suwaku wprost zadaje wskazaną wartość,
niezależnie od dotychczasowych wartości.
Enkodery dla tych wartości zmieniają je, zaczynając od aktualnie zastanych wartości.

By otworzyć widok efektów typu Focus na ekranie 1, wciśnij  w belce tytułowej.
Jeśli na wybranych urządzeniach działa efekt, widok sterowania Focus przełącza się w tryb efektu i ma niebieską
belkę tytułową trybu efektu.

Widok Ostrość/Zoom
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Widok Ostrość/Zoom

Widok Ostrość/Zoom to pierwsza zakładka widoku sterowania typu Focus.

Suwakiem ostrości, sterujemy odległość ostrzenia projekcji.
Celem wybrania wartości ostrzenia, przesuwamy suwak ostrości w górę lub dół.

1 = ostrość blisko
100 = ostrość daleko

Mamy trzy standardowe przyciski dla ostrości: Daleko, Środek i Blisko.

By wybrać jedną z tych wartości, wciśnij odpowiedni przycisk.

By wybrać wartość zoom w stopniach, przesuwaj suwak zoom w górę lub dół.
Mamy trzy standardowe przyciski dla zoom: Szeroki, Środek i Wąski.

Widok parametrów Focus
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Widok parametrów Focus

Widok parametrów Focus to druga zakładka widoku sterowania Focus.

W widoku parametrów Focus, sterujemy parametrami Focus wartościach naturalnych (0-100) dla wybranego typu
urządzeń.

Funkcje paska enkoderów

Domyślna szybkość enkoderów to skok bez części dziesiętnych.
By zmienić szybkość enkoderów na małą, wciśnij klawisz enkodera . Skok enkodera obejmuje części dziesiętne.

By zmienić szybkość enkoderów na bardzo małą, przytrzymaj wciśnięty  i wciśnij klawisz enkodera . Skok
enkodera równa się jednemu krokowi DMX.

Ostrość:
By ustawić wartość Ostrość, obracaj enkoder lewo lub prawo.
By otworzyć kalkulator, wciśnij enkoder.

Zoom:
By ustawić wartość Zoom, obracaj enkoder lewo lub prawo.
By otworzyć kalkulator, wciśnij enkoder.

Powiązane tematy
Pasek typów presetów

Czym są presety?

Jak pracować z presetami?
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7.30. Widok sterowania Gobo

By przejść do widoku sterowania Gobo, wciśnij Gobo  w pasku typów presetów.

- lub -
Przytrzymaj wciśnięty  i wciśnij 3 , dla presetu typu 3 (= Gobo).

Widok sterowania Gobo jest aktywny tylko wtedy, gdy mamy wybrane urządzenia z atrybutami typu Gobo.

Widok sterowania Gobo jest podzielony na widoki Gobo oraz widoki parametrów Gobo (zależne od typu urządzenia).

Ważne:
Suwaki gobo działają bezpośrednio. Wciśnięcie na suwaku wprost zadaje wskazaną wartość gobo,
niezależnie od dotychczasowych wartości.
Enkodery dla tych wartości zmieniają je, zaczynając od aktualnie zastanych wartości.

By otworzyć widok efektów Gobo na ekranie 1, wciśnij na ikonie efektów  w belce tytułowej.
Jeśli na wybranym urządzeniu działa efekt dla gobo, widok sterowania Gobo przełącza się na tryb efektu i ma
niebieską belkę tytułową trybu efektu.

Widok Gobo

Widok Gobo jest pierwszą zakładką widok sterowania Gobo.

W tym widoku możemy wybierać gobo, efekty gobo, oraz rotację gobo, zależnie od typu urządzenia.

Wybrane gobo jest oznaczone zieloną ramką wokół niego.

Dostępne jest wiele przycisków gobo, które zależą od typu urządzenia.
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Wybierz:
Wciśnij, by wybierać gobo z danej tarczy gobo.
Suwak zmienia funkcję na wybór gobo.

Obrót tarczy >:
Wciśnij, by obracać całą tarczą gobo w prawo.
Suwak przełącza się na wybór szybkości rpm (rotacje na minutę).

Stop:
Wciśnięcie zatrzymuje obracanie.

Obrót tarczy <:
Wciśnij, by obracać całą tarczą gobo w lewo.
Suwak przełącza się na wybór szybkości w rpm.

Trzęsienie tarczą:
Wciśnij, by uruchomić funkcję potrząsania tarczą.

Rotacja >:
Wciśnij, by obracać wybranym gobo w prawo.
Suwak przełącza się na wybór szybkości w rpm.

Rotacja <:
Wciśnij, by obracać wybranym gobo w lewo.
Suwak przełącza się na wybór szybkości w rpm.

Indeks:
Wciśnij, by wybrać stałą pozycję kątową (indeksowaną) wybranego gobo.
Suwak przełącza się na wybór pozycji w stopniach.

Widoki parametrów Gobo
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Widoki parametrów Gobo

Widok parametrów Gobo znajdują się za widokami Gobo.

W widoku parametrów, sterujemy parametrami gobo w wartościach naturalnych (0-100) dla wybranych urządzeń.

Funkcje paska enkoderów

Domyślna szybkość enkoderów to skok wartości całkowitych, bez części dziesiętnych.
By zmienić szybkość enkoderów na małą, wciśnij klawisz . Skok enkodera obejmuje części dziesiętne.

By zmienić szybkość enkoderów na bardzo małą, przytrzymaj wciśnięty  i wciśnij . Skok enkodera równa się
jednemu krokowi DMX.

Lewy górny róg pola enkodera w pasku enkoderów, wyświetla atrybut pod danym enkoderem.
Prawy górny róg wyświetla aktualną funkcję pod enkoderem, np. wybór, obrót, rotacja.

By zmienić wartość, obracaj enkoderem lewo lub prawo.
By otworzyć kalkulator, wciśnij enkoder.

Powiązane tematy
Pasek typów presetów

Czym są presety?

7.31. Okno Ustawienia ogólne
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By otworzyć okno Ustawienia ogólne, wciśnij Setup  i wciśnij Ustawienia ogólne .

Obrazek 1: Ustawienia ogólne

W oknie ustawień ogólnych można włączać/wyłączać globalną funkcję Autofix dla executorów.

Domyślnie, globalny autofix jest włączony.

Globalny Autofix włączony

Gdy Autofix jest włączony, uruchomione executory są przypinane gdy zmieniamy stronę executorów klawiszem
Page +  lub Page - .

Suwaki i klawisze uruchomionych executorów nie mogą być użyte do równoległego operowania w tym samym
miejscu na innej stronie executorów.

Automatycznie przypięte executory są oznaczone cieniowaną powierzchnią w pasku executorów.

By włączyć globalny autofix, wciśnij na symbolu blokady, by zmienił się w symbol zatwierdzenia.

Globalny Autofix wyłączony

Gdy Autofix jest wyłączony, to executory odtwarzające na innych stronach nie będą widoczne w pasku executorów, po
zmianie strony klawiszami Page +  lub Page - .
Można użyć suwaki i klawisze executorów do operowania kolejnymi executorami.

Ważne:
Jeśli zmienisz stronę executorów trakcie użycia suwaka, suwak ten będzie używany do innego executora.
Wróci on też do poprzedniej strony. Jeśli nie poruszysz suwakiem by przechwycić go na pierwotnej
pozycji, suwak nie będzie wpływał na stan executora. Jeśli potrzebne jest przechwycenie pozycji suwaka
wyżej, to miga klawisz executora . Jeśli potrzeba przechwycić pozycję suwaka niżej, to miga klawisz
executora .

By wyłączyć globalny Autofix, wciśnij na symbolu zatwierdzenia aby wyświetlił się symbol blokady.

Zdalne sterowanie

dot2 daje interfejs zdalnego sterowania przez przeglądarkę, niezależny od systemu operacyjnego. By połączyć się
zdalnym sterowaniem przeglądarką do konsolety dot2, upewnij się że twój tablet lub połączenie sieciowe komputera,
mają tą samą podsieć co konsoleta.
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Ważne:
Użyj jednej z tych przeglądarek sieciowych, by uruchomić zdalne sterowanie przeglądarką na swoim PC,
smartfonie lub tablecie:
-Internet Exporer 10
-Safari z iOS 8.1
-Opera 26
-Chrome 31
-Chrome dla Android 39
-Firefox 33
Jeśli użyta przeglądarka nie spełnia minimalnych wymagań koniecznych do użycia zdalnego sterowania,
wyświetli się strona HTML o odrzuceniu. 

Podpowiedź:
Można podłączyć do trzech zdalnych sterowań do jednej konsolety.

Podpowiedź:
Możliwe jest również użycie zdalnego sterowania z dot2 onPC.

Łączenie zdalnego sterowania przeglądarką:

1. By aktywować zdalne sterowanie, w ustawieniach ogólnych wciśnij znak zakazu by włączyć zielony znaczek. 
2. Następnie wpisz adres IP (widoczny w nawiasach) z konsolety dot2 do swojej przeglądarki.
3. Otworzy się okno Zdalnego sterowania.
4. Wpisz domyślne hasło "remote".
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Obrazek 2: Ustawienia ogólne - Zdalne sterowanie

5. Następnie wciśnij Login.

Można przestawić wyświetlanie w zdalnym, sterowaniu, odpowiednio do używanego urządzenia. 

By to zrobić:

-Wciśnij Main Menu , lub czarną belkę z nazwą widoku (w zależności od aktualnego trybu).
-Następnie wciśnij Settings .
-By wyświetlać zdalne sterowanie na smartfonie, wciśnij Phone .
-Zdalne sterowanie pasuje teraz do wyświetlacza twojego telefonu. 

Obrazek 3: Zdalne sterowanie - ustawienie "Phone"

-By wyświetlać zdalne sterowanie na tablecie, wciśnij Tablet .
-Zdalne sterowanie dopasowało teraz wyświetlanie do tabletu. 
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Obrazek 4: Zdalne sterowanie - ustawienie "Tablet"

 

Hasło zdalnego sterowania

By zmienić hasło do zdalnego sterowania konsolety:

1. Wciśnij Setup
2. Potem wciśnij Ustawienia ogólne .

Więcej informacji o tym jak zmienić IP dla eth0 w konsolecie, sprawdź komendę SetIP. 

7.32. Widok Grupy

By przejść do widoku Grupy na ekranie 1, wciśnij Group  na konsolecie.

By przejść do widoku Grupy na ekranie 2, wciśnij Grupy  w pasku widoków.
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Grupy to narzędzie szybkiej selekcji, w których zapisujemy zestawy-kolekcje urządzeń.

Dostępne jest 999 przycisków grup.

By przewijać widok grupy, poruszamy suwakiem przewijania, lub przeciągamy w górę lub dół wewnątrz widoku.

Wybrana grupa jest wyświetlana żółtą czcionką.

Grupa bez funkcji jest wyświetlana szarą czcionką. Przykładem są urządzenia zapisane w grupie, które zostały
usunięte ze spisu urządzeń i adresowania.

Gdy zapisujecie nową grupę, konsoleta zapyta o nazwę dla niej.

Grupa bez nadania jej nazwy, zostanie nazwana Group.

Funkcje paska enkoderów
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Przewiń:
By przewinąć widok grup w górę lub dół, obróć enkoder w lewo lub prawo.
By przewinąć widok grup w lewo lub prawo, wciśnij i obróć enkoder w lewo lub prawo.

Powiązane tematy
Klawisz Group

Komenda Group

Jak pracować z grupami

7.33. Widok Pomoc

By przejść do widoku Pomoc, wciśnij Więcej...  w pasku widoków a potem Pomoc .

W tym widoku mamy dostęp do tematów pomocy w dot2.

Jeśli temat nie jest dostępny w wybranym języku, będzie komunikat że dany temat jest w języku angielskim.

By wyszukać określony temat, wciśnij na lupie . Otworzy to okno Szukaj....

By wrócić do ostatnio oglądanego tematu pomocy, wciśnij strzałkę wstecz . 

By przejść do przodu do ostatnio oglądanego tematu pomocy, wciśnij strzałkę do przodu .

By przypiąć widok na ekranie 2 lub dalszym, jednocześnie dezaktywując tryb dynamiczny w widoku, wciśnij pinezkę 

.

By wyjść z widoku Pomoc, wciśnij Esc  w belce tytułowej, lub wciśnij Esc  w konsolecie.

Nawigacja w pomocy
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Nawigacja w pomocy

Z lewej strony widoku mamy uporządkowaną strukturę do nawigacji w pomocy.

Struktura jest następująca

Wprowadzenie
Podstawowe informacje o dot2.

Przewodnik Pierwsze Kroki
Przewodnik po podstawowej funkcjonalności dot2.

Czym są...
Dla lepszego zrozumienia poszczególnych rzeczy w dot2.

Jak...
Praktyczne przykłady używania dot2.

Klawisze
Zestawienie o wszystkich klawiszach, wraz ze szczegółowymi opisami.

Widoki i okna
Zestawienie o wszystkich widokach i oknach, wraz ze szczegółowymi opisami.

Komendy
Szczegółowe wyjaśnienie wszystkich komend.

Komunikaty błędów
Opis komunikatów błędów, wraz z przyczynami i czynnościami.

Aktualnie otworzony temat jest oznaczony pomarańczową czcionką w strukturze drzewa.

Temat pomocy

Temat pomocy jest w prawej części widoku.

Temat pomocy zawiera

treść

zrzuty ekranów i ilustracje

odnośniki powiązanych tematów

Klawisz konsolety jest wyświetlany pomarańczową czcionką w pomarańczowej ramce.

Przycisk ekranowy jest wyświetlany białą czcionką w szarej ramce.

Fixture 1 Thru 3

Wpis linii komend jest wyświetlany stylem linii komend.

Funkcje paska enkoderów
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Przewiń:
By przewijać widok struktury nawigacji, lub temat pomocy w górę lub dół, obróć enkoder w lewo lub prawo.

7.34. Okno importu typu urządzenia

Okna importu typu urządzenia znajdują się w Konfiguracja, Spis urządzeń i adresowania ,

wciśnij Dodaj nowe urządzenia , wciśnij Wybierz inny...   LUB

wciśnij i przytrzymaj komórkę typu urządzenia w spisie urządzeń i adresowania, wciśnij Import

W tym widoku wybieramy i importujemy typ urządzenia do spisu urządzeń i adresowania aktualnego spektaklu.

Widok ten ma trzy kolumny o typach urządzeń i dodatkowy widok informacji.

Pomarańczowy pasek z lewej strony komórki pokazuje aktualnie wybraną komórkę.

By odszukać określonego producenta, nazwę urządzenia lub tryb, wciśnij  z prawej strony zielonej linii edycji i
wpisz je.

By skasować aktualną zawartość zielonej linii, wciśnij .

By zatwierdzić i zastosować aktualną selekcję, wciśnij  w belce tytułowej. Okno importu typu urządzenia
zostanie zamknięte.

By wyjść z okna importu typu urządzenia, wciśnij  w belce tytułowej lub wciśnij Esc  w konsolecie.

Kolumna Producent
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Kolumna Producent

To pierwsza kolumna w tym oknie.

Widzimy tutaj wszystkich producentów w bibliotece.

Komórka zawiera dwie linie.

Pierwsza linia wyświetla nazwę producenta.
Druga linia podaje ilość dostępnych wariantów urządzeń i trybów.

Kolumna Nazwa urządzenia

To druga kolumna w tym oknie.

W tej kolumnie są wszystkie dostępne urządzenia wskazanego producenta.

Komórka ma dwie linie.

Pierwsza linia wyświetla nazwę urządzenia.
Druga linia podaje ilość dostępnych trybów dla tego urządzenia z kolumny Tryb.

Kolumna Tryb

To trzecia kolumna tego okna.

W tej kolumnie są wszystkie dostępne tryby wybranego typu urządzenia.

Komórka ma trzy linie.

Pierwsza komórka wyświetla nazwę trybu.
Druga linia wyświetla rozmiar DMX, informujący ile kanałów zajmuje dany tryb urządzenia.

Trzecia linia wyświetla ilość części, co oznacza z ilu różnych, indywidualnie sterowanych elementów, składa się cały

typ urządzenia.

Widok informacji

Widok informacji znajduje się na ekranie 2.

Dla wybranego typu urządzenia wyświetlane są producent, nazwa urządzenia, a w nawiasach tryb.

Niżej są wyświetlane wszystkie kanały DMX, wraz z atrybutami.

Jeśli urządzenie ma wirtualne kanały, są one wyświetlane pod kanałami rzeczywistymi.

Funkcje paska enkoderów
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Funkcje paska enkoderów

Napęd:
By wybrać napęd z importowanym typem urządzenia, obróć enkoder w lewo lub prawo.

Dostępne napędy to: Internal (wewnętrzny), Demoshows, Templates, oraz pamięć USB (jeśli podłączona).

Producent:
Do przewijania w kolumnie Producent w górę i w dół, aby wybrać producenta, obracaj enkoderem w lewo lub
prawo.

Typ urządzenia:
Do przewijania w kolumnie Nazwa urządzenia w górę i w dół, aby wybrać typ urządzenia, obracaj enkoderem w lewo
lub prawo.

Tryb:
Do przewijania w kolumnie Tryb w górę i w dół, aby wybrać tryb, obracaj enkoderem w lewo lub prawo.

Powiązane tematy
Okno Konfiguracja

Spis urządzeń i adresowania

Okno Dodaj nowe urządzenia
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7.35. Okno Podświetlenie klawiszy

Okno Podświetlenie klawiszy jest dostępne w Konfiguracji, kolumna Konsoleta, Podświetlenie klawiszy .

W tym widoku ustawiamy jasności podświetlenia dla klawiszy.

Mamy trzy suwaki: Nieaktywny klawisz, Zwykły klawisz i Aktywny klawisz.

Nieaktywny klawisz

Pierwszy to suwak nieaktywnych klawiszy.

Wybieramy tu jasność dla wolnych klawiszy executorów, poruszając suwakiem w górę lub dół.
Najwyższą wartością dla tej opcji to 15%.

Zwykły klawisz

Drugi to suwak dla zwykłych klawiszy.

Wybieramy tu jasność klawiszy sekcji poleceń, poruszając suwakiem w górę lub dół.
Najwyższą wartością dla tej opcji to 30%.

Aktywny klawisz

Trzeci to suwak dla aktywnych klawiszy.
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Wybieramy tu jasność dla aktywowanych klawiszy konsolety, poruszając suwakiem w górę lub dół.
Najwyższą wartością dla tej opcji to 100%.

 

By wyjść z okna Podświetlenie klawiszy wciśnij  w belce tytułowej, lub wciśnij Esc  w konsolecie.

Funkcje paska enkoderów

Domyślna szybkość enkoderów to skok bez części dziesiętnych.
By zmienić szybkość enkoderów na małą, by skok obejmował części dziesiętne, wciśnij  na konsolecie.

Nieaktywny klawisz:
By wybrać jasność wolnego klawisza executora, obróć enkoder w lewo lub prawo.

Zwykły klawisz:
By wybrać jasność dla klawiszy sekcji poleceń, obróć enkoder w lewo lub prawo.

Aktywny klawisz:
By wybrać jasność dla aktywnych klawiszy konsolety, obróć enkoder w lewo lub prawo.

Powiązane tematy
Okno Konfiguracja

Klawisz Encoder

7.36. Okno Wyjście ze spisu urządzeń i adresowania...
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7.36. Okno Wyjście ze spisu urządzeń i adresowania...

Po wykonaniu zmian w spisie urządzeń i adresowania, zatwierdzanie ich wywoła okno Wyjście ze spisu urządzeń i
adresowania....

By wrócić do spisu urządzeń i adresowania, wciśnij Nic nie rób i zostań w "Spis urządzeń i adresowania" .

By porzucić zmiany i wrócić do menu Konfiguracja, wciśnij Pomiń wszystkie zmiany .

By wprowadzić do spektaklu wszystkie zrobione zmiany i wrócić do widoku Urządzenia, wciśnij
Zastosuj wszystkie zmiany .

By wyjść z okna Wyjście ze spisu urządzeń i adresowania, wciśnij Esc   w belce tytułowej.

Funkcje paska enkoderów

Wybierz:
By wybrać funkcję, obracaj enkoderem w lewo lub prawo.
By zatwierdzić wybraną funkcję, wciśnij lub kliknij enkoder.

Powiązane tematy
Spis urządzeń i adresowania

Okno Konfiguracja

Widok Urządzenia

7.37. Okno Wczytaj spektakl
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7.37. Okno Wczytaj spektakl
By przejść do okna Wczytaj spektakl, wciśnij na konsolecie Backup  (otworzy menu Backup) i wciśnij
Wczytaj spektakl .

Obrazek 1: Okno Wczytaj spektakl

W tym oknie możemy odczytywać spektakle z napędu wewnętrznego, wczytać spektakl demonstracyjny z Demoshow,
lub spektakl z pamięci USB (tutaj włożono pamięć USB z nazwą DOT2DEV).

By wczytać wskazany plik, wciśnij OK  w belce tytułowej. Plik spektaklu zostanie wczytany i otworzony.

By skasować wskazany plik, wciśnij ikonę kosza . Pokaże się ostrzeżenie.

By zobaczyć pliki kopii zapasowych, wciśnij ikonę kopii zapasowej . Wyświetlane są pliki ".backup" kopii

zapasowych, oraz normalnego zapisu. Dla każdego pliku spektaklu będzie zapisywane do 11 plików kopii zapasowych.
Więcej informacji w tematach okno Backup, oraz klawisz Backup.

By wyjść z okna Wczytaj spektakl, wciśnij Esc  w belce tytułowej. Wrócisz do menu Backup.

Napęd/Folder

Kolumna Napęd/Folder jest z lewej strony okna.
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Obrazek 2: Kolumna Napęd/Folder

Tutaj wyświetlane są wszystkie napędy i foldery, z których możemy wczytać spektakl.

Wewnętrzne to własny dysk twardy dot2.

Folder Demoshows to spektakle dostarczane przez MA Lighting, celem demonstrowania możliwości konsolety. Folder
ten jest tylko do odczytu.

Jeśli podłączono pamięć USB do konsolety, lub komputera, kolumna pokaże następny napęd pod folderem
demonstracyjnym.

Wybrany w danej chwili napęd/folder jest oznaczony pomarańczowym wskaźnikiem z lewej strony.

Pliki

Z prawej strony okna jest kolumna Pliki.

Obrazek 3: Kolumna Pliki

Tutaj mamy spektakle ze wskazanego napędu, wyświetlane z informacjami Nazwa pliku, Rozmiar i Data, skąd
możemy je wczytać,

Wskazany plik ma niebieskie tło w całym rzędzie, oraz białą ramkę wokół komórki.

By sortować kolumny w konsolecie, wciśnij i przytrzymaj nagłówek kolumny.
By sortować kolumny w dot2 onPC, kliknij prawym klawiszem myszy na nagłówku kolumny.

Więcej informacji w temacie Jak zapisać i wczytać swój spektakl.

Funkcje paska enkoderów
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Obrazek 4: Funkcje paska enkoderów okna Wczytaj spektakl

Napęd:
By wybrać Napęd w kolumnie Napęd/Folder, obracaj enkoderem w lewo lub prawo.

Plik:
By przewijać w górę lub dół kolumny Pliki, obracaj enkoderem w lewo lub prawo.

By wczytać wskazany plik, wciśnij enkoder.

7.38. Widok puli Makra

By otworzyć widok puli Makra na ekranie 1, wciśnij Macro  na konsolecie.

Obrazek 1: Widok puli Makra

Makra są fabrycznie gotowymi, zapisanymi poleceniami linii komend, używanymi do automatyzacji czynności.
Ułożone są w kolejności alfabetycznej.

By przewijać widok puli makr, przesuwaj pionowy pasek przewijania, lub przeciągnij wewnątrz widoku.

Dostępne jest 26 makr:

1. +05:
Dodaje 5% do wartości dimmera wybranych urządzeń.

2. -05:
Odejmuje 5% z wartości dimmera wybranych urządzeń.

3. Align <:
Włącza tryb Align <. Więcej o trybie pod Klawisz Align.
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4. Align >:
Włącza tryb Align >. Więcej o trybie pod Klawisz Align.

5. Align <>:
Włącza tryb Align <>. Więcej o trybie pod Klawisz Align.

6. Align ><:
Włącza tryb Align ><. Więcej o trybie pod Klawisz Align.

7. Align Off:
Wyłącza tryb Align. Więcej o trybie pod Klawisz Align.

8. Circular Copy >:
Kopiuje wszystkie wartości wybranych urządzeń z przesunięciem o jedno urządzenie w prawo.
Przydaje się przy tworzeniu chaserów.

Obrazek 2: Przed "Circular Copy >"

Obrazek 3: Po "Circular Copy >"

9. Circular Copy <:
Kopiuje wszystkie wartości wybranych urządzeń z przesunięciem o jedno urządzenie w lewo.
Przydaje się przy tworzeniu chaserów.

10. Clear All:
Czyści selekcję urządzeń i usuwa wszystkie wartości z programera. Więcej w temacie Klawisz Clear.

11. Clear Selection:
Czyści selekcję urządzeń. Więcej w temacie Klawisz Clear.

12. Clone single Preset Type:
Klonowanie presetów jednego typu, z jednego urządzenia na inne.
Przydatne, gdy w istniejącym spektaklu chcemy użyć dodatkowych urządzeń.

Przykład:
Urządzenia od 1 do 4 używają presetu koloru "Light cyan".
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Obrazek 4: Widok arkusza urządzeń - urządzenia od 1 do 4 używają presetu koloru "Light cyan"

Teraz mamy dodatkowe urządzenia w spektaklu, od 5 do 8. Chcemy, by również one używały presetu koloru "Light
cyan".

1. Wciśnij makro Clone single Preset Type .
Pokaże się pytanie, które urządzenie chcesz klonować.

2. Wpisz 1 dla urządzenia 1.
Wystarczy jedno urządzenie używające presetu.
Wciśnij Ok  w belce tytułowej.
Pokaże się pytanie, do którego urządzenia chcesz klonować.

3. Wpisz 5 thru 8.
Wciśnij Ok  w belce tytułowej.
Pokaże się pytanie o numer typu presetu, który chcemy sklonować.

4. Wciśnij 4 dla typu presetów koloru.
Wciśnij Ok  w belce tytułowej.
Pokaże się informacja, ile obiektów zostanie sklonowane.

5. Wciśnij Ok .

Wszystkie urządzenia, od 1 do 8, używają teraz presetu koloru "Light cyan".

Obrazek 5: Widok arkusza urządzeń - urządzenia od 1 do 8 używają presetu koloru "Light cyan"
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13. Clone all Presets:
Klonowanie wszystkich presetów z jednego urządzenia na inne.
Przydaje się, gdy do istniejącego spektaklu otrzymasz dodatkowe urządzenia.

Ważne:
Klonując wszystkie presety, sprawdź ponownie presety pozycji. Jeśli urządzenie nie jest w dokładnie tej
samej pozycji, trzeba będzie skorygować presety pozycji.

Przykład:
Urządzenia od 1 do 4 już były wcześniej. Urządzenia od 5 do 8 są właśnie dodane do spektaklu, a chcemy by używały
tych samych presetów co urządzenia od 1 do 4.

1. Wciśnij makro Clone all Presets .
Pokaże się zapytanie, które urządzenie chcesz klonować.

2. Wpisz 1 dla urządzenia 1.
Wystarczy jedno urządzenie używające presetu.
Wciśnij Ok  w belce tytułowej.
Pokaże się pytanie, do którego urządzenia chcesz klonować.

3. Wpisz 5 thru 8.
Wciśnij Ok  w belce tytułowej.
Pokaże się informacja, ile obiektów zostanie sklonowane.

4. Wciśnij Ok .

Urządzenia od 5 do 8 używają teraz wszystkich tych samych presetów do urządzenie 1.

14. Clone Fixture in Executor:
Klonowanie urządzeń tylko dla zadanego executora. Jeśli urządzenie źródłowe używa presetu, to preset również
zostanie sklonowany.
Przydaje się, gdy trzeba dodać jedno lub więcej urządzeń do executora, które robią to samo co inne urządzenie.

15. Export all Executor to USB:
Skrócona wersja widoku cue dla wszystkich executorów jest eksportowana jako plik .xml do podłączonej pamięci
USB. Pliki .xml trafiają do katalogu dot2\importexport. By otworzyć plik .xml, użyj przeglądarki, lub zaimportuj plik
.xml do programu arkusza obliczeniowego.

16. Export Patch to USB:
Konsoleta zapyta o nazwę pliku. Eksportuje skróconą wersję spisu urządzeń i adresowania do połączonej pamięci
USB, jako plik .xml. Pliki .xml trafiają do katalogu dot2\importexport. By otworzyć plik .xml, użyj przeglądarki, lub
zaimportuj plik .xml do programu arkusza obliczeniowego.

17. IfActive:
Wybiera w widoku urządzeń tylko te urządzenia, które mają aktywne wartości w programerze. Więcej w Czym jest
programer?

18. if output:
Wybiera w widoku urządzeń tylko te urządzenia, które mają jasność wyższą od zera.

19. IfProg:
Wybiera w widoku urządzeń tylko te urządzenia, które mają wartości w programerze. Więcej w Czym jest programer?
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20. Invert:
Do linii komend wprowadza komendę Invert.

21. Knockout Invert:
Najpierw odwraca selekcję i wyrzuca odwróconą selekcję z programera.
Przydaje się jeśli mamy w programerze wiele wartości, ale chcemy zapisać wartości tylko dla wybranych urządzeń.

Obrazek 6: Selekcja urządzeń z wartościami, przed użyciem "knockout invert"

Obrazek 7: Selekcja urządzeń z wartościami, po użyciu "knockout invert"

22. Knockout Selection:
Odznacza wybrane urządzenia w widoku urządzeń i usuwa ich wartości z programera.

23. MAtricks 1/3:
Wybiera co trzecie urządzenie z aktualnie wybranych urządzeń, zaczynając od pierwszego urządzenia.
Klawisze Next i Previous wybierają co trzecie urządzenie, zaczynając od następnego lub poprzedniego urządzenia.
Przykład: Jeśli Highlight jest włączone, zaświecone jest co trzecie urządzenie.
Użycie klawiszy Next i Previous resetuje się z powrotem używając makra 36 MAtricks RESET.

24. MAtricks 1/4:
Wybiera co czwarte urządzenie z aktualnie wybranych urządzeń, zaczynając od pierwszego urządzenia.
Klawisze Next i Previous wybierają co czwarte urządzenie, zaczynając od następnego lub poprzedniego urządzenia.
Przykład: Jeśli Highlight jest włączone, zaświecone jest co czwarte urządzenie.
Użycie klawiszy Next i Previous resetuje się z powrotem używając makra 36 MAtricks RESET.

25. MAtricks 1/5:
Wybiera co piąte urządzenie z aktualnie wybranych urządzeń, zaczynając od pierwszego urządzenia.
Klawisze Next i Previous wybierają co piąte urządzenie, zaczynając od następnego lub poprzedniego urządzenia.
Przykład: Jeśli Highlight jest włączone, zaświecone jest co piąte urządzenie.
Użycie klawiszy Next i Previous resetuje się z powrotem używając makra 36 MAtricks RESET.

26. MAtricks Block 1:
Wybiera bloki po 1 urządzeniu z aktualnej selekcji urządzeń, zaczynając od pierwszego urządzenia.
Klawisze Next i Previous wybierają następny lub poprzedni blok.
Użycie klawiszy Next i Previous resetuje się z powrotem używając makra 36 MAtricks RESET.
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Podpowiedź:
Możemy używać makra MAtricks block jako polecenia w widoku Cue.

27. MAtricks Block 2:
Wybiera bloki po 2 urządzenia z aktualnej selekcji urządzeń, zaczynając od pierwszego urządzenia.
Klawisze Next i Previous wybierają następny lub poprzedni blok.
Użycie klawiszy Next i Previous resetuje się z powrotem używając makra 36 MAtricks RESET.

28. MAtricks Block 3:
Wybiera bloki po 3 urządzenia z aktualnej selekcji urządzeń, zaczynając od pierwszego urządzenia.
Klawisze Next i Previous wybierają następny lub poprzedni blok.
Użycie klawiszy Next i Previous resetuje się z powrotem używając makra 36 MAtricks RESET.

29. MAtricks Block 4:
Wybiera bloki po 4 urządzenia z aktualnej selekcji urządzeń, zaczynając od pierwszego urządzenia.
Klawisze Next i Previous wybierają następny lub poprzedni blok.
Użycie klawiszy Next i Previous resetuje się z powrotem używając makra 36 MAtricks RESET.

30. MAtricks Even:
Wybiera co drugie urządzenie z aktualnej selekcji urządzeń, zaczynając od drugiego urządzenia (czyli parzyste, licząc
wedle selekcji).
Klawisze Next i Previous przełączają wtedy między parzystymi i nieparzystymi.
Użycie klawiszy Next i Previous resetuje się z powrotem używając makra 36 MAtricks RESET.

31. MAtricks Even ID:
Z aktualnej selekcji urządzeń wybiera tylko urządzenia z parzystymi numerami ID.
Klawisze Next i Previous przełączają wtedy między następnym i poprzednim parzystym numerem ID.
Użycie klawiszy Next i Previous resetuje się z powrotem używając makra 36 MAtricks RESET.

32. MAtricks Group 0:

Ważne:
By używać makr MAtricks Group, wpisuje się wartości używając kalkulatora, lub pola numerycznego.

Szereguje wartości wzdłuż selekcji.
- Wybierz MAtricks Group a potem wpisz szeregowane wartości.

Obrazek 8: Urządzenia używają MAtricks Group 0

33. MAtricks Group 2:
Szereguje wartości wzdłuż grup po 2 urządzenia, w aktualnej selekcji urządzeń.
- Wybierz MAtricks Group a potem wpisz szeregowane wartości.
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Obrazek 9: Urządzenia używają MAtricks Group 2

34. MAtricks Group 3:
Szereguje wartości wzdłuż grup po 3 urządzenia, w aktualnej selekcji urządzeń.
- Wybierz MAtricks Group a potem wpisz szeregowane wartości.

Obrazek 10: Urządzenia używają MAtricks Group 3

35. MAtricks Group 4:
Szereguje wartości wzdłuż grup po 4 urządzenia, w aktualnej selekcji urządzeń.
- Wybierz MAtricks Group a potem wpisz szeregowane wartości.

Obrazek 11: Urządzenia używają MAtricks Group 4

36. MAtricks Odd:
Wybiera co drugie urządzenie z aktualnej selekcji urządzeń, zaczynając od pierwszego urządzenia (czyli nieparzyste,
licząc wedle selekcji).
Klawisze Next i Previous przełączają wtedy między parzystymi i nieparzystymi.
Użycie klawiszy Next i Previous resetuje się z powrotem używając makra 36 MAtricks RESET.

37. MAtricks Odd ID:
Z aktualnej selekcji urządzeń wybiera tylko urządzenia z nieparzystymi numerami ID.
Klawisze Next i Previous przełączają wtedy między następnym i poprzednim nieparzystym numerem ID.
Użycie klawiszy Next i Previous resetuje się z powrotem używając makra 36 MAtricks RESET.

38. MAtricks RESET:
Resetuje użycie klawiszy Next i Previous do pierwotnego stanu.
Jest to potrzebne po użyciu makr MAtricks.

39. Off all Executor:
Wyłącza wszystkie executory, za wyjątkiem głównego.

40. Off Pages Minus Current:
Wyłącza wszystkie strony, za wyjątkiem aktualnie widocznej strony w pasku executorów.
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41. Oops Menu:
Otwiera widok Oops na ekranie 1.

42. Quicksave the Show File:
Zapisuje spektakl. Więcej w temacie klawisz Backup.

43. Shuffle Selection:
Dot2 pamięta kolejność w jakiej wybrano urządzenia, np. od urządzenia 1 do 10, lub od urządzenia 10 do 1.
Jest to potrzebne do np. efektów, lub funkcji highlight.

Makro "Shuffle Selection" tasuje kolejność w selekcji urządzeń.

Przykład bez makra "Shuffle Selection":
Select the fixtures in the fixtures view from 1 to 8, press At  1  0  Thru  1  0  0 .

Obrazek 12: Bez przetasowania kolejności

Wartości od 10 do 100 są użyte na urządzeniach w kolejności wybrania.

Przykład z makrem "Shuffle Selection":
Wybierz w widoku urządzeń urządzenia od 1 do 8, wciśnij makro Shuffle Selection , wciśnij At  1  0  Thru  1
0  0 .
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Obrazek 13: Przykład z przetasowaniem kolejności

Wartości od 10 do 100 są użyte na urządzeniach w kolejności przetasowanej makrem.

44. Shuffle Values:
Przetasowanie wartości wybranych urządzeń.

Obrazek 14: Przed tasowaniem wartości

Obrazek 15: Przykład po tasowaniu wartości

45. Stomp Running Effects:
Wytłumia działanie wszystkich uruchomionych efektów. By przywrócić efekty z powrotem, wciśnij Clear .
Więcej informacji w temacie komenda Stomp.

7.39. Widok Magik Szybkości

By otworzyć widok Magik szybkości, wciśnij Magic  na konsolecie, lub w pasku widoków wciśnij Więcej...  a potem

Magic Speed .

297



dot2 User Manual

© 2017 MA Lighting Technology GmbH | Dachdeckerstr. 16 | D-97297 Waldbüttelbrunn | Germany
Phone +49 5251 688865-27 | support (at)ma-dot2.com | www.malighting.com

Version 1.3

1

Obrazek 1: Widok Magik szybkości

Widok Magik szybkości przedstawia siedem masterów specjalnych.

By zobaczyć Master Rate, Exec Time oraz Prog Time, wciśnij Other w belce tytułowej widoku Magik Szybkości. 

Obrazek 2: Widok Magik Szybkości - Other

Jeśli master jest włączony, wyświetlany jest kolorem trawiasto zielonym.
Jeśli master jest wyłączony, wyświetlany jest kolorem oliwkowo zielonym.
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Dla dodatkowych informacji o ikonach i funkcjach przycisków, zobacz temat o ikonach.

Master Speed 1-4:
Steruje szybkością efektów w cue, oraz szybkością chaserów.
Jeśli jakiś executor nie powinien być regulowany tym masterem, zmień to w ustawieniach executora.

Master Rate:
Steruje tempem, współczynnikiem czasów wyzwalacza, przenikania (fade) i czekania (delay).
Gdy master tempa jest używany, czasy wyzwalania, przenikania i czekania w kolejkach cue są oznaczone gwiazdkami
*.

Obrazek 3: Główna kolejka cue przy aktywnym Master Rate

Jeśli jakiś executor nie powinien być sterowany suwakiem mastera tempa, zmień to w ustawieniach executora.

Exec Time (= Executor Time):

Zastępuje czas przenikań oraz włączeń i wyłączeń. Czasy czekania są ignorowane. Czas wyzwalania i kontynuacji nie
są objęte zmianami.
Gdy użyty jest Exec Time, czasy przenikania i czekania są oznaczone znakiem równości =.

Obrazek 4: Główna kolejka cue, gdy użyty jest Exec Time

Prog Time (= Programmer Time):

Steruje czasem przenikania programera.

Funkcje paska enkoderów

Domyślna szybkość enkodera jest wyświetlana bez części dziesiętnych.
By przełączyć szybkość enkodera na małą, wciśnij klawisz enkodera . Skok enkodera wyświetlany jest wtedy z
częściami dziesiętnymi..
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Obrazek 5: Pasek enkoderów widoku Magik Szybkości

Master Speed 1-4:
By zmienić szybkość jednego z Master Speed, obróć enkoder w lewo lub prawo.
By otworzyć kalkulator, wciśnij enkoder.

Master Rate:
By zmienić tempo Master Rate, obróć enkoder w lewo lub prawo.
By otworzyć kalkulator, wciśnij enkoder.

Exec Time:
By zmienić czas Executor Time, obróć enkoder w lewo lub prawo.
By otworzyć kalkulator, wciśnij enkoder.

Prog Time:
By zmienić czas Programmer Time, obróć enkoder w lewo lub prawo.
By otworzyć kalkulator, wciśnij enkoder.

 

7.40. Konfiguracja MIDI
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7.40. Konfiguracja MIDI

Ważne:
Okno Konfiguracja MIDI jest dostępne tylko w dot2 onPC. W konsolecie dot2 ta konfiguracja nie jest
potrzebna.

By przejść do okna Konfiguracja MIDI, wciśnij Tools  a potem Konfiguracja MIDI .

Obrazek 1: Okno Konfiguracja MIDI

W oknie Konfiguracja MIDI wybieramy źródła dla wejścia MIDI i wyjścia MIDI.

By otworzyć listę z dostępnymi źródłami, wciśnij na wielokropku .

Obrazek 2: Rozwijana lista w MIDI In

Jeśli wybrane jest poprawne źródło, czerwony znak zakazu jest zastąpiony zielonym znaczkiem zatwierdzenia.

Funkcje paska enkoderów

Obrazek 3: Pasek enkoderów dla okna Konfiguracja MIDI

Przewiń:
By przewijać w rozwijanej liście w górę lub dół, obróć enkoder w lewo lub prawo.

7.41. Okno Monitor MIDI
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7.41. Okno Monitor MIDI

By otworzyć okno Monitor MIDI, wciśnij Tools  i wciśnij w kolumnie MIDI na Monitor MIDI .

Obrazek: Monitor MIDI

Monitor MIDI wyświetla:

wysyłane i odbierane nuty MIDI

komendy MSC (=MIDI Show Control) In

komendy MSC Out

By przewijać w pionie, użyj pionowego paska przewijania.
By przewijać w poziomie, wciśnij na widoku i poruszaj widokiem z prawej w lewo.

Jeśli nie jest widoczny koniec listy z monitora MIDI, wyświetla się strzałka kierunku .

By przejść na koniec listy monitora MIDI, wciśnij na strzałce kierunku .

By wyjść z okna monitora MIDI, wciśnij  w belce tytułowej, lub wciśnij Esc  w konsolecie.

Dla dodatkowych informacji o MIDI, zobacz:

Komenda MidiNote

MIDI Show Control

Konfiguracja MIDI
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7.42. Okno MIDI Show Control

By otworzyć okno MIDI Show Control, wciśnij Setup  i wciśnij w kolumnie Show na MIDI Show Control .

Obrazek 1: Okno MIDI Show Control

Ważne:
Jeśli MIDI Show Control jest używane w sieci, tylko konsoleta master będzie wysyłać i odbierać komendy
MIDI Show Control.
Komendy MIDI Show Cntrol działają również gdy konsoleta jest samodzielna.

Ważne:
Należy albo wysyłać albo odbierać komendy MIDI Show Control. Jednoczesne wysyłanie i odbieranie
komend MIDI Show Control może stworzyć nieskończoną pętlę.

W oknie MIDI Show Control (MSC) konfigurujemy ustawienia MSC. By nadawca i odbiorca mogli się komunikować,
muszą mieć takie same ustawienia MSC.

Podpowiedź:
By sprawdzić ponownie komunikaty wejściowe i wyjściowe MSC, wciśnij Tools  i wciśnij Monitor MIDI .
Dla dodatkowych informacji, przeczytaj temat Monitor MIDI.

Po wciśnięciu w linii edycji, wyświetli się chmurka podająca poprawne wartości.

Kanał:
Wyświetla kanał MIDI.
By wybrać kanał, przyciskaj na plus lub minus.
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ID Urządzenia:
Wyświetla ID urządzenia.
By wybrać ID urządzenia, przyciskaj na plus lub minus.

ID Grupy:
Wyświetla ID grupy.
By wybrać ID grupy, przyciskaj na plus lub minus.

Port Ethernet:
Wyświetla port protokołu Ethernet.
By wybrać port Ethernet port, przyciskaj na plus lub minus.

Tryb:
Wyświetla tryb MSC.

Domyślnie, tryb MSC jest nieaktywny. By wybrać tryb MSC, wciśnij na wielokropku  w linii edycji.
Otworzy się rozwijana lista. Dostępne są trzy tryby MSC:

Nieaktywne - MSC nie będzie wysyłane ani odbierane

Ethernet - MSC będzie wysyłane lub odbierane przez Ethernet

MIDI - MSC będzie wysyłane lub odbierane przez złącza MIDI z tyłu konsolety

Exec:
Wyświetla executor dla komend MSC.

Domyślnie jest wybrany Tylko Główny. By wybrać executor, wciśnij wielokropek  w linii edycji.
Otworzy się rozwijana lista. Dostępne są trzy wywołania executorów:

Tylko Główny - Z i do executora głównego.

Exec.Strona - Z i do danego executora ze strony 1. Rozdzielone kropką (Hex = 2E).

Exec Strona - Z i do danego executora ze strony 1. Rozdzielone spacją (Hex = 20).

Format komendy:
Wyświetla format komendy. Służy on do wskazania typu sprzętu, które ma odbierać komunikaty MSC.

Domyślnie jest wybrane Wszystko. By wybrać format komendy, wciśnij na wielokropku  w linii edycji.
Otworzy się rozwijana lista. Dostępne są trzy formaty komendy:

Ruchome światło - Format to Hex = 02

Światło ogólne - Format to Hex = 01

Wszystko - Format to Hex = 7F

Wyślij do (tylko MSC Out):

Wyświetla do kogo będą wysyłane komunikaty MSC.

Domyślnie w Wyślij do wybrane jest Wszystko. By wybrać inną opcję wysyłania, wciśnij na wielokropku  w linii

edycji. 
Otworzy się rozwijana lista. Dostępne są trzy opcje wysyłania:

Grupa - Wysyła komunikaty MSC do ID grupy wybranego w MSC Out.

Urządzenie - Wysyła komunikaty MSC do ID urządzenia wybranego w MSC Out.

Wszystko - Wysyła komunikaty MSC do ID urządzenia i ID grupy wybranych w MSC Out.

Funkcje paska enkoderów

304



dot2 User Manual

© 2017 MA Lighting Technology GmbH | Dachdeckerstr. 16 | D-97297 Waldbüttelbrunn | Germany
Phone +49 5251 688865-27 | support (at)ma-dot2.com | www.malighting.com

Version 1.3

1

Funkcje paska enkoderów

Obrazek 2: Pasek enkoderów dla okna MIDI Show Control

Przewiń:
By wybrać ID lub przewijać w rozwijanej liście, obracaj enkoder w lewo lub prawo.

7.43. Okno Interfejs sieciowy

Okno to jest dostępne tylko w dot2 onPC.

By otworzyć okno interfejsu sieciowego, wciśnij Setup  i dotknij w kolumnie DMX/Sieć na Interfejs sieciowy .

W tym oknie wybierasz interfejs sieciowy dla dot2 onPC. By zobaczyć aktualnie wybrany interfejs sieciowy, otwórz
okno Informacje systemowe.

By wybrać interfejs sieciowy, wciśnij na reprezentującym go polu. Konsoleta pyta o zatwierdzenie ustawienia i
restartowanie onPC. Wciśnij Ok .

Nie ma konieczności zapisania pliku spektaklu.

By wyjść z okna interfejsu sieciowego, wciśnij  w belce tytułowej, lub wciśnij Esc  w konsolecie. Wrócimy do
Konfiguracja.

Powiązane tematy
Konfiguracja

Okno Informacje systemowe

7.44. Konfiguracja protokołów sieciowych

By otworzyć konfigurację protokołów sieciowych, wciśnij Setup  a potem Protokoły sieciowe  w kolumnie
DMX/Sieć.
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Obrazek 1: Konfiguracja protokołów sieciowych – Art-Net

By edytować komórki w kolumnach Podsieć i Przestrzeń, wciśnij na komórce i wciśnij enkoder, lub wciśnij i

przytrzymaj komórkę. Otworzy się kalkulator, wyświetlając numerację szesnastkową - od 0 do 9 i od A do F. 

Obrazek 2: Konfiguracja protokołów sieciowych - kalkulator dla Art-Net

306



dot2 User Manual

© 2017 MA Lighting Technology GmbH | Dachdeckerstr. 16 | D-97297 Waldbüttelbrunn | Germany
Phone +49 5251 688865-27 | support (at)ma-dot2.com | www.malighting.com

Version 1.3

1

Obrazek 3: Konfiguracja protokołów sieciowych – sACN

By edytować kolumnę Przestrzeń sACN, wciśnij komórkę i wciśnij enkoder, lub wciśnij i przytrzymaj komórkę. Otworzy

się kalkulator: 

Obrazek 4: Konfiguracja protokołów sieciowych - kalkulator dla sACN

Wymagana sesja:
By używać Art-Net lub sACN (=strumieniowy ACN), trzeba używać sesji. By stworzyć sesję, wciśnij Sesje
w konfiguracji. Otworzy się konfiguracja sieci.
Jeśli nie jesteś w sesji, to Art-Net i sACN nie będą aktywne.

307



dot2 User Manual

© 2017 MA Lighting Technology GmbH | Dachdeckerstr. 16 | D-97297 Waldbüttelbrunn | Germany
Phone +49 5251 688865-27 | support (at)ma-dot2.com | www.malighting.com

Version 1.3

1

Protokoły sieciowe z dot2 onPC:
Używając Art-Net lub sACN w dot2 onPC, pierwszą przestrzeń mamy darmową. Jeśli chcecie wysyłać
więcej jak jedną przestrzeń, trzeba dodać bramkę Node4, do maksymalnie 1024 kanałów DMX.

Windows® 8 lub Windows® 8.1:
By używać Art-Net z Windows® 8 lub Windows® 8.1, trzeba uruchomić program jako administrator. Bez
uruchomienia programu w trybie administratora, Art-Net będzie nieaktywny.

Ważne:
Adresy Art-Net i sACN nie mogą być przyporządkowane wielu przestrzeniom. 

Jeśli adresy Art-Net lub sACN są przypisane do wielu przestrzeni, wartości będą zaznaczone na czerwono, informując
że są błędne.

Obrazek 5: Błędne wartości w Konfiguracji protokołów sieciowych

W tym oknie można aktywować lub wyłączać Art-Net i sACN.
Art-Net i sACN są dopełnieniem standardowego protokołu sieciowego dot2-Net.
Protokoły sieciowe przesyłają DMX łącznością przez sieć przewodową (Ethernet).

Priorytet sACN:
Priorytet sACN w dot2 jest ustawiony na 100.

Zielony znaczek potwierdzenia oznacza, że protokół sieciowy jest aktywowany.
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Czerwony znaczek zakazu oznacza, że protokół sieciowy jest nieaktywny.
By aktywować lub wyłączyć protokół sieciowy, wciśnij na typie protokołu sieciowego.

Adres IP, który wysyła protokół sieciowy, jest wyświetlany pod protokołem sieciowym.
Adres IP dla Art-Net jest widoczny gdy tylko Art-Net zostaje aktywowany, oraz sesja jest aktywna.
By zmienić adres IP, użyj komendy SetIP.

Mamy następujące kolumny:

Aktywne:
Wyświetla czy Art-Net lub sACN jest włączony dla danej przestrzeni.
By włączyć Art-Net lub sACN dla danej przestrzeni, wciśnij i przytrzymaj komórkę, lub wciśnij enkoder Przewiń
aktywne.

Tryb:
Wyświetla obsługiwany tryb protokołu sieciowego.
Art-Net = WyjścieBroadcast (Art-Net 1)
sACN = WyjścieMulticast

Przestrzeń dot2:
Wyświetla przestrzenie dot2 od 1 do 8.

Przestrzeń Art-Net / Przestrzeń sACN:
Wyświetla przestrzenie Ethernet.
Art-Net = 0:0 - 0:7
sACN = 1 - 8

Funkcje paska enkoderów

Obrazek 6: Protokół sieciowy - pasek enkoderów

Protokół sieciowy:
By wybrać protokoły sieciowe, obróć enkoder w lewo lub prawo.
By aktywować lub wyłączyć protokół sieciowy, wciśnij enkoder. Aktualny stan jest wyświetlany w nawiasach.

Przewiń:
By przesuwać białą ramkę wskazującą, obracaj enkoder lewo lub prawo.
By w miejscu białej ramki wybierać, włączać/wyłączać, lub otwierać kalkulator w kolumnie przestrzeni, wciśnij
enkoder.

Wybierz:
By wybrać wiele komórek, wciśnij  i obróć enkoder w lewo lub prawo.
Niebieska ramka wokół komórek wskazuje wybrane komórki.

7.45. Okno Konfiguracja sieci

By otworzyć konfigurację sieci, wciśnij Setup  a potem w Sesje .
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Obrazek 1: Okno Konfiguracja sieci

W oknie tym można:

Zacząć, dołączyć lub zatrzymać sesję

Dodać lub usunąć urządzenia do/z sesji

Przypisywać poszczególne wyjścia DMX do złączy XLR (zakładki Konsolety i Bramki DMX)

Stan sesji jest niezależny od pliku spektaklu.

Pod belką tytułową jest wyświetlony stan sesji.
Domyślnie, konsoleta jest samodzielna. By podłączyć inne urządzenia do konsolety, trzeba najpierw uruchomić sesję.

By rozpocząć sesję, wciśnij Nowa sesja lub dołącz do istniejącej . Otworzy się okno Wybierz numer sesji.

Jeśli konsoleta jest w sesji, numer sesji jest wyświetlany w opisie stanu sesji.

Podłączone urządzenia

W polu podłączonych urządzeń, wyświetlane są wszystkie podłączone i poprzednio podłączone urządzenia.
Urządzenia są zorganizowane w zakładki:

Konsolety

OnPC

3D

Bramki DMX

By wybrać zakładkę, wciśnij na nazwie, np. 3D .

Kolumny wyświetlają adresy IPv6, nazwę sieciową, oraz wersję podłączonego urządzenia.

Dla konsolet i bramek DMX, wyświetlane są również złącza XLR.
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Ważne:
Zmienić można tylko nazwy sieciowe bramek Node4. Inne nazwy sieciowe są tylko do odczytu.

By zmienić nazwę sieciową bramki Node4, wciśnij i przytrzymaj na komórce nazwy, lub wciśnij enkoder ekranu.
Otworzy się klawiatura wirtualna.
Nadana nazwa sieciowa pokazuje się na przednim wyświetlaczu Node4.

By zmienić przestrzeń wyjściową DMX, wciśnij i przytrzymaj na komórce złącza XLR, lub wciśnij na enkoderze ekranu.
Otworzy się Kalkulator.
Jeśli zaadresowano tylko jedną przestrzeń, ale potrzebne są różne wyjścia XLR, można zadać tą samą przestrzeń do
więcej jak jednego wyjścia XLR.

Ważne:
By zmienić przestrzeń, sesja NIE JEST potrzebna.

By dodać urządzenie, wciśnij Dodaj . Otworzy się okno Wybierz stację.

Podpowiedź:
By dodać urządzenie, nie ma potrzeby wcześniejszego wybrania kolumny.

Ważne:
Podłączone urządzenia oraz nazwy sieciowe bramek Node4 zostaną zapisane w spektaklu. 

By usunąć urządzenie z sesji, wybierz je w tabeli i wciśnij Usuń . Urządzenie zostaje usunięte sesji.

Urządzenie może mieć cztery różne stany:

Jasno zielony:
To twoja stacja

Ciemno zielony:
To urządzenie uczestniczy w sesji.

Czerwone tło:
To urządzenie jest nie podłączone.
Urządzenie było podłączone, ale teraz jest wyłączone.
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Czerwony numer wersji:
Urządzenia nie można podłączyć. Jeśli numer wersji jest czerwony, oznacza to że próbowano podłączyć urządzenie z
inną wersją oprogramowania. Zaktualizuj dot2, dot2 onPC, lub dot2 3D do najnowszej wersji.

7.46. Okno Nowy spektakl

Okno Nowy spektakl jest dostępne poprzez Backup , a następnie Nowy spektakl .

W tym widoku wpisujesz nową nazwę pliku spektaklu i tworzysz nowy spektakl.

Domyślna nazwa pliku ma postać show_data, np. "show_2015-11-09".

By zmienić domyślną nazwę, wpisz w zielonym pasku edycji nową nazwę, używając klawiatury ekranowej.

By stworzyć nowy plik spektaklu, wciśnij OK  w belce tytułowej. Otworzy się plik nowego spektaklu.

By wyjść z okna Nowy spektakl, wciśnij Esc  w belce tytułowej. Wracasz do Backup.

Funkcje paska enkoderów

Kursor:
By przesuwać kursor w lewo lub prawo, obracaj enkoderem w lewo lub prawo.
By stworzyć nowy plik spektaklu, z nazwą z zielonego pola edycji, wciśnij enkoder.

Powiązane tematy
Okno Backup

Belka tytułowa
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7.47. Okno Wyłącz...

By otworzyć okno Wyłącz..., wciśnij w konsolecie  + Off . Na ekranie 1 otworzy się okno Wyłącz.

Obrazek 1: Okno Wyłącz

By użyć danej funkcji wyłączenia, dotknij na przycisku, lub wciśnij enkoder.

W oknie Wyłącz... dostępne są cztery opcje:

Wyłącz wszystko:
Wyłącza wszystkie executory, resetuje wszystkie mastery specjalne i czyści programer.

Wyłącz wszystkie executory:
Wyłącza wszystkie uruchomione cue i chasery.

Resetuje wszystkie mastery specjalne:
Wyłącza mastery Prog Time i Exec Time.
Resetuje Master Speed do 60 BPM.
Resetuje Master Rate do 1:1.
Resetuje mastery grup do 100%.

Wyczyść programer:
Usuwa zaznaczenie urządzeń z widoku urządzeń.
Dezaktywuje wszystkie wartości w programerze i przywraca do wielkości domyślnych, lub wartości z executorów.

Podpowiedź:
Sprawdź dwa razy wartości programera w widoku arkusza urządzeń.
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Podpowiedź:
Wyczyść programer jest tą samą funkcją, co dwukrotne wciśnięcie klawisza Clear.

Funkcje paska enkoderów

Obrazek 2: Pasek enkoderów okna Wyłącz...

Wybierz:
By wybrać jeden z przycisków, obróć enkoder w lewo lub prawo. Wybrany przycisk ma jaśniejszy odcień szarego.
By zastosować funkcję, wciśnij enkoder.

7.48. Widok Oops
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7.48. Widok Oops

By otworzyć widok Oops na ekranie 1, wciśnij i przytrzymaj Oops .

Obrazek 1: Widok Oops

Widok Oops wyświetla ostatnie 128 czynności.

W widoku tym mamy dwie kolumny.

Kolumna temu wyświetla jak dawno temu czynność była wykonana.

Kolumna Opis wyświetla opis czynności.

By wybrać czynność, dotknij na linii.
Jeśli chcesz wybrać czynność do cofnięcia, trzeba wybrać wszystkie czynności od najnowszej.
Nie można wybrać tylko jednej czynności ze środka by ją cofnąć.

Wybrane czynności mają zielone tło.

By cofnąć wybrane czynności, wciśnij Cofnij wybrane  w belce tytułowej.

By wyjść z widoku Oops, wciśnij Esc .

Funkcje paska enkoderów

Przewiń:
By wybrać czynności, obróć enkoder w lewo lub prawo.
By cofnąć wybrane czynności, wciśnij enkoder.

7.49. Widok puli Strony
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7.49. Widok puli Strony

By otworzyć widok puli Strony na ekranie 1, wciśnij Page  na konsolecie.

By otworzyć widok puli Strony na ekranie 2, wciśnij Więcej...  w pasku widoków, a potem Strony .

Obrazek 1: Widok puli Strony

W tym widoku możemy przełączać między stronami executorów.
By zmienić aktualną stronę, wciśnij na przycisku strony w puli stron.
Wybraną stronę będą wyświetlać pasek executorów, widok executorów oraz okno zmiany funkcji executora.

Aktualnie wybrana strona ma zielone tło w widoku puli.

Dostępne jest 1000 stron.

By przejść o jedną stronę do przodu, wciśnij Page + . By przejść o jedną stronę wstecz, wciśnij Page - .

Dla dodatkowych informacji, zobacz komendę Page.

Funkcje paska enkoderów

Obrazek 2: Funkcje paska enkoderów dla widoku puli Strony

Przewiń:
By przewijać widok puli stron w górę lub dół, obracaj enkoderem w lewo lub prawo.
By przewijać widok puli stron w lewo lub w prawo, wciśnij i obracaj enkoderem w lewo lub prawo.

7.50. Okno Spis urządzeń i adresowania
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7.50. Okno Spis urządzeń i adresowania

Okno spisu urządzeń i adresowania znajduje się w Konfiguracja, kolumna Show, wciśnij

Spis urządzeń i adresowania .

Obrazek 1: Spis urządzeń i adresowania

W tym widoku mamy podgląd na wszystkie urządzenia wstawione do spektaklu.

Można również dać inwersję dla wartości DMX, oraz dla enkoderów.

Wybrane urządzenia mają niebieskie tło z białą ramką dookoła.

By zatwierdzić ustawienia, wciśnij Gotowe  w belce tytułowej.

Otworzy to okno Wyjście ze spisu urządzeń i adresowania.

Kolumny w spisie

Spis ma dziewięć kolumn.

Obrazek 2: Kolumny spisu urządzeń i adresowania

FixId:
Wyświetla ID urządzenia. Kolumna ta ma funkcję sortowania.
By edytować wybór ID, wciśnij i przytrzymaj komórkę, lub wciśnij enkoder Przewiń. Otworzy się okno Wybierz ID

urządzeń.

Nazwa:
Wyświetla nazwę urządzenia. Kolumna ta ma funkcję sortowania.
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By zmienić nazwę, wciśnij i przytrzymaj komórkę, lub wciśnij enkoder Przewiń. Otworzy się okno edycji nazwy.

Typ urządzenia:
Podaje typ urządzenia, dodając na początku numer typu, a na końcu tryb.
Kolumna ta ma funkcję sortowania.
By edytować wybór typu, wciśnij Zmień typ urządzenia , lub wciśnij i przytrzymaj komórkę, lub wciśnij enkoder
Przewiń. Otworzy się okno Wybierz typ urządzenia.

Adresowanie:
Wyświetla zadany adres (DMX). Jeśli urządzenie nie ma adresu, wyświetlany jest myślnik w nawiasach.
By zmienić adres, wciśnij i przytrzymaj komórkę, lub wciśnij enkoder Przewiń. Otworzy się okno Wybierz adres DMX.

Odwróć DMX Pan:
Wyświetla czy odwrócenie DMX dla Pan jest włączone lub wyłączone (= nic nie jest wyświetlane).
By zmienić stan, wciśnij i przytrzymaj komórkę, lub wciśnij enkoder Przewiń.

Odwróć DMX Tilt:
Wyświetla czy odwrócenie DMX dla Tilt jest włączone lub wyłączone (= nic nie jest wyświetlane).
By zmienić stan, wciśnij i przytrzymaj komórkę, lub wciśnij enkoder Przewiń.

Odwróć Enk.(=Enkoder) Pan:
Wyświetla czy odwrócenie kierunku enkodera dla Pan jest włączone lub wyłączone (= nic nie jest wyświetlane)
By zmienić stan, wciśnij i przytrzymaj komórkę, lub wciśnij enkoder Przewiń.

Odwróć Enk.(=Enkoder) Tilt:
Wyświetla czy odwrócenie kierunku enkodera dla Tilt jest włączone lub wyłączone (= nic nie jest wyświetlane)
By zmienić stan, wciśnij i przytrzymaj komórkę, lub wciśnij enkoder Przewiń.

Kolor wizualizacji:
Ta opcja pomaga w wyświetleniu rzeczywistego koloru światła w dot2 3D lub widoku Urządzenia, np. dla zwykłych
dimmerów z filtrami koloru.
By zmienić kolor wizualizacji, wciśnij i przytrzymaj komórkę, lub wciśnij enkoder Przewiń. Otworzy się okno wyboru

koloru wizualizacji.
Okno wyboru koloru wizualizacji jest właściwie takie samo jak widok sterowania presetu Color.

Przyciski w spisie

Z prawej strony okna jest pięć przycisków.
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Obrazek 3: Przyciski spisu urządzeń i adresowania

Dodaj nowe urządzenia:
Wciśnij by otworzyć okno Dodaj nowe urządzenia.

Stwórz wiele adresów:
Wciśnij by otworzyć Kalkulator. Wpisz teraz ilość powtórzonych urządzeń.
Dodatkowe adresy tworzą dodatkowe rzędy do stworzenia wielu adresów DMX dla urządzenia wybranego w Spisie
urządzeń i adresowania. Używa się tego do sterowania wielu adresów DMX, używając pojedynczego ID urządzenia z
konsolety. Urządzenia stworzone powielonymi adresami robią wszystko dokładnie to samo, co dyktuje pojedyncze
urządzenie konsolety o danym ID. Powtórzone urządzenia są wizualizowane w dot2 3D. Dla dodatkowych informacji,
zobacz temat dot2 3D - obiekty 3D.

Zmień typ urządzenia:
Wciśnij by zmienić wybrany typ urządzenia. Otworzy się okno Wybierz typ urządzenia.

Ważne:
Zmiana typów urządzeń na typy mające więcej kanałów DMX nie kasuje sterego adresowania, a zamiast
tego wyświetla niepoprawne adresowanie na czerwono. Więcej informacji znajdziecie w Dodawanie,
adresowanie, zmiana i kasowanie urządzeń. 

Kasuj adres dla selekcji:
Wciśnij by usunąć adres z wybranych urządzeń.

Kasuj selekcję:
Wciśnij by skasować wybrane urządzenia ze spisu urządzeń i adresowania.

Funkcje paska enkoderów
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Obrazek 4: Funkcje paska enkoderów - Spis urządzeń i adresowania

Przewiń:
By przewijać w górę lub dół, obracaj enkoderem lewo lub prawo.
By przewijać w lewo lub prawo, przytrzymaj enkoder wciśnięty i obracaj lewo lub prawo.
By edytować wskazaną komórkę, wciśnij enkoder. Otworzy się odpowiednie okno.

Wybierz:

By wybrać typy urządzeń, przytrzymaj wciśnięty klawisz  i obróć enkoderem w lewo lub prawo.
By anulować selekcję typów urządzeń, przytrzymaj wciśnięty klawisz  i wciśnij enkoder.

 

7.51. Widok sterowania Position

By przejść do widoku sterowania Position, wciśnij Position  w pasku typów presetów.

- lub -
Wciśnij kombinację  + 2 , dla presetu typu 2 (= Position).

Widok sterowania Position jest aktywny tylko gdy mamy wybrane urządzenie z atrybutami pozycji.

Widok sterowania Position jest podzielony na widok Pozycja oraz widok parametrów Position.

By otworzyć efekty pozycji na ekranie 1, wciśnij na ikonie  w belce tytułowej.
Jeśli na wybranych urządzeniach działa efekt w Position, ten widok sterowania przełączy  się na tryb efektów i będzie
mieć niebieską belkę tytułową trybu efektów.

Widok Pozycja
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Widok Pozycja

Widok Pozycja jest piewszą zakładką widoku sterowania typu Position.

W widoku pozycji, sterujemy rzeczywistymi wartościami pozycji w stopniach.

Ważne:
Suwaki pan i tilt nadają wartości wprost. Wciśnięcia na suwakach z zestawu pan lub tilt nadaje nową
wartość parametrom, ignorując dotychczasowe wartości.
Z kolei enkodery odpowiadające tym parametrom wykonują zmianę wartości pan i tilt, zaczynając od
aktualnie istniejących wartości.

Suwak Pan: By ustawić wartość Pan, poruszaj suwakiem góra lub dół.

Suwak Tilt: By ustawić wartość Tilt, poruszaj suwakiem góra lub dół.

By ustawić daną funkcję na pozycję środkową, wciśnij Środek .

Prawa strona widoku ma wiele przycisków pomagających w ustawianiu wartości.
Są dwie funkcje ustawiające pozycje pan i tilt jednocześnie.

Odwróć: By zmienić kombinację pan i tilt i wycelować urządzenie w tą samą stronę, wciśnij Odwróć . Wartości stają

się aktywne w programerze.

Home: By wrócić wartościami pan i tilt na pozycję środkową, wciśnij Home . Wartości stają się aktywne w

programerze.

Mamy sześć różnych funkcji Align.
Align to funkcja do szeregowania wartości pozycji urządzeń w wybranej kolejności. Przyciski Align mają te same

funkcje co klawisz Align . Dla dodatkowych informacji, przeczytaj pod klawisz Align.

Align >: Szeregowanie od początkowej do końcowej wartości.

Align <: Szeregowanie od końcowej do początkowej wartości.
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Align ><: Szeregowanie od odwróconej końcowej wartości, przez początkową na środku, do końcowej wartości.

Align <>: Szeregowanie od wartości początkowej z dwóch stron, do końcowej na środku.

Skrzydła: Działa tylko na atrybuty Pan, dzieląc je po środku na dwie grupy.

Pierwszy typ urządzeń jest w pierwszej grupie i używa zadanych wartości pan.
Drugi typ jest w drugiej grupie, która działa jako odwrócone lustro dla pierwszej.

Bez Align: Do jednakowego zmieniania wartości. Funkcja Align jest wyłączona.

Widok parametrów Position

Widok parametrów Position jest w drugiej zakładce widoku sterowania Position.

W widoku parametrów, sterujemy kanałami parametrów pozycji w wartościach naturalnych wybranych urządzeń.

Funkcje paska enkoderów
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Funkcje paska enkoderów

Domyślna szybkość enkoderów to skok bez części dziesiętnych.
By zmienić szybkość enkoderów na małą, wciśnij klawisz enkodera . Skok enkodera obejmuje części dziesiętne.

By zmienić szybkość enkoderów na bardzo małą, przytrzymaj wciśnięty  i wciśnij klawisz enkodera . Skok
enkodera równa się jednemu krokowi DMX.

Pan (°)/Pan:
By ustawić wartość Pan, obróć enkoder lewo lub prawo.
By otworzyć kalkulator, wciśnij enkoder.

Tilt (°)/Tilt:
By ustawić wartość Tilt, obróć enkoder lewo lub prawo.
By otworzyć kalkulator, wciśnij enkoder.

Powiązane tematy
Czym są presety?

Jak pracować z presetami?

7.52. Widok puli presetów

By przejść do widoku puli presetów na ekranie 1, wciśnij Preset  w konsolecie.

By przejść do widoku puli presetów na ekranie 2 (lub dalszych), wciśnij Presety  w pasku widoków danego okna.

Obrazek 1: Pula presetów Dimmer
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W tym widoku widzimy pulę presetów, zgodnie z aktualnie wybranym typem w pasku typów presetów.

Dla każdego z dostępnych typów presetów istnieje pula presetów.

By przejść do widoku puli presetów Dimmer, wybierz Dimmer  w pasku typów presetów.

Belka tytułowa wyświetla w którym widoku presetu jesteśmy.

Celem przypięcia widoku i wyłączenia jego trybu dynamicznego, wciskamy pinezkę  w belce tytułowej.

Wtedy widok puli presetów nie przełącza się wraz z przełączaniem w pasku typów presetów.

W każdej puli presetów można zapisać do 999 obiektów presetów.

By przewijać w widoku puli presetów, przesuń pasek pionowego przewijania, lub przeciągaj wewnątrz widoku.

Gdy zapisujesz nowy obiekt, konsoleta wyświetli zapytanie o nazwanie go.

Obrazek 2: Pytanie o nazwanie obiektu presetu

By otworzyć do edycji zapisany obiekt presetu używając ekranu, wciśnij i przytrzymaj na polu obiektu presetu.
By otworzyć do edycji zapisany obiekt presetu używając klawiszy, wciśnij Edit  a potem wskaż obiekt który chcesz
edytować.

By przesunąć obiekt, wciśnij Move , dotknij na obiekt do przesunięcia, a potem na pustym polu, gdzie obiekt ma być
przeniesiony.

By skopiować obiekt, wciśnij Copy , dotknij na obiekcie który ma być skopiowany, a potem na pustym polu w którym
ma się znaleźć kopia.

Skopiowany obiekt otrzyma kolejny numer za nazwą obiektu, abyśmy mogli je rozróżnić.

Dla dodatkowych informacji o presetach, przeczytaj temat Czym są presety? oraz Jak pracować z presetami?

Obiekty puli presetu

Ostatnio wybrany obiekt w puli presetów ma białą ramkę wokół pola obiektu.

Preset bez funkcji jest wyświetlany szarą czcionką.
Przykład: Urządzenia użyte do tego presetu zostały usunięte w spisie urządzeń i adresowania.

Każdy obiekt puli presetów ma numer w górnym lewym rogu. Jest to numer obiektu.

Przykład Preset 3.1 = pula presetów 3 (Gobo), obiekt 1.
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Oto przykłady kilku obiektów pul presetów.

Efekty w presetach

Efekt zapisany w presecie jest sygnalizowany fioletowym znacznikiem.

Obrazek 3: Efekt zapisany w presecie

Do jednego presetu można zapisywać albo wartości efektów, albo zwykłe wartości. W puli presetów pozycji możemy
zapisać do jednego presetu wartości efektu i zwykłe wartości.

By edytować efekt zapisany w presecie, użyj funkcji Update, lub Edit. Więcej informacji w tematach Klawisz Update,
Komenda Update, oraz Klawisz Edit.

Preset pozycji z efektem może być zatrzymany tylko funkcją Stomp lub Off. Więcej informacji w tematach Komenda
Stomp i Komenda Off. Wszystkie inne presety efektów kończą się wybraniem innego obiektu presetu, mającego tylko
zwykłe wartości.

Podpowiedź:
Można również zapisać funkcję Stomp jako preset w puli presetów. Więcej informacji w temacie Jak
pracować z presetami.

Przykład presetu Dimmer

Obrazek 4: Preset Dimmer

To jest preset dimmer 1.13 (1 = pula presetów Dimmer, 13 = obiekt 13).

Zapisana wartość dimmera jest w procentach %.

Prawa strona pola ma pomarańczowy pasek dimmera, dający graficzny podgląd wartości.

Przykład presetu Position

Obrazek 5: Preset Position
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To preset pozycji 2.25 (2 = pula presetów Position, 1 = obiekt 25).

Preset pozycji wyświetla nadaną mu nazwę.

Przykład presetu Gobo

Obrazek 6: Preset Gobo

To jest preset gobo 3.6 (3 = pula presetów Gobo, 6 = obiekt 6).

Wyświetlona jest grafika gobo oraz nazwa presetu.

Przykład presetu Color

Obrazek 7: Preset typu Color - tarcza kolorów

Obrazek 8: Preset typu Color - mieszanie barw

Obrazek 9: Preset typu Color - mieszanie barw + tarcza kolorów

To jest preset Color 4.22 (4 = pula presetów Color, obiekt 22).

Preset koloru z tarczy kolorów jest wyświetlany z kółkiem.

Preset koloru z mieszania barw jest wyświetlany z kwadratem.

Preset koloru łączony z mieszania barw i tarczy koloru wyświetla:

Duże kółko pokazuje wynikowy kolor na wyjściu

Małe kółko pokazuje kolor z tarczy kolorów

Ramka kwadratowa pokazuje kolor z mieszania barw.
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Wyświetlany jest kolor wraz z nadaną mu nazwą.

Pula presetów All

Dodatkowo, poza pulami różnych typów presetów, mamy pulę presetów All.

By otworzyć tą pulę, wciśnij All  w pasku typów presetów, lub wciśnij  + 0 .

W puli presetów All, można zapisać obiekty presetów, które zawierają wartości wszystkich typów presetów.

Przykład presetu All

Obrazek 10: Preset All - zawiera dane gobo, koloru i ostrości

Załóżmy, że chcemy zapisać obiekt presetu dla wszystkich urządzeń Alpha Spot QWO z wartościami gobo, koloru i
ostrości.

1. Wybierz urządzenia Alpha Spot QWO w widoku urządzeń.
2. Nadaj wartości dla gobo, kolorów i ostrości.
3. Wciśnij Store , wciśnij All  w pasku typów presetów i wciśnij na pustym polu puli presetów.

Obiekt presetu, zawierający wszystkie aktywne informacje, zostaje zapisany w presecie puli All.

7.53. Okno Konfiguracja wejścia zdalnego

Okno konfiguracji wejścia zdalnego jest w Konfiguracji, kolumna Show, Zdalne wejścia.
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Obrazek 1: Okno Konfiguracja wejścia zdalnego

W tym oknie można ustawić, co dot2 powinien robić z podłączonymi sygnałami zewnętrznymi.

Z lewej strony ekranu mamy podane trzy różne typy zdalnego sterowania:

Analogowy

MIDI

DMX

Zielony znaczek zatwierdzenia informuje, że dany typ jest aktywny.
Czerwony znak zakazu oznacza wyłączenie danego typu.
By włączyć/wyłączyć dany typ zdalnego sterowania, wciśnij na enkoderze Typ wejścia.

Wskazany w danej chwili typ zdalnego sterowania ma pomarańczowy pasek z lewej strony komórki.

Kiedy odbierany jest czynny sygnał wejściowy, jest to wyświetlane zieloną kontrolką.

Dla wszystkich wejść zdalnego sterowania, dostępne są następujące cztery kolumny:

Typ:
Wyświetla rodzaj czynności jaką powinna wykonać konsoleta przy aktywowaniu danej wartości.
By wybrać typ, wciśnij i przytrzymaj komórkę, lub wybierz i przyciśnij enkoderem Przewiń. Otworzy się okno Wybierz

typ.

Strona:
Wyświetla wybraną stronę.
By zmienić stronę, wciśnij i przytrzymaj komórkę, lub wciśnij i przytrzymaj enkoder przewijania. Otworzy się Kalkulator.

Executor (tylko gdy wybrano typ Exec):
Wyświetla numer executora wybranej strony, przypisanego dla danego wejścia.
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Podpowiedź:
By zobaczyć numery executorów w pasku executorów, wciśnij i przytrzymaj klawisz .

By wybrać executor, wciśnij i przytrzymaj komórkę, lub wciśnij komórkę i wciśnij na enkoderze Przewiń. Otworzy się

Kalkulator.
Jeśli wpiszesz niewłaściwy numer executora, komórka executora będzie wyświetlona na czerwonym tle.

Element (tylko gdy wybrano typ Exec):

Wyświetla przypisany suwak lub klawisz.
By wybrać suwak lub klawisz, wciśnij i przytrzymaj komórkę, lub wciśnij komórkę i wciśnij na enkoderze Przewiń.

Otworzy się okno Wybierz Element.

CMD (= komenda, tylko gdy wybrano typ CMD):

Wyświetla komendę przypisaną do wejścia.
By wpisać komendę, wciśnij i przytrzymaj komórkę, lub wciśnij komórkę i wciśnij na enkoderze Przewiń. Otworzy się

klawiatura ekranowa. Wpisz komendę jaka powinna być wykonana.
 

Analogowy

Do używania zdalnego sterowania analogowego, trzeba podłączyć np. bramkę optyczną lub przycisk, z tyłu konsolety
do wejścia DC Remote Control.
Więcej w układ i konfiguracja sprzętu.

Poza czterema standardowymi kolumnami, sterowanie analogowe ma kolumnę Wejście.

Wejście:
Wyświetla numer wejścia ze złącza DC Remote Control.
Układ styków jest pokazany obok złącza z tyłu konsolety.
Styki 1 - 6 = Wejścia 1,3,5,7,9,11 
Styki 9 - 14 = Wejścia 2,4,6,8,10,12
Mamy do przydzielenia dwanaście różnych wejść.
Kolumna ta jest tylko do odczytu.

MIDI

Do używania zdalnego sterowania MIDI, trzeba podłączyć zdalne sterowanie MIDI do gniazda MIDI In z tyłu konsolety.
Więcej w układ i konfiguracja sprzętu.

Jeśli w kolumnie typu podamy executor, a kolumnie klawisza damy suwak, to szybkość nuty steruje poziomem
suwaka.

Poza czterema standardowymi kolumnami, sterowanie MIDI ma kolumnę Nuta.

Nuta:
Wyświetla dostępne nuty MIDI w zakresie 0 - 127.
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DMX

By użyć zdalnego sterowania DMX, podłącz zdalne sterowanie DMX do gniazda DMX In z tyłu konsolety, lub jednym z
protokołów sieciowych - wprowadzając Art-Net lub sACN.
Więcej w układ i konfiguracja sprzętu.

Ważne:
Przychodzące wartości DMX są wyświetlane w przestrzeni 9 widoku DMX. 

By aktywować klawisze lub polecenia przez wejście DMX, potrzebna jest wartość od 128 do 255.
Zielona kontrolka jest widoczna tylko, gdy dla suwaków jest wysyłana wartość DMX powyżej zera, lub powyżej 127 dla
klawiszy albo komend.

Poza czterema standardowymi kolumnami, sterowanie DMX ma kolumnę DMX.

DMX:
Wyświetla adresy DMX dla przestrzeni 9 (wejścia DMX).
Kolumna jest tylko do odczytu.

Funkcje paska enkoderów

Obrazek 2: Funkcje paska enkoderów dla okna Konfiguracja wejścia zdalnego

Typ wejścia:
By wybrać typ wejścia zdalnego, obróć enkoder w lewo lub prawo.
By aktywować lub wyłączyć typ wejścia zdalnego, wciśnij enkoder. Aktualny stan jest wyświetlany w nawiasach.

Przewiń:
By przewinąć w górę lub dół, obróć enkoder w lewo lub prawo.
By przewinąć w lewo lub prawo, wciśnij i obróć enkoder w lewo lub prawo.
By edytować wybraną komórkę, wciśnij enkoder. Otworzy się odpowiednie okno.

Wybierz:

By wybrać więcej jak jedną komórkę, wciśnij klawisz  i obróć enkoder w górę lub dół.
Wybrana komórka jest wyświetlona z niebieską ramką wokół niej.

7.54. Okno Zapisz spektakl jako
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7.54. Okno Zapisz spektakl jako

Okno Zapisz spektakl jako... jest otwierane w menu Backup, dostępne przez wciśnięcie Backup , a potem

Zapisz spektakl jako...  .

W tym widoku zapisuje się kopię aktualnego pliku spektaklu.

Z zielonym polu edycji wyświetlana jest aktualna nazwa pliku.
By zmienić nazwę pliku, wpisujemy ją klawiaturą ekranową.

By zapisać kopię bieżącego spektaklu pod nową nazwą pliku, wciśnij  w belce tytułowej. Plik spektaklu zostaje
zapisany, a menu Backup zamknięte.

By wyjść z okna Zapisz spektakl jako..., wciśnij  w belce tytułowej. Wracamy do menu Backup.

Funkcje paska enkoderów

Kursor:
By poruszać kursorem w lewo i prawo, obracaj enkoderem w lewo i prawo.
By stworzyć nowy plik spektaklu z nazwą z zielonego paska edycji, wciśnij enkoder.

Powiązane tematy
Jak zapisać i wczytać swój spektakl

Belka tytułowa

Okno Backup

7.55. Okno Wybierz adres DMX...
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7.55. Okno Wybierz adres DMX...

Okno Wybierz adres DMX... występuje wewnątrz Konfiguracja, pod Spis urządzeń i adresowania.

1. Dla istniejących urządzeń:

Wciśnij i przytrzymaj komórkę w kolumnie Adresowanie dla urządzenia któremu chcesz zmienić adres.

2. Dla nowych urządzeń:

Wciśnij Dodaj nowe urządzenia, wciśnij ostatnim przycisku Wybierz...  na prawo od pól Adres i Odstęp.

Otworzy się okno Wybierz adres DMX....

Obrazek 1: Okno Wybierz adres DMX...

W tym oknie adresuje się urządzenia pod wybrane adresy DMX.

Pod belką tytułową znajduje się zielona linia edycji.

By zrobić przeskok na inny adres DMX, można wpisać adres DMX w linii edycji.

Linia edycji wyświetla na bieżąco adres DMX z tabeli.

By zatwierdzić wybrany adres DMX, wciśnij  w belce tytułowej. Okno zamyka się i wracasz do poprzedniego
okna.

By wyjść z okna Wybierz adres DMX, wciśnij  w belce tytułowej. Wracasz do poprzedniego okna.

Podgląd przestrzeni

Podgląd przestrzeni znajduje się z lewej strony okna.
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Obrazek 2: Kolumna przestrzeni

Kolumna przestrzeni wyświetla jednocześnie zajętość ośmiu przestrzeni.

Wybrana przestrzeń ma zielone tło i białą ramkę.

Białe kropki wewnątrz symbolizują zajęte adresy DMX.

Jeśli w środku nie ma kropek, przestrzeń jest wolna.

Tabela adresów

Tabela adresów jest tuż obok podglądu przestrzeni.

Tabela ma cztery kolumny Adres, ID, Typ urządzenia i Atrybut.

Adres: Wyświetla adres DMX.

ID: Wyświetla ID urządzenia.

Typ urządzenia: Podaje użyty typ urządzenia.

Atrybut: Wyświetla atrybuty urządzenia.

Gdy urządzenie potrzebuje więcej jak jeden adres DMX, pierwszy rząd ma białą czcionkę, a następne mają szarą
czcionkę.

Wybrane urządzenia, które mieszczą się we wskazanych adresach DMX, mają zielone tło.
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Obrazek 3: Tabela adresów, brak kolizji adresów urządzeń

Wybrane urządzenia nie mieszczące się w wybranych adresach DMX, mają czerwone tło.

Obrazek 4: Tabela adresów, kolizja adresów urządzeń

Funkcje paska enkoderów

Obrazek 5: Pasek enkoderów okna Wybierz adres DMX...
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Przestrzeń:
By wybrać przestrzeń w kolumnie przestrzeni, obróć enkoder w lewo lub prawo.

Adres:
By wybrać adres w tabeli, obróć enkoder w lewo lub prawo.
By zatwierdzić wybrany adres, wciśnij enkoder.

Odstęp adresu:
By wybrać odstęp adresu, obróć enkoder w lewo lub prawo.
Dla dodatkowych informacji o odstępie adresu, przeczytaj temat okno Dodaj nowe urządzenia.

7.56. Wybierz porty DMX

By przejść do okna Wybierz porty DMX, wciśnij Setup , wybierz Sesje , potem zakładkę Bramki DMX, potem

wciśnij i przytrzymaj na komórce przestrzeni.

W tym oknie wybieramy zakres przestrzeni, które bramka Node4 powinna mieć na wyjściach DMX.

Wybór jest między

przestrzeniami 1 - 4

przestrzeniami 5 - 8

By wybrać zakres przestrzeni, wciśnij na odpowiadającym mu polu.

By wyjść z okna wyboru portów DMX, wciśnij  w belce tytułowej, lub wciśnij Esc  na konsolecie.

Powiązane tematy
Konfiguracja

Konfiguracja sieci

7.57. Okno Wybierz ID urządzeń...

Okno Wybierz ID urządzeń... znajduje się w Konfiguracji, kolumna Show, Spis urządzeń i adresowania, po wciśnięciu

komórki kolumny FixID (dla istniejących urządzeń), lub w oknie Dodaj nowe urządzenia po wciśnięciu Wybierz...

obok pola ID (dla nowych urządzeń).
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Obrazek 1: Okno Wybierz ID urządzeń

W tym widoku wybierasz ID urządzenia dla wybranych/dodawanych urządzeń.

By przejść do wcześniejszej przerwy w wolnych zakresach ID, wciśnij ikonę skoku wstecz .

By przejść do następnej przerwy w wolnych zakresach ID, wciśnij ikonę skoku do przodu .

Zielona linia edycji wyświetla wybrane ID urządzeń.
By przejść na konkretne ID urządzenia, wpisz jego numer do zielonej linii.

By przejść o jedno ID do przodu, wciśnij na plus w zielonej linii edycji.
By przejść o jedno ID wstecz, wciśnij na minus na zielonej linii edycji.

ID urządzeń są wyświetlone w polach.

Numer białą pogrubioną czcionką podaje ID urządzenia.

Jeśli ID urządzenia jest zajęte, pod numerem ID wyświetlony jest typ urządzenia zajmującego ten numer.

Obrazek 2: Zajęte ID urządzenia

Jeśli wybierzesz zajęte ID urządzenia, to pole ID urządzenia ma czerwone tło.
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Obrazek 3: Dostępne ID urządzenia

Jeśli wybierzesz dostępne ID urządzenia, pole ID urządzenia ma zielone tło.

By zatwierdzić wybór ID urządzeń, wciśnij OK  w belce tytułowej.

By wyjść z okna Wybierz ID urządzeń, wciśnij Esc  w belce tytułowej.

Funkcje paska enkoderów

Obrazek 4: Pasek enkoderów dla okna Wybierz ID urządzeń

Fixture ID:
By przesuwać selekcję ID urządzeń, obróć enkoder w lewo lub prawo.
By wybrać wskazane ID, wciśnij enkoder.

7.58. Okno Wybierz typ urządzenia...

Okno Wybierz typ urządzenia... występuje w Konfiguracji, kolumna Show, Spis urządzeń i adresowania, po wciśnięciu

Zmień typ urządzenia , albo wciśnięciu i przytrzymanie na komórce w kolumnie Typ urządzenia.

Obrazek 1: Okno Wybierz typ urządzenia

W tym widoku widzimy wszystkie typy urządzeń zaimportowane do naszego spektaklu.
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Podpowiedź:
Jeśli zamienimy typ urządzenia z tarczą kolorów na urządzenie z mieszaniem barw, kolory będą
przekształcone automatycznie.

By zaimportować nowy typ urządzenia z biblioteki do spektaklu, wciśnij ikonę importu  w belce tytułowej. Otworzy

to okno importu typu urządzenia.

By wyeksportować typ urządzenia na pamięć USB, oraz do biblioteki urządzeń w konsolecie, wciśnij ikonę eksportu 

. Otworzy się komunikat informujący, jaki typ urządzenia został wyeksportowany. Plik .xml typu urządzenia zapisuje
się na pamięci USB w katalogu dot2\library. Dodatkowo, typ urządzenia można importować w oknie importu typu

urządzenia.

Ważne:
Po aktualizacji oprogramowania, lub resetowaniu fabrycznym, biblioteka urządzeń z okna importu typu
urządzenia, również zostanie zresetowana. Eksportowane typy urządzeń zostaną skasowane.

By skasować eksportowane typy urządzeń z dysku w konsolecie, potrzebna jest aktualizacja oprogramowania lub
resetowanie fabryczne. Więcej informacji w tematach Jak zaktualizować konsoletę, oraz Jak zresetować konsoletę.

By przełączać między widokiem symboli  i widokiem arkusza , wciskaj na odpowiadających im ikonach w

belce tytułowej.

By skasować nieużywane typy urządzeń ze spektaklu, wciśnij na koszu .

By zatwierdzić zmiany, wciśnij OK .

By wyjść z okna Wybierz typ urządzenia..., wciśnij .

Dla dodatkowych informacji o dodawaniu i adresowaniu urządzeń, zobacz temat jak dodawać i adresować
urządzenia?

Widok symboli

By przełączyć na widok symboli, wciśnij ikonę widoku symboli  w belce tytułowej.

Typu urządzeń są poukładane w kwadratowe pola.
Wybrany typ urządzenia ma wokół białą ramkę.

Numer w górnym lewym rogu pola, wyświetla numer typu urządzenia w ramach aktualnego spektaklu.
Pogrubiona biała czcionka wyświetla jaki to typ urządzenia.
Pod nazwą typu urządzenia, wyświetlana jest nazwa producenta.

Widok arkusza

By przejść do widoku arkusza, wciśnij ikonę widoku arkusza  w belce tytułowej.
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Obrazek 2: Okno Wybierz typ urządzenia - widok arkusza

Tabela ma dziewięć kolumn z informacjami o typach urządzeń.

Komórki z jasnym szarym tłem można edytować.
Komórki z ciemnym szarym tłem są tylko do odczytu.

1. Nr
Numer typu urządzenia wewnątrz aktualnego spektaklu.

2. Długa nazwa
Wyświetla pełną nazwę typu urządzenia.
By edytować długą nazwę, wciśnij i przytrzymaj jej komórkę. Otworzy się okno edycji długiej nazwy.

3. Krótka nazwa
Wyświetla skróconą formę długiej nazwy typu urządzenia.
By edytować krótką nazwę, wciśnij i przytrzymaj jej komórkę. Otworzy się okno edycji krótkiej nazwy.

4. Producent
Wyświetla producenta danego typu urządzenia.
By edytować nazwę producenta, wciśnij i przytrzymaj jej komórkę. Otworzy się okno edycji nazwy producenta.

5. Skrót Produc.
Wyświetla skróconą formę nazwy producenta danego typu urządzenia.
By edytować skrót producenta, wciśnij i przytrzymaj jej komórkę. Otworzy się okno edycji skrótu producenta.

6. DMX Footprint
Wyświetla ilość kanałów DMX jaka jest potrzebna dla urządzenia.

7. Instancje
Wyświetla ilość elementów w typie urządzenia, traktowanych jako pojedyncze, niezależne sterowane elementy.

8. Tryb
Wyświetla tryb typu urządzenia.
By edytować nazwę trybu, wciśnij i przytrzymaj komórkę. Otworzy się okno edycji nazwy trybu.

9. Użycie
Wyświetla ile razy zaimportowany typ urządzenia jest użyty w spisie urządzeń i adresowania.

Informacje o typie urządzenia
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Informacje o typie urządzenia

Na ekranie 2 wyświetlają się informacje o typie aktualnie wskazanego urządzenia.

Obrazek 3: Informacje o typie urządzenia na ekranie 2

Najpierw wyświetlany jest producent, nazwa urządzenia i tryb w nawiasach, dla wybranego typu urządzenia.
Pod nimi wyświetlone są wszystkie kanały DMX z ich atrybutami.
Jeśli urządzenie ma kanały wirtualne, to są one wyświetlane pod rzeczywistymi kanałami.
Jeśli dostępne są notatki dla wybranego typu urządzenia, to również będą tu wyświetlane, wraz z informacjami o
wersji.

Funkcje paska enkoderów

Obrazek 4: Pasek enkoderów dla okna Wybierz typ urządzenia

Przewiń Informacje:
By przewijać widok informacji typu urządzenia, obracaj enkoder w lewo lub prawo.

Przewiń typ urządzenia:
By przewijać w górę lub dół w polu wyboru urządzenia, obróć enkoder w lewo lub prawo.
By przewijać w lewo lub prawo w polu wyboru urządzenia, wciśnij i obróć enkoder w lewo lub prawo.

7.59. Wybierz Element dla konfiguracji wejścia zdalnego
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7.59. Wybierz Element dla konfiguracji wejścia zdalnego

By otworzyć okno Wybierz Element, w oknie Konfiguracja wejścia zdalnego wciśnij i przytrzymaj odpowiednią

komórkę w kolumnie Element, lub wciśnij i przytrzymaj enkoder Przewiń.


Obrazek 1: Okno Wybierz Element, dla zdalnego sterowania DMX

Jeśli dla wejścia wybrano typ sterowania Exec, to trzeba wybrać executor, oraz sterowany w nim element.

Ilość zależnych opcji zależy od numeru executora podanego w kolumnie Executor. Jeśli przykładowo podamy

executor 101, to w opcji klawisza będzie tylko Klawisz 1.

Klawisz 2:

Sterowanie klawiszem 2, będący w executorze klawiszem flash .

Suwak:
Sterowanie suwakiem, gdzie za poziom odpowiada szybkość nuty (MIDI), lub wartość DMX.

Klawisz 1:

Sterowanie klawiszem 1, będący w executorze klawiszem Go .

By wyjść z okna Wybierz Element, wciśnij  w belce tytułowej. Wracamy wtedy do okna Konfiguracja wejścia

zdalnego .

Funkcje paska enkoderów

Obrazek 2: Funkcje paska enkoderów

Przewiń:
By przewijać w lewo lub prawo, obróć enkoder w lewo lub prawo.
By zastosować wskazany wybór, wciśnij enkoder.

7.60. Okno Wybierz funkcję executora

By otworzyć okno Wybierz funkcję executora, wciśnij na funkcji w zajętym executorze w oknie Zmień funkcję

executora lub oknie Ustawienia executora.

W tym widoku wybierasz funkcję dla wskazanego klawisza lub suwaka executora.
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By opuścić okno Wybierz funkcję executora, wciśnij Esc  w belce tytułowej, lub wciśnij Esc  w konsolecie.

Dla dodatkowych informacji o executorach, zapoznaj się z Czym są executory?

Klawisz zwykłego executora

Jeśli wskazano klawisz standardowego executora z kolejką cue, dostępne jest dla niego dziewięć różnych funkcji.

Obrazek 1: Wybierz funkcję klawisza executora - zwykły executor

Go: Wywołuje następną cue.

Go Back: Wywołuje poprzednią cue.

Pause: Pauzuje przenikanie między cue.

Toggle: Włącza/wyłącza executor.

Temp: Włącza executor na czas przytrzymywania wciśniętego klawisza. Używa również wartości suwaka mastera i

czasów.

Learn: Uczy szybkości z częstości wciśnięć klawisza (BPM).

Flash: Włącza executor na maksimum na tak długo, jak długo trzymamy wciśnięty klawisz. Czasy są ignorowane.

Select: Wybiera wszystkie urządzenia użyte w tym executorze.

Swop: Włącza executor na maksimum na tak długo, jak długo trzymamy wciśnięty klawisz. Wszystkie jasności z innych

executorów są ustawiane na zero, za wyjątkiem executorów z włączoną ochroną Swop.

Klawisz executora Master Speed

Jeśli wskazany executor jest masterem szybkości (Master Speed), mamy pięć różnych funkcji klawiszy.
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Obrazek 2: Wybierz funkcję klawisza executora - Master Speed

Toggle: Włącza/wyłącza executor mastera szybkości.

Learn: Uczy szybkości z częstości wciśnięć klawisza (BPM).

Double Speed: Podwaja aktualną szybkość.

Half Speed: Dzieli aktualną szybkość przez dwa.

Reset Speed: Resetuje mastera szybkości do 60 BPM.

Klawisz executora Master Rate

Jeśli wskazany executor jest masterem tempa (Master Rate), mamy pięć różnych funkcji klawiszy.

Obrazek 3: Wybierz funkcję klawisza executora - Master Rate

Toggle: Włącza/wyłącza executor Master Rate.

Learn: Uczy tempa z częstości wciśnięć klawisza (BPM).

Half Rate: Dzieli aktualne tempo przez 2.

Double Rate: Podwaja aktualne tempo.

Rate1: Resetuje aktualne tempo do 1:1.

Klawisze w Program Time i Executor Time
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Klawisze w Program Time i Executor Time

Jeśli wskazany executor jest masterem Program Time lub Executor Time, mamy trzy różne funkcje dla klawiszy.

Obrazek 4: Wybierz funkcję klawisza executora - mastery Program Time / Executor Time

Toggle: Włącza/wyłącza executor mastera Program Time / Executor Time.

On: Włącza executor mastera Program Time / Executor Time.

Off: Wyłącza executor mastera Program Time / Executor Time.

Master Grupy

Jeśli wskazany executor jest masterem grupy, mamy trzy różne funkcje dla klawiszy.

Obrazek 5: Wybierz funkcję klawisza executora - master grupy

Wybierz: Wybiera wszystkie urządzenia użyty w tym masterze grupy.

Flash (Tylko dla executorów z suwakami): Ustawia mastera grupy na 100% na tak długo, jak długo przytrzymany jest

wciśnięty klawisz.

Flash Down: Ustawia mastera grupy na 0% tak długo, jak długo jest przytrzymany wciśnięty klawisz.

Suwak 100mm

Dostępne jest tutaj dwanaście różnych funkcji.
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Ważne:
Jeśli funkcja Master executora głównego zostaje zastąpiona inną funkcją, przykładowo Speed Master, to
executor główny zostaje automatycznie ustawiony na 100%. Oznacza to, że wszystkie urządzenia z niego
automatycznie zostaną włączone na scenie.

Obrazek 6: Wybierz funkcję dla suwaka 100mm

Master: Skalowanie wyjściowych wartości dimmerów z executora głównego.

Crossfade: Przenikanie między dwiema cue.

CrossfadeA: Przenikanie malejących jasności.

CrossfadeB: Przenikanie rosnących jasności.

TempFader: Przenikanie do cue przy podniesieniu i wycofanie z cue przy opuszczaniu.

Master Rate: Steruje tempem dla czasów wyzwalania, przenikania i opóźnienia wszystkich executorów używających

Master Rate. 

Master Speed 1-4: Steruje szybkością efektów w pamięciach cue, oraz szybkością chaserów wszystkich executorów

używających Master Speed. 

Prog Time: Gdy jest włączony, steruje czasem przenikania w programerze. 

Exec Time: Gdy jest włączony, zastępuje czas przenikania oraz czasy włącz/wyłącz, oraz zastępuje zerem czasy

opóźnienia dla wszystkich executorów. 

Empty: Suwak nie ma funkcji. 
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Dla dodatkowych informacji, zobacz Magik Szybkości.

Suwaki zwykłego executora

Jeśli wskazano suwak zwykłego executora, mamy do wyboru trzy funkcje suwaków executorów.

Obrazek 7: Wybierz funkcję suwaka executora - zwykły executor suwakowy

Master: Skaluje poziom jasności urządzeń z danego executora.

Crossfade: Przenikanie ręczne między dwiema cue.

TempFader: Przenikanie ręczne do cue przy podniesieniu i wycofanie z cue przy opuszczaniu.

7.61. Okno Wybierz język
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7.61. Okno Wybierz język

By przejść do okna Wybierz język.., wciśnij Setup  i wciśnij na Język  (lub Language , jeśli mamy włączony

angielski).

Obrazek 1: Okno Wybierz język...

W tym oknie wybieramy język wyświetlania programu.

Dostępne jest na tą chwilę dziewięć języków:

Niemiecki

Angielski

Hiszpański

Francuski

Włoski

Polski

Portugalski

Rosyjski

Szwedzki

By wybrać język, wciśnij na odpowiednim polu.
Okno wyboru języka się zamknie i wrócimy do okna Konfiguracja.

By wyjść z wyboru języka, wciśnij Esc .

 

7.62. Okno Wybierz numer sesji
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7.62. Okno Wybierz numer sesji

Okno Wybierz numer sesji otwiera się po wciśnięciu Nowa sesja lub dołącz do istniejącej  w oknie Konfiguracja

sieci.

Okno to wyświetla wszystkie dostępne sesje.

Górnym limitem są cztery sesje.

Jeśli sesja istnieje jest wyświetlana jako Dołącz do sesji z nazwą spektaklu.

By dołączyć do sesji, lub zacząć nową, wciśnij na odpowiednim polu.

Jeśli dołączasz do sesji, plik spektaklu mastera zostanie wczytany do urządzenia.

By wyjść z okna Wybierz numer sesji, wciśnij  w belce tytułowej, lub wciśnij Esc  w konsolecie.

Wrócisz do okna Konfiguracja sieci.

Powiązane tematy
Konfiguracja

Konfiguracja sieci

7.63. Okno Wybierz stację...
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7.63. Okno Wybierz stację...

By przejść do okna Wybierz stację, otwórz Konfigurację sieci i wciśnij Dodaj .

Obrazek: Okno Wybierz stację...

Okno to wyświetla wszystkie dostępne w sieci stacje, razem z ich adresami IPv6.

Aby dodać stację do sesji, wciśnij na odpowiednim polu.

By wyjść z okna Wybierz stację, wciśnij  lub Esc  w konsolecie.

Dla dodatkowych informacji, przeczytaj temat Czym jest sieć?

 

7.64. Widok Wybierz wyzwalacz
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7.64. Widok Wybierz wyzwalacz

Ten widok otwiera się, gdy wciśniemy i przytrzymamy komórkę kolumny Wyzwalacz w widoku Cue.

Widok Wybierz wyzwalacz

W tym widoku możemy wybrać wyzwalacz dla danej cue.

Dostępne jest sześć typów wyzwalacza.

1. 'Go'
2. Czas
3. Kontynuuj
4. Dźwięk
5. BPM
6. Kod czasowy

Jeśli wyzwalacz jest ustawiony na dźwięk, w kalkulatorze czasu wyzwalania będą specjalne przyciski do częstotliwości.
Dla dodatkowych informacji, zobacz Kalkulator.

Każdy z nich ma krótki opis pod nazwą.

By wybrać wyzwalacz, wciśnij na jego polu.

By wyjść z widoku Wybierz wyzwalacz, wciśnij Esc  w belce tytułowej.

Dla dodatkowych informacji o cue, przeczytaj temat Jak pracować z cue?

7.65. Wybierz typ dla konfiguracji wejścia zdalnego
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7.65. Wybierz typ dla konfiguracji wejścia zdalnego

By otworzyć okno Wybierz typ, trzeba w oknie Konfiguracja wejścia zdalnego wcisnąć i przytrzymać odpowiednią

komórkę w kolumnie Typ, lub przycisnąć enkoder Przewiń.

Ten "typ" to rodzaj czynności jaką ma konsoleta wykonać przy aktywowaniu określonego parametru zdalnego
sterowania.

Dostępne są trzy typy czynności:

Brak: Konsoleta nie robi nic.

Exec (=Executor): Konsoleta operuje wskazanym executorem.

CMD (=Command): Konsoleta wykonuje polecenie linii komend zapisane w kolumnie CMD w tej samej linii okna

konfiguracji wejścia zdalnego.

By wyjść z okna Wybierz typ, wciśnij  w belce tytułowej. Wracasz do okna Konfiguracja wejścia zdalnego.

Funkcje paska enkoderów

Przewiń:
By przewijać w lewo lub prawo, obróć enkoder w lewo lub prawo.
By zatwierdzić wybór, wciśnij enkoder.

7.66. Okno Wybierz widok
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7.66. Okno Wybierz widok

By otworzyć okno Wybierz widok, wciśnij Więcej...  w pasku widoków.

Obrazek 1: Okno Wybierz widok

W tym oknie wybieramy widok dla ekranu 2, oraz dalszych ekranów.

Aktualnie wybrany widok jest wyświetlany z żółtym opisem.

Dostępne są następujące widoki:

Widok Linia komend

Widok DMX

Widok Efekty

Widok Pomoc

Widok puli Makra

Widok Magik Szybkości

Widok puli Strony

By wyjść z okna Wybierz widok, wciśnij  w belce tytułowej.

7.67. Okno Wybierz widoki zewnętrznego ekranu

By otworzyć okno Wybierz widoki zewnętrznego ekranu

W konsolcie, wciśnij Setup  a potem w kolumnie Konsoleta, wciśnij Wybierz widoki zewnętrznego ekranu .

Na ekranie zewnętrznym, kliknij lub wciśnij na Więcej...  w belce widoku.
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Obrazek 1: Okno Wybierz widoki zewnętrznego ekranu

W tym oknie aranżujemy widoki dla zewnętrznego ekranu.
Okno jest podzielone na kolumnę aranżacji z lewej, oraz podgląd wybranej aranżacji.

Z prawej strony wyświetlany jest pasek widoków.

By wybrać widok dla określonej części ekranu, wskaż na polu symbolizującym segment ekranu a następnie wybierz
pożądany widok, np. Urządzenia.
Wybrany segment ma żółtą czcionkę opisu.

By wyjść z wyboru widoku dla zewnętrznego ekranu, wciśnij  w belce tytułowej, lub wciśnij Esc  na konsolecie.

Kolumna Aranżacja

Kolumna Aranżacja znajduje się z lewej strony tego okna.
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Obrazek 2: Kolumna Aranżacja

W tej kolumnie mamy wszystkie opcje aranżacji widoków dla ekranu zewnętrznego.

Pomarańczowy pasek z lewej strony komórki wskazuje aktualny wybór.

Dostępne jest sześć opcji aranżacji.

1. Pojedynczy
Jeden duży widok obejmujący cały ekran.

2. Dzielenie poziome
Podzielony poziomo ekran z dwoma rzędami na dwa widoki.

3. Dzielenie pionowe
Podzielony poziomo ekran z dwiema kolumnami na dwa widoki.

4. 1+2 poziomo
Dzielenie pionowe z jednym widokiem górnej części i dwoma widokami dolnej części.

5. 1+2 pionowo
Dzielenie poziome z jednym widokiem z lewej strony i dwoma widokami z prawej strony.

6. Poczwórne
Dzielenie na cztery widoki równej wielkości.

Funkcje paska enkoderów

Obrazek 3: Funkcje paska enkoderów okna wyboru widoku dla ekranu zewnętrznego
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Aranżacja:
By przewijać w kolumnie aranżacji, obróć enkoder w lewo lub prawo.

Pole:
By wybrać pole w podglądzie, obróć enkoder w lewo lub prawo.

Wybierz:
By wybrać widok dla wskazanego pola, obróć enkoder w lewo lub prawo.

7.68. Okno Wybierz winga...

Okno Wybierz winga otwiera się po wciśnięciu ikony modułu skrzydła  w belce tytułowej widoku Wirtualne

playbacki.

W widoku tym wskazujemy segment wing/skrzydło dla widoku wirtualnego odtwarzania.

Dostępne jest pięć typów skrzydeł:

Core Fader: Podstawowy segment w każdej konsolecie, zawiera też główny executor z dwoma suwakami.

F-Wing 1: Jest to moduł skrzydła suwakowego, odpowiadający podłączeniu F-Wing 1.

F-Wing 2: Jest to moduł skrzydła suwakowego, odpowiadający podłączeniu F-Wing 2.

B-Wing 1: Jest to moduł skrzydła klawiszowego, odpowiadający podłączeniu B-Wing 1.

B-Wing 2: Jest to moduł skrzydła klawiszowego, odpowiadający podłączeniu B-Wing 2.

Sprawdź ponownie podłączone skrzydła w oknie skrzydeł.

Powiązane tematy
Widok Wirtualne playbacki

Okno Skrzydła

7.69. Kolizja sesji
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7.69. Kolizja sesji

Kolizja sesji następuje wtedy, gdy podłączymy do sieci dwie konsolety, które są w tej samej sesji.
Gdy dot2 wykryje kolizję sesji, otworzy się okno kolizji sesji.

Obrazek: Okno kolizji sesji

Okno kolizji sesji ma tabelę z trzema kolumnami:

ID: Wyświetla numer sesji.

Nazwa: Wyświetla nazwę pliku spektaklu.

IP Mastera: Wyświetla adres IP mastera sesji.

Na dole okna są trzy przyciski do wyboru czynności:

Dołącz do innej sesji:
Wciśnij, by dołączyć się do spektaklu jako uczestnik sesji i otrzymać plik spektaklu od mastera.
Aktualny plik spektaklu będzie zapisany na wewnętrznym napędzie.

Przejmij sesję:
Wciśnij, by uruchomić spektakl jako master sesji i wysłać swój plik spektaklu do uczestników sesji.
Pliki spektaklów u uczestników sesji zostaną zapisane na wewnętrznych napędach.

Opuść sesję:
Wciśnij, by uruchomić spektakl w trybie samodzielnym.

7.70. Widok Ustawienia executora
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By otworzyć widok ustawień executora, wciśnij klucz  w belce tytułowej widoku Cue lub wciśnij na executorze w

oknie executorów.

Obrazek 1: Okno ustawień executora

W tym widoku można zmieniać różne ustawienia dla executora.

By wybrać funkcję dla executora, wciśnij na executorze wyświetlanym w tym widoku. Otworzy się okno wyboru funkcji
executora.

Chaser

By ustawić działanie executora jako chaser, wciśnij na znaczku zakazu przy opcji Jest chaserem.

Podpowiedź:
Executor ustawiony jako chaser możemy rozpoznać po tym, że w pasku executorów jest wyświetlany na
niebiesko.

Dla dodatkowych informacji o chaserach, przeczytaj temat Czym są chasery?

MIB (Move in black) późne

By aktywować MIB (Move in black) późne, wciśnij na symbolu zakazu obok opcji.

Gdy MIB jest aktywowane, będzie ono ustawiać atrybuty z urządzenia z wyprzedzeniem, gdy wchodzą one z
przenikaniem z dimmera zerowego. Pozycjonowanie z wyprzedzeniem będzie aktywowane przed przenikaniem
dimmera z zera.

Przykład włączonego MIB:
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Masz dwie cue. Dla cue 1 w urządzeniu 1 na maksimum i cue 2 urządzenie 2 na maksimum z pan/tilt w pozycji.
Uruchamiając cue 1 sprawiasz, że urządzenie 1 rozjaśnia się a urządzenie 2 ustawia na pozycję. Po uruchomieniu
cue 2 tylko dimmer urządzenia 2 rozjaśnia się na maksimum.

Obrazek 2: Wartości cue 1 z aktywnym późnym MIB

Podpowiedź:
Jeśli chcesz wyłączyć późne MIB dla tylko wybranych urządzeń z executora, zapisz te urządzenia we
wcześniejszej cue z dimmerem w wartości 1.

Auto stop

Informacja:
Używaj auto stop tylko do executorów suwakowych.

By aktywować auto stop dla executora, wciśnij na symbolu zakazu obok opcji.

Przy włączonym auto stop, executor wyłącza się gdy suwak osiągnie pozycję 0.
Przy wyłączonym auto stop, executor pozostaje włączony przy zerowej pozycji suwaka.

Użyj mastera szybkości 1-4

By wybrać mastera szybkości dla executora, wciśnij  dla mastera szybkości, co otworzy rozwijaną listę wyboru.

By wyłączyć mastera szybkości dla executora, wciśnij na symbolu zatwierdzenia obok opcji.

Gdy executor używa mastera szybkości, to master szybkości (Master Speed) steruje szybkością efektów w cue, oraz
chasera dla tego executora.
Jeśli executor nie używa mastera szybkości, to zmiany mastera szybkości nie wpływają na szybkości tego executora.
Efekty używają zapisanych szybkości efektów.

Więcej informacji w temacie widok Magik szybkości.

Użyj mastera tempa

By wyłączyć mastera tempa dla executora, wciśnij na symbolu zatwierdzenia obok opcji.

Gdy executor używa mastera tempa, to master tempa (Master Rate) steruje czasami przenikania i opóźnienia dla
cue.
Gdy executor nie używa mastera tempa, to master tempa nie zmienia szybkości przejść cue.

Więcej informacji w temacie widok Magik szybkości.
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Priorytet Super (!)

By ustawić priorytet, wciśnij na znaku zakazu.

Ustaw priorytet tylko gdy executor jest wyłączony.

Ważne:
Jeśli co najmniej jeden atrybut urządzenia pochodzi z executora z priorytetem Super (!), urządzenie jest
wyświetlane w arkuszu urządzeń z wykrzyknikiem na lewo od numeru ID.

Ważne:
Priorytet Super (!) ma wyższy priorytet od innych playbacków i programera.

 

Obrazek 3: Priorytet Super (!) wyświetlany w urządzeniach

 

Obrazek 4: Priorytet Super (!) w widoku arkuszu Urządzenia

Obrazek 5: Priorytet Super (!) wyświetlany w executorze

Ochrona Swop
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Ochrona Swop

By włączyć ochronę przed Swop, wciśnij na znaczku opcji.

Gdy ochrona Swop jest włączona, jasności z tego executora nie będą zerowane po aktywowaniu Swop na innym
executorze.

Sposób restartu

By wybrać sposób restartu, wciśnij .

Dostępne są dwa różne tryby restartu:

Pierwsza (domyślna): Executor startuje od pierwszej cue.

Bieżąca: Executor startuje od bieżącej cue.

Zerowa cue

By aktywować zerową cue w executorze, wciśnij na symbolu zakazu obok opcji.

Gdy zerowa cue jest włączona, dot2 tworzy w executorze niewidoczną zerową cue.
Zerowa cue przechowuje domyślne wartości każdego atrybutu, który jest używany w jakiejkolwiek cue tego
executora.

Gdy zerowa cue jest włączona, każdy atrybut użyty w dowolnej cue tego executora będzie miał dodatkowo domyślną
wartość dla bieżącej cue.

Więcej informacji o śledzeniu w temacie Czym jest śledzenie?

Przykład włączonej zerowej cue:
Załóżmy że zapisaliśmy urządzenia od 1 do 3 na niebiesko w executorze 1.
W cue 1 executora 2, urządzenie 1 zapisano na czerwono.
W cue 2 executora 2, urządzenie 2 zapisano na zielono.
W cue 3 executora 2, urządzenie 3 zapisano na zielono.
Dla executora 2 włączono zerową cue.

Uruchomienie executora 1 daje trzy urządzenia na niebiesko.

Obrazek 6: Urządzenia od 1 do 3 na niebiesko

Uruchomienie cue 1 executora 2 daje urządzenie 1 na czerwono.
Urządzenie 2 i 3 wchodzą na domyślne wartości, gdyż są one używane w cue 2 i 3 executora 2.
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Obrazek 7: Urządzenie 1 na czerwono - aktywna cue zerowa

Przykład wyłączonej zerowej cue:
To taka sama sytuacja początkowa jak w przykładzie włączonej zerowej cue.

Uruchomienie cue 1 executora 2 daje urządzenie 1 na czerwono.
Urządzenia 2 i 3 zachowują wartości z executora 1.

Urządzenie 8: Urządzenie 1 na czerwono - urządzenia 2 i 3 na niebiesko

Przykład włączonej zerowej cue - kopiowanie ze stanem:
Załóżmy że kopiujemy cue 1 na cue 4, bez wartości śledzonych z cue 3.
Włącz zerową cue, skopiuj cue 1 na cue 4 i wybierz sposób kopiowania ze stanem.

Copy Exec 1.2 Cue 1 At Exec 1.2 Cue 4

Cue 4 jest identyczne jak cue 1, gdyż kopiowano dodatkowe wartości z zerowej cue.

Obrazek 9: Kopia cue 1 na cue 4 z cue zerową, oraz stanem

Przykład włączonej zerowej cue - kopiowanie bez stanu:
Załóżmy że kopiujesz cue 1 na cue 4 z zerową cue, ale bez stanu.

Wartości z cue 3 są śledzone do cue 4.

Obrazek 10: Kopia cue 1 na cue 4 z cue zerową, oraz bez stanu

Czas wyłączenia

By ustawić czas wyłączenia w sekundach, użyj plusa lub minusa, albo klawiszy numerycznych na konsolecie.

Gdy executor ma czas wyłączania i wyłączysz executor, używając Off  i klawisza  executora, to executor wyłączy

361



dot2 User Manual

© 2017 MA Lighting Technology GmbH | Dachdeckerstr. 16 | D-97297 Waldbüttelbrunn | Germany
Phone +49 5251 688865-27 | support (at)ma-dot2.com | www.malighting.com

Version 1.3

1

się z zadanym czasem wyłączenia.
Gdy executor ma czas wyłączenia i wyłączysz executor używając suwaka, to wszystkie atrybuty poza dimmerem

wyłączą się z zadanym czasem wyłączenia, od momentu osiągnięcia przez suwak pozycji zerowej.
Gdy executor jest chaserem i ma zadany czas wyłączenia, to czas wyłączenia staje się w czasem włączenia i

wyłączenia. Chaser zarówno startuje jak i kończy z zadanym czasem wyłączenia.

Kod czasowy

By wybrać sygnał kodu czasowego, wciśnij na zielonym polu kodu czasowego.

Mamy trzy opcje sygnału kodu czasowego:

Wył. = Bez sygnału kodu czasowego

SMPTE

MIDI

7.71. Okno Konfiguracja

By otworzyć okno Konfiguracja wciśnij Setup  na konsolecie.

Obrazek 1: Okno Konfiguracja

W tym oknie mamy dostęp do różnych ustawień dotyczących spektaklu, konsolety, DMX oraz sieci.

By otworzyć okno informacji systemowych, dotknij na ikonie informacji  w belce tytułowej.

By wyjść z okna konfiguracji, wciśnij  w belce tytułowej.

Spektakl
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Spektakl

Kategoria spektaklu to ustawienia dotyczące spektaklu.

By dodawać, adresować i kasować urządzenia, wciśnij Spis urządzeń i adresowania .

By konfigurować podłączone zdalne wejścia, np. MIDI lub DMX, wciśnij Zdalne wejścia .

By skonfigurować kod czasowy pod MIDI lub SMPTE, wciśnij Kod czasowy .

By skonfigurować ogólne ustawienia spektaklu, wciśnij Ustawienia ogólne .

By używać MIDI Show Control, wciśnij MIDI Show Control .

Konsoleta

W kategorii konsolety, ustawienia dotyczą samej konsolety.

By kalibrować dotyk ekranów, wciśnij Kalibruj ekrany .

By wybrać widoki dla zewnętrznego ekranu, wciśnij Wybierz widoki zewnętrznego ekranu .

By regulować podświetlenie klawiszy, wciśnij Podświetlenie klawiszy .

By ustawić zegar systemowy, wciśnij Zegar systemowy .

By zmienić język wyświetlania, wciśnij na Język .

By aktualizować oprogramowanie, wciśnij Aktualizacja programu .

Sieć

W kategorii DMX/Sieć są ustawienia dotyczące DMX oraz sieci Ethernet.

By wybrać interfejs sieciowy w dot2 onPC, wciśnij Interfejs sieciowy .

By podłączyć zewnętrzne skrzydła, wciśnij Skrzydła dot2 .

By podłączyć dot2 z inną konsoletą dot2 lub dot2 3D, wciśnij Sesje .

By ustawiać dodatkowe protokoły sieciowe, wciśnij Protokoły sieciowe .

Funkcje paska enkoderów

Obrazek 2: Konfiguracja - pasek enkoderów

Wybierz:
By wybrać funkcję, obróć enkoder w lewo lub prawo.
By zatwierdzić wskazaną funkcję, wciśnij lub kliknij na enkoderze.

7.72. Widok sterowania Shapers

363



dot2 User Manual

© 2017 MA Lighting Technology GmbH | Dachdeckerstr. 16 | D-97297 Waldbüttelbrunn | Germany
Phone +49 5251 688865-27 | support (at)ma-dot2.com | www.malighting.com

Version 1.3

1

By przejść do widoku sterowania Shapers, wciśnij Shapers  w pasku typów presetów.

- lub -
Wciśnij kombinację  + 8 , dla presetu typu 8 (= Shapers).

By otworzyć widok efektów Shapers, wciśnij  w belce tytułowej.

Widok sterowania Shapers jest aktywny tyko wtedy, gdy wybrane jest urządzenie z atrybutami typu Shapers.

Widok sterowania Shapers jest podzielony na wiele widoków parametrów.

Sterujemy tutaj wartościami kanałów parametrów, w wartościach naturalnych (0-100), dla wybranego typu
urządzenia.

Funkcje paska enkoderów

W górnym lewym rogu pola enkodera wyświetlane jest oznaczenie skojarzonego suwaka.

By ustawić wartość, obróć enkoderem w lewo lub prawo.
By zmienić szybkość enkoderów na małą, wciśnij klawisz enkodera .

By zmienić szybkość enkoderów na bardzo małą, przytrzymaj wciśnięty  i wciśnij klawisz enkodera .

By otworzyć kalkulator, wciśnij enkoder.

Powiązane tematy
Pasek typów presetów

Kalkulator
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Jak pracować z presetami?

Czym są presety?

7.73. Okno Aktualizacja programu przez USB

Okno Aktualizacja programu przez USB znajduje się w Konfiguracja, kolumna Konsoleta, Aktualizacja programu .

W tym oknie można zaktualizować konsoletę dot2 przez podłączoną pamięć USB. Więcej w temacie Przewodnik
Pierwsze Kroki - Układ i konfiguracja sprzętu.

Bieżąca wersja:
Wyświetla numer wersji oraz datę aktualnej wersji na konsolecie.

Wersja aktualizacji:
Wyświetla numer wersji aktualizacji oprogramowania z pamięci USB.

Przycisk Aktualizacja:
Wciśnij, by zaktualizować konsoletę do wersji z pamięci USB. Konsoleta zapyta, czy chcesz zapisać plik spektaklu.

Powiązane tematy
Konfiguracja

Przewodnik Pierwsze Kroki - Układ i konfiguracja sprzętu

7.74. Okno Konfiguracja wejścia dźwięku

By otworzyć okno Konfiguracja wejścia dźwięku, wciśnij Tools  i wciśnij na Wejście dźwięku .
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Obrazek 1: Okno Konfiguracja wejścia dźwięku

Okno to wyświetla przebieg dźwięku, odbierany z podłączonego źródła dźwięku. Dla dodatkowych informacji o tym jak
podłączać źródło dźwięku, przeczytaj temat Przewodnik Pierwsze Kroki - Układ i konfiguracja sprzętu.

By ustawić przychodzący sygnał dźwiękowy jako przebieg mieszczący się w ekranie bez przesterowania, użyj suwaka
wejście dźwięku.

By unikać dużych zmian w wartościach rytmu (BPM) i utrzymywać możliwie najbliższą wartość suwaka BPM,
przychodzący sygnał BPM będzie ustawiony automatycznie, nawet ze współczynnikiem mnożenia, np. 2.
By ręcznie ustawić wartość BPM, użyj suwaka BPM.

By wyjść z okna Konfiguracja wejścia dźwięku, wciśnij  w belce tytułowej, lub wciśnij Esc  w konsolecie.

Funkcje paska enkoderów

Domyślna szybkość enkoderów to skok bez części dziesiętnych.
By zmienić szybkość enkoderów na małą, wciśnij klawisz enkodera . Skok enkodera to teraz części dziesiętne.

By zmienić szybkość enkodera na bardzo małą, wciśnij i przytrzymaj klawisz  i wciśnij klawisz enkodera .
Skok enkodera równa się teraz jednemu krokowi wartości DMX.

Obrazek 2: Pasek enkoderów okna Konfiguracja wejścia dźwięku

Wejście dźwięku(%):
By ustawić wartość wejścia dźwięku, obróć enkoder w lewo lub prawo.
By otworzyć kalkulator, wciśnij enkoder.

BPM:
By ustawić BPM, obróć enkoder w lewo lub prawo.
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By otworzyć kalkulator, wciśnij enkoder.

7.75. Okno Stan i komunikaty

By otworzyć okno Stan i komunikaty, wciśnij na ikonie tuż obok linii komend.

Obrazek 1: Okno Stan i komunikaty - Wszystkie

Okno stanu i komunikatów daje informacje o ikonach wyświetlanych przy linii komend.
Wszystkie w danej chwili aktywne stany i komunikaty są wyświetlane białym tekstem.

By mieć podgląd na wszystkie możliwe stany i komunikaty, wciśnij  w belce tytułowej. Wyświetlone
będą wszystkie możliwe stany i komunikaty.

Tabela ma cztery kolumny.

Ikona:
Wyświetla ikonę danego stanu/komunikatu. Ta ikona pokazuje się z prawej strony linii komend.

Nazwa:
Wyświetla nazwę stanu/komunikatu.

Kategoria:
Podaje kategorię stanu/komunikatu. Dostępne są dwie kategorie: Spektakl i Sieć.
Wszystkie komunikaty spektaklu są zachowane w pliku spektaklu i będą wczytane wraz ze spektaklem.
Wszystkie komunikaty kategorii sieci są niezależne od pliku spektaklu i dostępne w różnych spektaklach.

Opis:
Wyświetla szczegółowe informacje o stanie lub komunikacie.
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By wyjść z okna Stan i komunikaty, wciśnij  w belce tytułowej, lub wciśnij Esc  w konsolecie.

Wyjaśnienie stanów i komunikatów

Stan sesji Master:
Ta dot2 jest masterem sesji.
Niebieskie serce jest widoczne po uruchomieniu sesji w Konfiguracja sieci.

Stan sesji Samodzielna:
Złamane czerwone serce jest widoczne gdy dot2 jest w trybie samodzielnym.

Uśmiech:
Uśmiech tuż obok linii komend.
Uśmiech oznacza tryb samodzielny, oraz że wszystko jest w porządku.

Konsoleta jest w sesji:
Ta dot2 dołączyła do sesji.

Utrata sieci:
Kabel lub połączenie sieciowe zostało utracone lub uszkodzone. Sprawdź poprawność połączeń.

Sygnał z testera DMX:
Tester DMX jest aktywny. By wyłączyć tester DMX, otwórz okno Narzędzia.

Nagrywanie kodu czasowego:
Kolejka cue ma aktywne nagrywanie kodu czasowego. By wyłączyć nagrywanie kodu czasowego, otwórz widok Cue
właściwej kolejki i wciśnij Nagraj kod cz.  w belce tytułowej.

Coś jest niezaadresowane:
W spisie urządzeń i adresowania zostały urządzenia z nieprzypisanymi im adresami. Sprawdź ponownie urządzenia
wstawione w spisie urządzeń i adresowania.
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Nieprzypisane porty:
W spisie urządzeń i adresowania występują urządzenia przypisane do przestrzeni, które nie są fizycznie udostępnione,
np. przestrzeń 5 na pojedynczej konsolecie dot2 core.

Za mało parametrów:
W dot2 onPC brakuje łączności z urządzeniem, aby mieć sygnał DMX.
Do dot2 onPC trzeba podłączyć konsoletę dot2, lub bramkę dot2 Node4, by dot2 onPC mogło wysyłać dane DMX.
Zaadresowano więcej jak 1024 kanały DMX w dot2 onPC.

Zaparkowane:
Występują zaparkowane kanały DMX. Mają one niebieskie tło w widoku DMX.
By odparkować wszystkie kanały DMX, użyj opcji z okna Narzędzia.

Preview:
Włączony tryb Preview. Więcej w tematach klawisz Prvw (Preview) i komenda Preview.

Blind:
Włączony tryb Blind. Więcej w tematach klawisz Blind i komenda Blind.

Globalny Autofix:
Globalny autofix jest wyłączony. By włączyć z powrotem, zaznacz opcję w Ustawienia ogólne.

Zdalne sterowanie:
Konsoleta jest podłączona do urządzenia poprzez zdalne sterowanie przeglądarką. Więcej informacji o zdalnym
sterowaniu, zobacz Ustawienia ogólne.

Master Grupy/Grand:
Master grupy lub Grand Master jest niżej jak 100%. Więcej w tematach okno Pusty Executor oraz Przewodnik
Pierwsze Kroki - Układ i konfiguracja sprzętu.

Highlight:
Włączony tryb Highlight. Więcej w temacie klawisz Highlt (Highlight).

369



dot2 User Manual

© 2017 MA Lighting Technology GmbH | Dachdeckerstr. 16 | D-97297 Waldbüttelbrunn | Germany
Phone +49 5251 688865-27 | support (at)ma-dot2.com | www.malighting.com

Version 1.3

1

Brakujące stacje:
Brakuje stacji, która była wcześniej obecna. Sprawdź ponownie podłączone urządzenia w Konfiguracja sieci.

Konflikt IP:
Dostępne są dwie konsolety z takim samym adresem IPv4. Zmień adres IP.

Szybkość 1:
Włączono master szybkości. Więcej o masterze szybkości i jego wyłączaniu jest opisane w oknie Magik szybkości.

Tempo 1:
Włączono master tempa. Więcej o masterze tempa i jego wyłączaniu jest opisane w oknie Magik szybkości.

Czas Exec:
Używany jest czas executora (Exec Time). Więcej o nim i ustawieniu go na 0.0 s, jest opisane w oknie Magik
szybkości.

Czas Prog.:
Używany jest czas programera (Prog Time). Więcej o nim i ustawieniu go na 0.0 s, jest opisane w oknie Magik
szybkości.

7.76. Okno Zegar systemowy
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7.76. Okno Zegar systemowy

Okno Zegar systemowy znajduje się w Konfiguracji, kolumna Konsoleta, wciśnij Zegar systemowy .

W tym widoku ustawiamy zegar systemowy.

By zmienić ustawienie, wciskaj na plus lub minus danej pozycji.
By zresetować zegar systemowy do ostatnio użytych ustawień, wciśnij Reset .
By użyć wykonane zmiany, wciśnij Zastosuj .
By wyjść z okna zegara systemowego, wciśnij  w belce tytułowej.

Funkcje paska enkoderów

By użyć drugiej funkcji enkodera, wciśnij i przytrzymaj klawisza .

Rok lub Godzina:
By ustawić rok lub godzinę, obróć enkoder w lewo lub prawo.

Miesiąc lub Minuta:
By ustawić miesiąc lub minutę, obróć enkoder w lewo lub prawo.

Dzień lub Sekunda:
By ustawić dzień lub sekundę, obróć enkoder w lewo lub prawo.

Powiązane tematy
Konfiguracja

Belka tytułowa
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7.77. Okno Informacje systemowe

By otworzyć okno informacji systemowych, wciśnij w konsolecie Setup  i wciśnij na ikonie informacji  w belce

tytułowej.

Okno to daje informacje dotyczące konsolety.

Typ:
Wyświetla typ konsolety.

Wersja programu:
Wyświetla numer wersji programu konsolety.

Kompilacja:
Wyświetla szczegółowy numer wersji, wraz z datą i czasem kompilacji programu.

Główny interfejs sieciowy:
Wyświetla jaki interfejs sieciowy jest wybrany w oknie Wybierz interfejs sieciowy.

Adresy IPv4 dla zewnętrznych protokołów i zdalnego sterowania:
Wyświetla adresy IPv4.

Plik spektaklu:
Wyświetla nazwę pliku spektaklu.

Ścieżka spektaklu:
Wyświetla ścieżkę plików, gdzie zapisany jest plik spektaklu.
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Powiązane tematy
Konfiguracja

Okno Wybierz interfejs sieciowy

7.78. Okno Domyślne czasy

By otworzyć okno domyślnych czasów, wciśnij Time  w konsolecie.

Okno domyślnych czasów otworzy się na ekranie 1.

W tym oknie można ustawić domyślne czasy do cue i typów presetów.

Gdy domyślne czasy zostaną ustawione, to będą one stale używane do takich czynności jak np. zapisywanie cue.

Gdy ustawimy domyślny czas i spróbujemy zapisać cue, to klawisz Time  będzie migał, przypominając o
zapisanych domyślnych czasach.

By wyjść z okna domyślnych czasów, wciśnij  w belce tytułowej, lub wciśnij Esc  w konsolecie.

Czasy cue

Czasy cue mają niższe priorytety od czasów typów presetów.  Czasy cue będą zastępowane czasami
typów presetów.
Przykład:
Jeśli macie zapisaną cue z czasami cue, zawierając też czasy presetów cue, to czasy cue będą
zastąpione czasami presetu z czasów typów presetów.
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Dostępne są następujące domyślne czasy cue:

Fade

OutFade

Delay

OutDelay

By ustawić czas, wciśnij na odpowiadającym mu przycisku, co otworzy kalkulator.

By zresetować wszystkie czasy cue, wciśnij na .

Czasy typów presetów

Czasy typów presetów mają wyższy priorytet od czasów cue. Podczas odtwarzania czasy typów presetów
zastępują czasy cue.
Przykład:
Jeśli mamy cue zapisane z czasami cue, zawierające czasy typów presetów, to czasy dla cue będą
zastąpione przez czasy typów presetów.

Można ustawić czasy przejścia i opóźnienia do wszystkich dostępnych atrybutów.

By ustawić czas, wciśnij na odpowiednim polu [Cue]  z tabeli czasów. Otworzy się kalkulator.

By zresetować wszystkie czasy typów presetów, wciśnij na .

Funkcje paska enkoderów

Czas Fade:

By ustawić czas z dokładnością do całych jednostek, obróć enkoder w lewo lub prawo.
By wybrać czas z dokładnością do części dziesiętnych, wciśnij  a potem obracaj enkoder w lewo lub prawo.

Powiązane tematy
Klawisz Time

Kalkulator

374



dot2 User Manual

© 2017 MA Lighting Technology GmbH | Dachdeckerstr. 16 | D-97297 Waldbüttelbrunn | Germany
Phone +49 5251 688865-27 | support (at)ma-dot2.com | www.malighting.com

Version 1.3

1

7.79. Okno Konfiguracja kodu czasowego

Okno konfiguracji kodu czasowego znajduje się w menu Konfiguracja ( Setup ), kolumna Show, pod Kod czasowy .

W tym oknie można włączać i wyłączać przychodzące sygnały kodów czasowych MIDI i SMPTE.

Informacja:
Do odbioru sygnałów kodu czasowego nie jest potrzebna sesja sieciowa.
Jeśli konsoleta jest uczestnikiem sesji sieciowej, to kod sygnału czasowego może być podłączony do
dowolnego uczestnika sesji.
Jeśli do różnych konsolet w sieci podłączono więcej jak jeden sygnał kodu czasowego, użyty będzie ten,
który podłączono jako pierwszy. Jeśli sygnał ten zostanie utracony, użyty będzie drugi.

Obydwa kody czasowe są wyświetlane z lewej strony ekranu.

MIDI

SMPTE

Ważne:
dot2 odbiera formaty 24, 25, lub 30 ramek na sekundę, oraz automatycznie adaptuje się do nich, jeśli są
one poprzez SMPTE.

Zielony znaczek potwierdzenia informuje, że ten typ kodu czasowego jest włączony.
Czerwony znaczek zakazu informuje, że ten typ kodu czasowego jest wyłączony.
By włączać/wyłączać typ kodu czasowego, wciśnij na jego ikonie.

Jeśli podłączony jest sygnał kodu czasowego, odebrany kod czasowy jest wyświetlany pod danym typem kodu.

Jeśli mamy podłączony zewnętrzny ekran, to kod czasowy jest widoczny w pasku widoków pod czasem i datą.

By wyjść z okna konfiguracji kodu czasowego, wciśnij  w belce tytułowej, lub wciśnij Esc . Wracasz z powrotem
do Konfiguracji.

Funkcje paska enkoderów
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Kod czasowy:
By wskazać typ kodu czasowego, obróć enkoder w lewo lub prawo.
By włączyć/wyłączyć dany typ kodu czasowego, wciśnij enkoder.

7.80. Okno Narzędzia

By otworzyć okno Narzędzia, wciśnij Tools  w konsolecie.

Obrazek 1: Okno Narzędzia

Okno Narzędzia ma cztery kategorie.

DMX

Wyłącz tester DMX:
Wyłącza tester DMX. Wartości testera DMX są wyświetlane w widoku DMX na czerwonym tle.

Odparkuj wszystkie kanały DMX:
Odparkowuje wszystkie kanały DMX. Zaparkowane wartości DMX są wyświetlane w widoku DMX na niebieskim tle.

Dźwięk

Wejście dźwięku:
Otwiera okno Konfiguracja wejścia dźwięku.

Skrzydła

Diagnoza wingów i bramek:
Otwiera okno Diagnoza wingów i bramek.

MIDI

Konfiguracja MIDI (tylko dot2 onPC):

Otwiera okno Konfiguracja MIDI.

Monitor MIDI:
Otwiera okno Monitor MIDI.

By wyjść z okna narzędzi, wciśnij  w belce tytułowej.

Funkcje paska enkoderów
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Obrazek 2: Pasek enkoderów okna Narzędzia

Wybierz:
By wskazać funkcję, obróć enkoder w lewo lub prawo.
By zatwierdzić wskazaną funkcję, wciśnij lub kliknij enkoder.

7.81. Widok sterowania Video

By otworzyć widok sterowania Video, wciśnij Video  w pasku typów presetów.

- lub -
Wciśnij kombinację klawiszy  + 9 , dla typu presetów 9 (= Video).

Widok sterowania Video jest podzielony na widok Smart oraz widoki parametrów video. Widoki parametrów wideo są

różne, gdyż zależnie od typu urządzenia.

Widok sterowania Video jest aktywny tylko, gdy urządzenie wybranego typu ma atrybuty typu wideo.

By otworzyć widok efektów wideo, wciśnij na  w belce tytułowej.

Widok Smart

Widok Smart jest pierwszą zakładką widoku sterowania Video.

Obrazek 1: Widok Smart

Widok Smart jest zoptymalizowany do serwerów wideo z wieloma atrybutami.

Widok Smart jest podzielony na pola:

377



dot2 User Manual

© 2017 MA Lighting Technology GmbH | Dachdeckerstr. 16 | D-97297 Waldbüttelbrunn | Germany
Phone +49 5251 688865-27 | support (at)ma-dot2.com | www.malighting.com

Version 1.3

1

1. Wyświetla zestawy kanałów
2. Wyświetla funkcje
3. Wyświetla atrybuty

Obrazek 2: Czerwony znacznik

Czerwony znacznik oznacza, że ta wartość pochodzi z programera i można ją zapisać.

Obrazek 3: Czerwona ramka

Czerwona ramka oznacza, że ta wartość pochodzi z programera.

Widoki parametrów Video

Widoki parametrów Video znajdują się po widoku Smart

Obrazek 4: Widok parametrów Video

Ważne:
Suwaki Video działają bezpośrednio. Wciśnięcie na suwaku wprost zadaje wskazaną wartość, niezależnie
od dotychczasowych wartości.
Enkodery dla tych wartości zmieniają je, zaczynając od aktualnie zastanych wartości.

W widoku parametrów Video, steruje się wartościami parametrów Video wyrażone jako wartości naturalne (0-100)
wybranego typu urządzenia.

Funkcje paska enkoderów
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Funkcje paska enkoderów

Obrazek 5: Funkcje paska enkoderów widoku sterowania Video

W górnym lewym rogu mamy wyświetlone, któremu suwakowi odpowiada teraz dany enkoder.

By ustawić wartość, obracaj enkoder w lewo lub prawo.

By zmienić szybkość enkodera na małą, wciśnij klawisz enkodera  .

By zmienić szybkość enkodera na bardzo małą, wciśnij i przytrzymaj klawisz  a potem klawisz enkodera  .

By otworzyć kalkulator, wciśnij enkoder.

 

7.82. Widok Wirtualne playbacki

By przejść do widoku wirtualnych playbacków

Na ekranie 1: Wciśnij kombinację  + Exec .

Na ekranie 2: Wciśnij Virtual Playback  w pasku widoków.

Obrazek 1: Widok Wirtualne playbacki

Widok ten daje dostęp do wirtualnych suwaków i klawiszy executorów.

Mamy dwie możliwości używania wirtualnych playbacków.
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1. Użycie wirtualnych playbacków jako zapasu do sprzętowych executorów.
Playbacki wirtualne wyświetlają dokładnie to samo co sprzętowe.

2. Użycie wirtualnych playbacków jako dodatkowych executorów do sprzętu.
Jeśli nie macie np. skrzydła klawiszowego, to nadal możecie go używać poprzez widok wirtualnych playbacków.

Ikony wirtualnych klawiszy executorów domyślnie wyświetlają ten sam symbol co mają executory sprzętowe.
Jeśli przypisana tam funkcje zostanie zmieniona, to wyświetlana jest odpowiednia ikona executora.

Jeśli używacie widoku wirtualnych playbacków na ekranie zewnętrznym z aranżacją pojedynczy, dzielenie pionowo, 1
+ 2 pionowo, wyświetlane będą nazwy cue.

Aranżowanie zewnętrznego ekranu otworzymy wciskając Więcej...  w pasku widoków. Otworzy się okno wyboru
widoku dla zewnętrznego ekranu.

Domyślnie wyświetlana jest nazwa executora. Gdy wciśniemy , wyświetlany będzie numer executora.

By zmienić funkcje elementów executora, wciśnij na ikonie klucza  w belce tytułowej. Otworzy się okno zmiany
funkcji executora.

By wybrać skrzydło dla wirtualnych playbacków, wciśnij na ikonie skrzydła  w belce tytułowej. Otworzy się okno
wyboru skrzydła.

7.83. Ustawienia okna
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7.83. Ustawienia okna

By otworzyć ustawienia okna dot2 onPC, kliknij na ikonie skalowania  w górnym prawym rogu dot2 onPC.

W tym oknie można ustawić skalowanie obrazu.

Dostępne są trzy opcje:

Domyślne skalowanie:
Reguluje skalowanie okna dot2 onPC. Kliknij minus by pomniejszyć. Kliknij plus by powiększyć.

Poziome samo skalowanie:
Wybiera ilość ekranów dot2 jaka ma być widoczna przy najmniejszej wielkości programu dot2 onPC.

Pionowe samo skalowanie:
Wybiera czy chcesz przy minimalnej wielkości widzieć tylko ekrany czy ekrany z klawiszami.

By zastosować ustawienia okna i wyjść z ustawień, kliknij Esc  w górnym lewym rogu.

7.84. Okno Skrzydła

Okno Skrzydła znajduje się w Konfiguracji, kolumna DMX/Sieć, Skrzydła dot2 .
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Obrazek: Okno Skrzydła

Otworzy się okno Skrzydła.

To okno wyświetla wszystkie dostępne segmenty dla skrzydeł.
Poza segmentem Core Fader, możemy mieć dwa F-wing, oraz dwa B-wing, zależnie od modelu konsolety.
Segment Core Fader jest zawsze stały i wbudowany, oraz wyświetlany z czerwonym paskiem stanu po lewej stronie.
Jeśli mamy konsoletę XL-F lub XL-B, to dane skrzydło również będzie wyświetlane jako stałe wbudowane, z
czerwonym paskiem stanu z lewej strony.

By przypisać zewnętrzne skrzydło, wciśnij na odpowiednim wolnym segmencie dla skrzydła. Otworzy się okno
konfiguracji segmentu.
By usunąć przypisane skrzydło, wciśnij na odpowiednim zajętym segmencie dla skrzydła. Otworzy się okno konfiguracji
segmentu.

Wybrany segment ma pomarańczową ramkę wokół komórki segmentu.

By wyjść z okna, wciśnij  w belce tytułowej, lub wciśnij Esc  w konsolecie.

Stan

Segment może mieć cztery różne stany:

Stały, wbudowany:
Ten segment jest stały i wbudowany, np. segment suwaków Core, albo dodatkowe skrzydło z dot2 XL-B lub dot2 XL-
F.
Stały wbudowany segment jest wyświetlany z czerwonym paskiem stanu.
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Wolne:
To miejsce jest wolne. Można tu przypisać skrzydło.
Wolne miejsce jest wyświetlane z żółtym paskiem stanu.

Podłączony do:
Ten segment jest podłączony do zewnętrznego skrzydła.
Dodatkowo wyświetlany jest adres IPv6 skrzydła.
Podłączony segment jest wyświetlany z jasno zielonym paskiem stanu.

Przypisany:
Ten segment jest przypisany do zewnętrznego skrzydła, ale NIE podłączony.
Dodatkowo wyświetlany jest adres IPv6 skrzydła.
Przypisany segment jest wyświetlany z jasno zielonym paskiem stanu.

Funkcje paska enkoderów

Skrzydła:
By przewijać w kolumnie segmentów dla skrzydeł w górę lub dół, obracaj enkoder w lewo lub prawo.
By otworzyć okno konfiguracji segmentu, wciśnij lub kliknij enkoder.

7.85. Okno Diagnoza wingów i bramek

By otworzyć okno Diagnoza wingów i bramek, wciśnij Tools  i dotknij Diagnoza wingów i bramek .
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Obrazek 1: Okno Diagnoza wingów i bramek

Okno Diagnoza wingów i bramek jest przydatne, gdy zajdzie potrzeba wsparcia technicznego.

W diagnostyce wingów i bramek wyświetlany jest stan łączności konsolety, wingów/skrzydeł lub bramek Node4.
By wybrać typ, wciśnij w tabeli. Rząd z wybranym typem ma niebieskie tło.

Tabela ma cztery kolumny:

Typ:
Wyświetla tym urządzenia.

Adres IP:
Wyświetla adres typu IPv6.

Stan:
Wyświetla stan połączenia, jak np. podłączony, nie podłączony, lub ładowanie firmware.

Połączenia:
Wyświetla ilość połączeń.

Można również identyfikować każde urządzenie w sieci.

Wybierz urządzenie w tabeli, potem wciśnij ikonę ramki  w belce tytułowej.

Na ekranie wybranego urządzenia zacznie migać pomarańczowa ramka.

By wyjść z okna ustawień winga, wciśnij  w belce tytułowej, lub wciśnij Esc  na konsolecie.

Pole opisu

Pole opisu wyświetla szczegółowe dane wskazanego urządzenia.

Funkcje paska enkoderów
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Obrazek 2: Pasek enkoderów diagnostyki wingów i bramek

Przewiń:
By przewijać w tabeli do góry lub na dół, obracaj enkoderem w lewo lub prawo.
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8. Komendy

W tym rozdziale mamy szczegółowe opisy wszystkich komend.

Poza opisem działania komendy mamy również opisane poszczególne opcje.

Dodane są też odnośniki do tematów na innych stronach, zawierające dodatkowe informacje.

By otworzyć pomoc dla konkretnej komendy z konsolety.

1. Wciśnij Help .
2. Wciśnij klawisz(e) odpowiedniej komendy.
3. Wciśnij Please .

Na ekranie 1 pojawi się pomoc dla podanej komendy.

8.1. Komenda >>> [GoFastForward]

Ta strona opisuje składnię i używanie komendy >>> [GoFastForward].

Opis

Komendą >>> [GoFastForward] robimy skok do następnej cue w kolejce, ignorując czasy danej cue.

Załóżmy że mamy długą kolejkę cue z czasami, a potrzebujemy szybko przejrzeć kolejkę cue bez czekania na
dokończenie przejść w każdej cue.

Możemy to zrobić komendą >>> [GoFastForward].

Użyj >>> [GoFastForward] zamiast komendy Go, jeśli nie chcemy czasów przejść z cue.
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Składnia

>>> Executor

Komenda >>> [GoFastForward] potrzebuje następujących argumentów:

>>> [GoFastForward]

Executor: Wciśnij klawisz executora z kolejką cue, w której chcesz wykonać przeskok.

Przykład

By działać szybciej, przytrzymaj wciśnięty klawisz >>>  a potem wciśnij odpowiedni klawisz executora
wiele razy.

>>>  Please
Skok bez użycia czasów, do następnej cue w głównej kolejce.

>>>  Go (duży)

Skok bez użycia czasów, do następnej cue w głównej kolejce.

>>>  Executor 1.1
Skok bez użycia czasów, do następnej cue w kolejce executora 1.1.

Powiązane tematy
Klawisz >>> GoFastForward

Czym są cue

Jak pracować z cue

Komenda Go

Widok cue

8.2. Komenda <<< [GoFastBack]

Ta strona opisuje składnię i używanie komendy <<< [GoFastBack].

Opis

Komendą <<< [GoFastBack] robimy skok do wcześniejszej cue w kolejce, ignorując czasy danej cue.

Załóżmy że mamy długą kolejkę cue z czasami, a potrzebujemy szybko przejrzeć kolejkę cue bez czekania na
dokończenie przejść w każdej cue.
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Możemy to zrobić komendą <<< [GoFastBack].

Składnia

<<<

Komenda <<< [GoFastBack] potrzebuje następujących argumentów:

<<< [GoFastBack]

Executor: Wciśnij klawisz executora z kolejką cue, w której chcesz wykonać przeskok.

Przykład

By działać szybciej, przytrzymaj wciśnięty klawisz <<<  a potem wciśnij odpowiedni klawisz executora
wiele razy.

<<<  Go- (duży)
Skok bez użycia czasów, do wcześniejszej cue w głównej kolejce.

<<<  Executor 1.1
Skok bez użycia czasów, do wcześniejszej cue w kolejce executora 1.1.

Powiązane tematy
Klawisz <<< [GoFastBack]

Czym są cue

Jak pracować z cue

Widok cue
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8.3. Komenda - [Minus]

Ta strona opisuje składnię i sposób użycia komendy - [Minus].

Opis

Komendą - [Minus] można:

Usunąć obiekt z listy wyboru/selekcji

Zmniejszyć wartość dimmera

Wywołać poprzednią stronę

Składnia

1. Usunięcie obiektu z listy:

- 5

2. Zmniejszenie wartości dimmera:

At - 12

3. Wywołanie poprzedniej strony:

Page -

Komenda - [Minus] jest komendą pomocniczą i potrzebuje drugiej komendy lub wartości.

Przykład 1

Mamy długą listę wybranych urządzeń i chcemy z tej selekcji usunąć jedno z nich.

Obrazek 1: Wszystkie urządzenia wybrane

Wciśnij na konsolecie -  5  Please .
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Urządzenie z numerem ID 5 zostało usunięte z bieżącej selekcji.

Obrazek 2: Urządzenie 5 jest usunięte z selekcji

Przykład 2

Mamy długą listę wybranych urządzeń i chcemy z tej selekcji usunąć urządzenia od 5 do 7.

Obrazek 3: Wszystkie urządzenia wybrane

Wciśnij na konsolecie -  5  Thru  7  Please .

Urządzenia z numerami ID od 5 do 7 zostały usunięte z bieżącej selekcji.
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Obrazek 4: Urządzenia od 5 do 7 są usunięte z selekcji

Przykład 3

Chcemy zmniejszyć wartość dimmera o 12% w aktualnie wybranych urządzeniach.

Obrazek 5: Dimmer na 50%

Wciśnij na konsolecie At  -  12  Please .

Wartości dimmerów są zmniejszone o 12%.

Obrazek 6: Dimmer zmniejszony o 12%

Podpowiedź:
By zmniejszyć wartość dimmera o 10%, wciśnij klawisz -  dwa razy.

Przykład 4

Chcemy wywołać poprzednią stronę executorów

Wciśnij na konsolecie Page  -  Please .

Otworzy się poprzednia strona.
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8.4. Komenda + [Plus]

Ta strona opisuje składnię i sposób użycia komendy + [Plus].

Opis

Komendą + [Plus] można:

Dodać obiekt do listy wyboru/selekcji

Zwiększyć wartość dimmera

Wywołać następną stronę

Składnia

1. Dodanie obiektu do listy:

+ 5

2. Zwiększenie wartości dimmera:

At + 12

3. Wywołanie następnej strony:

Page +

Komenda + [Plus] jest komendą pomocniczą i potrzebuje drugiej komendy lub wartości.

Przykład 1

Mamy długą listę wybranych urządzeń i chcemy do tej selekcji dodać jeszcze jedno. 

Obrazek 1: Selekcja urządzeń - jedno urządzenie pominięte

Wciśnij na konsolecie +  5  Please .
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Do bieżącej selekcji dodano urządzenie z numerem ID 5.

Obrazek 2: Wszystkie urządzenia są wybrane

Przykład 2

Mamy długą listę wybranych urządzeń i chcemy do tej selekcji dodać urządzenia od 5 do 7. 

Obrazek 3: Selekcja urządzeń - pominięte urządzenia od 5 do 7

Wciśnij na konsolecie +  5  Thru  7  Please .

Do aktualnej selekcji dodano urządzenia z numerami ID od 5 do 7.
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Obrazek 4: Wszystkie urządzenia są wybrane

Przykład 3

Chcemy zwiększyć wartość dimmera o 12% w aktualnie wybranych urządzeniach.

Obrazek 5: Dimmer na 38%

Wciśnij na konsolecie At  +  12  Please .

Wartości dimmerów są zwiększone o 12%.

Obrazek 6: Dimmer na 50%

Podpowiedź:
By zwiększyć wartość dimmera o 10%, wciśnij klawisz +  dwa razy.

Przykład 4

Chcemy wywołać następną stronę executorów.

Wciśnij na konsolecie Page  +  Please .

Otworzy się następna strona.

8.5. Komenda Assign
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Ta strona opisuje składnię i użycie komendy Assign.

By wywołać komendę Assign, przytrzymaj wciśnięty klawisz  i wciśnij Label .
W linii komend jest teraz komenda Assign:

Assign

Opis

Komendą Assign można łączyć takie obiekty jak:

urządzenie z adresem DMX

funkcję z klawiszem executora

czasy przenikania z pamięciami cue executora

Składnia

1. Przypisanie urządzenia do adresu DMX.

Assign Fixture 21 DMX 2.1

2. Przypisanie funkcji do klawisza executora.

Assign Flash

3. Przypisanie czasu przenikania do pamięci cue w executorze.

Assign Fade 10 Cue 2 Exec 1

4. Przypisanie czasu przenikania do bieżącej cue executora głównego.

Assign Fade 10

Przykład 1

Załóżmy, że adresujemy urządzenie z ID 21 na adres DMX 2.1.

Wciśnij  + Label  (=Assign) Fixture  2  1  DMX  2  .  1  Please .

Urządzenie z numerem ID 21 otrzymuje adres DMX 2.1.

Sprawdź ponownie poprawność adresowania w Spisie urządzeń i adresowania.

Przykład 2

Załóżmy że przypisujemy funkcję do executora.

Wciśnij  + Label  (=Assign) Flash  a potem docelowy klawisz executora, np. .
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Do wskazanego klawisza executora, przypisana została funkcja Flash.

Sprawdź ponownie przypisane funkcje w oknie Zmień funkcje executora.

Przykład 3

Załóżmy, że nadajemy czas przenikania 10 w cue 1 executora 5.

Wciśnij  + Label  (=Assign) Time  (=Fade) 1  0  Cue  1  Exec  5  Please .

Właśnie nadaliśmy czas przenikania 10 do cue 1 w executorze 5.

Sprawdź ponownie zadany czas przenikania w odpowiednim widoku Cue.

Przykład 4

Załóżmy, że nadajemy czas przenikania 5 do aktualnej cue z executora głównego.

Upewnij się, że aktualna cue jest faktycznie uruchomiona.
Jeśli executor główny jest wyłączony, to czas przenikania zostanie nadany każdej cue danej kolejki cue.

Wciśnij  + Label  (=Assign) Time  (=Fade) 5  Please .

Czas przenikania 5 został nadany dla aktualnej cue w executorze głównym.

Powiązane tematy
Klawisz Label

Komenda Fade

Klawisz Time

Spis urządzeń i adresowania

Okno Zmień funkcje executora

Widok Cue

8.6. Komenda At

Ta strona opisuje składnię, oraz sposób użycia komendy At.

By wywołać komendę At, wciśnij na konsolecie klawisz At .

At jest teraz w linii komend.

At

Opis

Komendą At możemy
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nadawać wartości wybranym urządzeniom

używać presety na wybranych urządzeniach

użyć wartości z urządzenia na innym urządzeniu

nadawać wartości dla poziomu executora

używać jako komendy pomocniczej, np w poleceniu kopiowania

Składnia

1. Nadawanie wartości na wybrane urządzenia:

At 50

2. Użycie presetu na wybranych urządzeniach:

At Preset 1.2

3. Użycie wartości z jednego urządzenia na innym:

Fixture 1 At Fixture 2

4. Nadawanie wartości dla poziomu executora.

Executor 1 At 50

5. Użycie komendy At jako komendy pomocniczej dla, np. polecenia kopiowania.

Copy Cue 2 At 3

Przykład 1

Załóżmy, że chcemy ustawić w wybranych urządzeniach dimmer na 50%.

At  5  0  Please

Wszystkie wybrane urządzenia mają dimmer na wartości 50.

Sprawdź ponownie wartość dimmera w widoku Urządzenia (arkusz).

Jeśli suwak mastera nie jest na 100%, wartości widoku symboli urządzeń są niższe od widoku arkusza
urządzeń.

Przykład 2

Chcemy użyć presetu dimmera na wszystkich wybranych urządzeniach.

1. Przejdź do puli presetów Dimmer.
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2. Wciśnij na presecie dimmer.

LUB

At  Preset  1  .  2  Please

Wszystkie wybrane urządzenia mają jako wartości wskazany preset dimmera.

Przykład 3

Chcemy użyć wartości z urządzenia 1 na urządzeniu 2.

Najpierw wybiera się urządzenie, które ma otrzymać wartość, a potem urządzenie z którego wartość ma
pochodzić.

1. Wybierz urządzenie, które powinno otrzymać wartość

Fixture  2

2. Wybierz urządzenie z którego wartość na pochodzić.

At  Fixture  1  Please

Urządzenie 2 ma zadane wartości jednakowe z urządzeniem 1.

Przykład 4

Chcemy ustawić poziom executora 3 na 50%.

Fizyczne suwaki konsolety nie przesuną się samodzielnie.

By zastosować wartość wobec executora głównego, nie podawaj numeru executora, tylko samo Exec .

Exec  3  At  5  0  Please

Executor 3 jest teraz na poziomie 50 %.

Przykład 5

Chcemy skopiować cue 2 do cue 3.
Potrzebujemy komendy At jako komendy pomocniczej.

Copy  Cue  2  At  3  Please

System zapyta o wybór sposobu kopiowania.

Powiązane tematy
Klawisz At

Linia komend

Widok Urządzenia
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Pule presetów

8.7. Komenda Black

Ta strona opisuje składnię i sposób użycia komendy Black.

Dostęp do komendy Black mamy przez przytrzymanie wciśniętego klawisza  i wciśnięcie <<<  ([GoFastBack]) na

konsolecie.

Opis

Komendą Black ustawiamy atrybuty dimmerów w executorze na 0%.

tymczasowo, na czas trzymania wciśniętego klawisza executora

poprzez polecenie

Składnia

Ustawienie atrybutów dimmerów na 0%.

Black

Przykład 1

Chcemy tymczasowo wygasić dimmery z executora 3 na 0%, na czas trzymania wciśniętego klawisza executora.

Przytrzymaj wciśnięty  i wciśnij <<<  [GoFastBack] (=Black) a potem wciśnij i przytrzymaj klawisz  danego
executora.

Komenda Black jest aktywna tak długo, jak długo klawisz jest wciśnięty.

Gdy tylko zwolnimy wciśnięcie klawisza, executor przywraca swój normalny stan.

Przykład 2

Chcemy z linii komend ustawić atrybuty dimmera z executora 3 na 0%.

Przytrzymaj wciśnięty  i wciśnij <<<  [GoFastBack] (=Black) Exec  3  Please .

Wartości dimmera są ustawione na 0%.

By wrócić do normalnego stanu executorem klawiszowym, wciśnij dwa razy klawisz executora.
By wrócić do normalnego stanu executorem suwakowym, przesuń suwak na 0, a potem znowu w górę.

Powiązane tematy
Klawisz MA

Klawisz <<< [GoFastBack]

Zmień funkcję executora

Wybierz funkcję klawisza executora
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8.8. Komenda Blind

Ta strona opisuje składnię i użycie komendy Blind.

Jeśli wywołujemy komendę Blind w konsolecie przez wciśnięcie klawisza Blind , to komenda zostaje od
razu aktywowana.
Można też użyć linii komend klawiaturą wirtualną i wpisać tam słowo "blind".

By wywołać komendę Blind, wciśnij klawisz Blind  w konsolecie.

Komenda zostanie od razu wykonana.

Opis

Komendą blind włączamy i wyłączamy widoczność stanu programera na wyjściach.
Przydaje się to, gdy chcesz programować światła bez pokazywania tych czynności na wyjściach.

Komenda Blind jest funkcją przełączającą stan trybu.

Kiedy tryb Blind jest włączony i wciśniesz Blind , to tryb Blind zostanie wyłączony.
Kiedy tryb Blind jest wyłączony i wciśniesz Blind , to tryb Blind zostanie włączony.

Składnia

Włączenie lub wyłączenie trybu Blind.

Blind

Przykład

Załóżmy, że chcesz włączyć tryb Blind celem dalszego programowania, bo nie chcesz w tym samym czasie zakłócać
tego co się dzieje na scenie.

Wciśnij Blind .

Konsoleta informuje na dole ekranu 1, że Blind jest włączone.

Wartości z programera nie pokazują się teraz na wyjściu.

Sprawdź poprawność wykonanej komendy w widoku Linia komend.

Powiązane tematy
Klawisz Blind

Widok Linia komend

Czym jest programer?

8.9. Komenda Call

Ta strona opisuje składnię i sposób użycia komendy Call.
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By wywołać komendę Call, na konsolecie przytrzymaj wciśnięty klawisz  i wciśnij On .

Komenda Call znajdzie się w linii komend.

Call

Opis

Komendą Call można wywołać do programera:

Presety z puli presetów dla wszystkich urządzeń obsługujących dane atrybuty

Stan pamięci cue, jako faktycznie generowany stan na wyjściu, razem z wartościami cue, ale bez wybierania
urządzeń

Składnia

1. Wywołanie do programera zawartości presetu z puli presetów.

Call Preset 1.1

2. Wywołanie zawartości cue.

Call Cue 3

Przykład 1

Załóżmy, że wywołujesz do programera zawartość presetu dimmera 1 z puli presetów dimmerów (= 1).

Wciśnij kombinację  + On  (=Call), a potem Preset  1  .  1  Please .

Zawartość presetu dimmera 1 trafia do programera dla wszystkich urządzeń obsługujących ten typ presetu.

Podpowiedź:
Sprawdź ponownie wartości programera w widoku arkusza urządzeń.

Przykład 2

Załóżmy, że zapisujesz cue 4 (= zielone tło i aktor na scenie).
Światło dla aktora na scenie jest aktualnie w programerze, łącznie z wyborem urządzeń.
Teraz wywołujemy cue 3 (= zielone tło), dodając jej zawartość do programera, do aktualnej selekcji urządzeń i
wartości.
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Obrazek 1: Światło dla aktora na scenie wciągnięte do programera

Wciśnij i przytrzymaj  + On  (=Call), a potem Cue  3  Please .

Obrazek 2: Światło dla aktora na scenie, oraz wartości cue 3, wciągnięte do programera

Wartości pamięci cue 3 zostały wywołane i widzimy rzeczywisty stan wyjściowy, razem z wcześniejszą selekcją
urządzeń i ich wartościami.
Wszystkie wartości wzięte z cue 3 są aktywne w programerze i mogą być zapisane.
Nie wybrano urządzeń z cue 3.
Nadal można zmieniać wartości wybranym urządzeniom.
Jeśli wszystko wygląda jak trzeba, zapisz cue 4 (= zielone tło z aktorem na scenie) do executora.

8.10. Komenda Clone

Ta strona opisuje składnię i sposób użycia komendy Clone.

Komendę Clone wywołamy kombinacją klawiszy  z Copy  na konsolecie.

Komenda Clone pojawi się wtedy w linii komend.

Opis

Komenda Clone kopiuje wszystkie wartości z jednego urządzenia do innego urządzenia dla całego spektaklu.

Dotyczy to również cue, presetów i grup. Komenda Clone działa trochę tak, jakby to był rozbudowany proces

używający komendy At razem z komendą Update.

Składnia
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Składnia

Klonowanie urządzenia 1 do urządzenia 2.

Clone Fixture 1 At 2

Przykład 1

Załóżmy, że zaprogramowaliśmy dwa urządzenia (ID 1 i 2), a potem zorientowaliśmy się, że trzeba teraz dodać trzy
kolejne urządzenia, które mają robić to samo co inne.

Obrazek 1: Urządzenia 1 i 2 są zaprogramowane i gotowe

Wciśnij  + Copy  (= Clone) Fixture  1  +  2  At  3  Thru  5  Please .

Konsoleta zapyta o wybór sposobu klonowania.

Urządzenia 1 i 2 są klonowane na urządzenia od 3 do 5. Wszystkie urządzenia robią dokładnie to samo.

Obrazek 2: Urządzenia 1 i 2 zostały sklonowane na urządzenia od 3 do 5.

Przykład 2

Chcemy sklonować urządzenia (ID 31 i 32) tylko w executorze 1, bo potrzebne jest jeszcze jedno urządzenie na
światło dla aktorów.

Używając komendy If ograniczymy zasięg Clone, by klonowanie zadziałało tylko do executora 1.

Wciśnij  + Copy  (= Clone) Fixture  31  +  32  At  33  Thru  35  If , a następnie klawisz  w
executorze 1 i Please .

Konsoleta zapyta o wybranie sposobu klonowania.

Urządzenia 31 i 32 są sklonowane na urządzenia od 33 do 35, tylko dla executora 1.

8.11. Komenda Copy

Ta strona opisuje składnię i sposób użycia komendy Copy.

By wywołać komendę Copy, wciśnij Copy  na konsolecie.

Opis
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Opis

Komendą Copy można kopiować

grupę do innej grupy

cue do innej cue

stronę do innej strony w puli stron

Składnia

1. Kopiowanie grupy do innej grupy.

Copy Group 1 At 2

2. Kopiowanie cue do innej cue w executorze głównym.

Copy Cue 1 At 2

3. Kopiowanie cue z executora głównego do innej cue w innym executorze.

Copy Cue 1 At 2 Executor 4

4. Kopiowanie cue do innej cue w zwykłym executorze.

Copy Exec 2 Cue 1 At Exec 2 Cue 3

5. Kopiowanie strony do innej strony w puli stron.

Copy Page 1 At Page 2

Przykład 1

Załóżmy, że kopiujesz grupę 1 do grupy 2.

Są dwa sposoby na to:

a) Wciśnij Copy  Group  1  At  2  Please .

b) Wciśnij Copy , a potem wciśnij grupę 1 w widoku grup, następnie wciśnij grupę 2.

Grupa 1 została skopiowana do grupy 2.

Przykład 2

Załóżmy, że kopiujesz cue 1 do cue 10 na executorze głównym.

Wciśnij Copy  1  (= Cue 1) At  10  Please .

Konsoleta zapyta o wybór sposobu kopiowania.
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Cue 1 zostaje skopiowania do cue 10 na executorze głównym.

Przykład 3

Załóżmy, że kopiujesz cue 1 z executora głównego do cue 2 executora 4.

Wciśnij Copy  1  (= Cue 1) At  2  Exec  4  Please .

Konsoleta zapyta o wybór sposobu kopiowania.

Cue 1 z executora głównego zostaje skopiowana do cue 2 executora 4.

Przykład 4

Załóżmy, że kopiujesz cue 1 executora 2 do cue 2 exectuora 2.

Wciśnij Copy  Exec  2  Cue  1  At  Exec  2  Cue  2  Please .

Cue 1 z executora 2 zostaje skopiowana do cue 2 executora 2.

Przykład 5

Załóżmy, że masz zestawienie stron dla wszystkich możliwych piosenek i chcesz wybrać jakieś strony (piosenki) na
dzisiejszą realizację.

Są dwa sposoby na to:

a) Wciśnij Copy  Page  100  At  1  Please .

b) Wciśnij Copy , wciśnij na Page 100  w puli stron, wciśnij At , wciśnij Page 1 .

Strona 100 jest skopiowana na stronę 1.

Powiązane tematy
Klawisz Copy

Klawisz Group

Widok Grupy

Klawisz At

Pula Strony

8.12. Komenda Cue

Ta strona opisuje składnię i sposób użycia komendy Cue.

By wywołać komendę Cue, wciśnij w konsolecie klawisz Cue .

Opis

Komendą Cue możemy, przykładowo:

wybrać w widoku urządzeń wszystkie urządzenia z pamięci cue

skopiować cue
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przejść do wskazanej cue

Składnia

1. Wybór urządzeń z cue.

Cue 1

2. Kopiowanie cue.

Copy Cue 2 At 9

3. Przejście do cue.

Goto Cue 3 Executor 5

Przykład 1

Załóżmy, że chcesz wybrać wszystkie urządzenia z cue 1 z executora 1.

Cue  1   Exec  1  Please

Wybrane zostają wszystkie urządzenia z cue 1 z executora 1.

Przykład 2

Załóżmy, że chcesz wybrać wszystkie urządzenia z cue 1 z executora głównego.

Cue  1  Please

Wybrane zostają wszystkie urządzenia z cue 1 głównego executora.

Przykład 3

Załóżmy, że kopiujesz cue 2 do cue 9.

Wciśnij Copy  2  (=Cue 2) At  9  Please .

Cue 2 została skopiowana do cue 9.

Powiązane tematy
Czym są cue

Jak pracować z cue

Klawisz Cue

8.13. Komenda Default

Ta strona opisuje składnię i sposób użycia komendy Default.

By wywołać komendę Default, wciśnij kombinację klawiszy  + .  na konsolecie.
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W linii komend pokaże się komenda Default.

Default

Opis

Komendą Default można ustawić wszystkim atrybutom wartości domyślne

w całych urządzeniach

w typach presetów

Składnia

1. Ustawienie wszystkich atrybutów urządzenia na ich wartości domyślne.

Fixture 1 Default

2. Ustawienie atrybutów z danego typu presetów na ich wartości domyślne, dla urządzeń wybranych w widoku
Urządzenia.

Default PresetType "POSITION"

Przykład 1

Załóżmy, że ustawiasz wszystkie atrybuty urządzenia 1 na ich wartości domyślne.

Są na to trzy sposoby:

a) Wciśnij  + .  (=Default) i wciśnij w widoku urządzeń na urządzeniu 1.

b) Wciśnij Fixture  1   + .  (=Default).

c) Wybierz urządzenie 1 w widoku urządzeń, wciśnij  + .  (=Default) Please .

Obrazek 1: Urządzenie 1 ustawione na wartości domyślne

Wszystkie atrybuty urządzenia 1 są ustawione na wartości domyślne.
Wszystkie atrybuty urządzenia 1 są aktywne w programerze.

Przykład 2

Załóżmy, że chcesz w aktualnie wybranych urządzeniach ustawić atrybuty z typu presetów pozycji, do wartości
domyślnych.

Są trzy sposoby by to zrobić:

a) Wciśnij  + .  (=Default) i wciśnij Position  w pasku typów presetów.
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b) Wciśnij  + .  (=Default)  + Preset  (=PresetType) 2  Please .

c) Wciśnij  + .  (=Default)  + Preset  (=PresetType) i wpisz w linii komend Position, używając klawiatury

wirtualnej.

Atrybuty typu presetu pozycji są ustawione na wartości domyślne, dla wszystkich wybranych urządzeń.
Wartości te są aktywne w programerze.

8.14. Komenda Delay

Ta strona opisuje składnię i sposób użycia komendy Delay.

By włączyć komendę Delay, trzeba wcześniej wcisnąć inny klawisz funkcji, np. Store , a potem trzy razy wcisnąć

Time .

Opis

Komendą Delay nadajemy czasy opóźnienia dla pamięci cue.

Składnia

Tworzenie nowej cue 1 z czasem opóźnienia 3 sekund.

Store Cue 1 Delay 3

Przykład

Załóżmy, że zapisujesz nową cue 1 z czasem opóźnienia 3 sekund na executorze głównym.

Wciśnij Store  1   (= Cue 1), trzy razy Time  (= Delay) 3  Please .

Cue 1 została zapisana w executorze głównym, wraz z czasem opóźnienia 3 sekund.

Sprawdź ponownie czas opóźnienia w widoku Cue.

Powiązane tematy
Klawisz Time

Widok Cue

8.15. Komenda Delete

Ta strona opisuje składnię i sposób użycia komendy Delete.

Dostęp do komendy Delete mamy przez wciśnięcie w konsolecie klawisza Delete .

Wtedy Delete mamy w linii komend.

Opis
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Opis

Komendą Delete można

kasować pamięci cue z kolejek cue

kasować obiekty (np. presety, grupy) z puli dla nich właściwych (np. pula presetów Position, pula grup)

kasować adres urządzenia (zdejmować urządzenia z adresów DMX)

Składnia

1. Kasowanie cue z kolejki cue.

Delete Cue 1 Executor 1

2. Kasowanie obiektu puli z właściwej dla niego puli.

Delete Preset 1.1

3. Zdejmowanie urządzenia z adresu DMX.

Delete Fixture 1

Przykład 1

Załóżmy, że kasujesz cue 1 z executora głównego.

Są na to trzy różne sposoby:

a) Wciśnij Delete  1  (= Cue 1) Please .

b) Wciśnij Delete  1  (= Cue 1) i wciśnij na executorze głównym w widoku executorów.

c) Wciśnij Delete  1  (= Cue 1) i wciśnij duże  Go  na konsolecie.

Jeśli na głównym executorze jest zapisana kolejka cue, konsoleta zapyta o wybranie sposobu kasowania.

Przykład 2

Załóżmy, ze kasujesz cue 1 z executora 1.

Są na to trzy różne sposoby:

a) Wciśnij Delete  1  (= Cue 1) Exec  1  Please .

b) Wciśnij Delete  1  (= Cue 1) i wciśnij na executorze 1 w widoku executorów.

c) Wciśnij Delete  1  (= Cue 1) i wciśnij w klawisz  z executora 1 konsolety.

Jeśli na executorze 1 jest kolejka cue, konsoleta zapyta o wybór sposobu kasowania.

Przykład 3
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Przykład 3

Załóżmy, że kasujesz preset dimmera 1 z puli presetów Dimmer.

1. Otwórz pulę presetów Dimmer.

Teraz mamy dwa sposoby:

a) Wciśnij Delete  Preset  1  Please .

b) Wciśnij Delete  i wciśnij na presecie 1 w puli presetów Dimmer.

Preset 1 z puli presetów Dimmer został skasowany.

Jeśli preset jest używany w pamięciach cue, konsoleta zapyta o potwierdzenie.
Połączenie od presetu do pamięci cue zostanie stracone, a wartości presetu zostaną wprost zapisane do cue.
 

Przykład 4

Załóżmy, że kasujesz adres urządzenia 1.

Wciśnij Delete  i wciskasz urządzenie 1 w widoku urządzenia.

Konsoleta zapyta o potwierdzenie kasowania adresu.

Wciśnij OK .

Urządzenie 1 ma skasowany adres.

Sprawdź ponownie adresowanie urządzeń w spisie urządzeń i adresowania.

8.16. Komenda Dmx

Ta strona opisuje składnię i sposób użycia komendy Dmx.

By wywołać komendę Dmx, wciśnij klawisz DMX  w konsolecie.

Komenda Dmx pokaże się w linii komend.

Opis

Komendą Dmx można:

Wykonać testowanie DMX.

Wyłączyć tester DMX.

Wybrać urządzenie z danego adresu DMX.

Zaadresować urządzenia na wskazane adresy DMX.

Skasować adres z urządzenia zaadresowano na wskazany adres DMX.

Składnia
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Składnia

1. Testowanie kanału DMX.

DMX 1.7 At 100

2. Wyłączenie testera DMX.

Off DMX Thru

3. Wybór urządzenia ze wskazanego adresu DMX.

DMX 2.2

4. Adresowanie urządzeń na wskazany adres DMX.

Assign Fixture 1 At DMX 2.1

5. Zdjęcie urządzenia pod wskazanym adresem DMX.

Delete DMX 1.7

Przykład 1

Ważne:
Gdy tester DMX jest włączony, wszystkie zaparkowane wartości oraz wartości z programera będą
zablokowane przez wartości z testera DMX.
By wyłączyć tester DMX, zrób zgodnie z przykładem 2, lub użyj opcji z okna Narzędzia ( Tools ).

Załóżmy że robisz testowanie DMX na adresie 1.7 i ustawiasz wartość DMX na 100%.

Wciśnij DMX  1  .  7  At  1  0  0  Please .

Wartość DMX wynosi 254 i jest wyświetlana w widoku DMX na czerwonym tle.

Przykład 2

Załóżmy, że wyłączasz wszystkie wartości testera DMX, używając komendy Dmx.

Wciśnij Off  DMX  Thru  Please .

Wszystkie wartości testera DMX są wyłączone.

Podpowiedź:
Można również użyć okna Narzędzia do wyłączenia testera DMX.

Przykład 3
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Przykład 3

Załóżmy, że chcesz znaleźć urządzenie zaadresowane pod adres 2.2.

Wciśnij DMX  2  .  2  Please .

Urządzenie znajdujące się na adresie 2.2 zostaje wybrane.

Podpowiedź:
Gdyby szukać urządzenia zaadresowanego w przestrzeni 1, wystarczy wcisnąć DMX  2  Please . W
przypadku przestrzeni 1 nie ma potrzeby podawania jej numeru.

Przykład 4

Załóżmy, że adresujesz urządzenie 1 na adres DMX 2.1.

Wciśnij  + Label  (= Assign) Fixture  1  At  DMX  2  .  1  Please .

Urządzenie 1 jest zaadresowane pod adresem DMX 2.1.

Podpowiedź:
Sprawdź ponownie adresowanie DMX w widoku DMX lub w Spis urządzeń i adresowania.

Przykład 5

Załóżmy, że chcesz skasować adres DMX z urządzenia zaadresowanego na 1.7.

Wciśnij Delete  DMX  1  .  7  Please .

Urządzenie które było na adresie DMX 1.7 ma usunięte adresowanie.

Podpowiedź:
Sprawdź ponownie adresowanie DMX w widoku DMX lub w Spis urządzeń i adresowania.

 

8.17. Komenda DmxUniverse
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8.17. Komenda DmxUniverse

Ta strona opisuje składnię i sposób użycia komendy DmxUniverse.

Dostęp do komendy DmxUniverse mamy przez przytrzymanie klawisza  i wciśnięcie DMX  na konsolecie.

DmxUniverse znajduje się w linii komend.

DmxUniverse

Opis

Komendą DmxUniverse możesz:

odparkować wszystkie kanały całej przestrzeni DMX

zdjąć urządzenia ze wszystkich kanałów całej przestrzeni DMX

Składnia

1. Odparkowanie wszystkich kanałów całej przestrzeni DMX.

Unpark DmxUniverse 1

2. Zdjęcie urządzeń ze wszystkich kanałów całej przestrzeni DMX.

Delete DmxUniverse 1

Przykład 1

Załóżmy, że odparkowujesz wszystkie kanały DMX z przestrzeni DMX 1.

Wciśnij  + małe Go +  (= Unpark)  + DMX  (=DmxUniverse) 1  Please .

Wszystkie kanały DMX przestrzeni 1 zostały odparkowane.

Przykład 2

Załóżmy, że zdejmujesz urządzenia ze wszystkich kanałów DMX z przestrzeni DMX 2.

Wciśnij Delete   + DMX  (=DmxUniverse) 2  Please .

Konsoleta pyta o zatwierdzenie czynności usuwania adresowania.
Wciśnij Ok  lub wciśnij Please .

Urządzenia ze wszystkich kanałów DMX z przestrzeni DMX 2 zostały zdjęte.

Powiązane tematy
Klawisz DMX

Komenda Unpark

8.18. Komenda Edit
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8.18. Komenda Edit

Ta strona opisuje składnię i sposób użycia komendy Edit.

Dostęp do komendy Edit mamy przez wciśnięcie Edit  na konsolecie.

Opis

Komendą Edit można:

otworzyć widok Cue dla executora

edytować pamięci cue

edytować presety

edytować grupy

Tak długo, jak pozostajemy w trybie edycji, klawisz Edit  miga.

By poprawić edytowane wartości, wciśnij Update  Please .

By wyjść z trybu edycji, wciśnij Esc .

Składnia

1. Otwieranie widoku cue dla executora.

Edit Executor 1

2. Edytowanie cue.

Edit Executor 1 Cue 2

3. Edytowanie presetu.

Edit Preset 1

4. Edytowanie grupy.

Edit Group 1

Przykład 1

Załóżmy, że otwierasz widok Cue dla executora 1 na ekranie 1.

Są na to dwa sposoby:

a) Wciśnij Edit  Exec  1  Please .

b) Wciśnij Edit , a następnie klawisz  w executorze 1.

Na ekranie 1 widzimy widok Cue dla executora 1.

414



dot2 User Manual

© 2017 MA Lighting Technology GmbH | Dachdeckerstr. 16 | D-97297 Waldbüttelbrunn | Germany
Phone +49 5251 688865-27 | support (at)ma-dot2.com | www.malighting.com

Version 1.3

1

W tym celu możemy również użyć klawisza View [Oko]  / komendy View.

Przykład 2

Załóżmy, że edytujesz cue 2 z executora 1.

Wciśnij Edit  2  (= Cue 2) Exec  1  Please .

Urządzenia z cue 2 zostają wybrane w widoku urządzeń, a wartości stają się aktywne w programerze (czerwone
wartości na czerwonym tle).
Wartości śledzone z cue 1 są wyświetlone na czerwono.

Przykład 3

Załóżmy, że edytujesz aktywną w danym momencie cue z executora głównego.

Wciśnij Edit  a następnie duże Go .

Urządzenia z aktualnej cue zostają wybrane, a wartości stają się aktywne w programerze (czerwone wartości na
czerwonym tle).
Śledzone wartości są wyświetlane na czerwono.

Jeśli w executorze głównym nie ma aktywowanej cue, to do programera zostanie wczytana pierwsza cue
z executora głównego.

Przykład 4

Załóżmy, że edytujesz preset 1 z presetów pozycji.

1. Otwórz pulę presetów Position .
2. Wciśnij Edit  i wciśnij na presecie 1  z puli presetów pozycji.

Urządzenia zapisane w presecie 1 zostają wybrane w widoku urządzeń, a wartości stają się aktywne w programerze.

Przykład 5

Załóżmy, że edytujesz grupę 1 z puli grup.

Są na to dwa sposoby:

a) Otwórz pulę grup. Wciśnij Edit  i wciśnij na grupie 1.

b) Wciśnij Edit  Group  1  Please .

Wszystkie urządzenia z grupy 1 zostają wybrane w widoku urządzeń.

Powiązane tematy
Klawisz Edit

Widok Cue

Klawisz View [Oko]

Komenda View
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Pule presetów

8.19. Komenda Effect

Ta strona opisuje składnię i sposób użycia komendy Effect.

Dostęp do komendy Effect mamy klawiszem Effect  na konsolecie.

Opis

Komendą Effect możesz uruchamiać efekty dla wybranych urządzeń, podając numer efektu.

Numer efektu znajduje się w lewym górnym rogu przycisku efektu w puli. Dla dodatkowych informacji, zobacz temat
widok Efekty.

Składnia

Uruchomienie efektu dimmera 3 dla wybranych urządzeń.

At Effect 3

Przykład

Załóżmy, że uruchamiasz efekt dimmera 3 dla wybranych urządzeń.

Wciśnij At  Effect  3  Please .

W programerze, dla wybranych urządzeń, uruchomiony został efekt dimmera 3.

Podpowiedź:
Można również po prostu wcisnąć na efekcie w widoku efektów Dimmer. Dla dodatkowych informacji,
zobacz temat Jak pracować z efektami?

8.20. Komenda Executor

Ta strona opisuje składnię i sposób użycia komendy Executor.

Dostęp do komendy Executor mamy przez wciśnięcie Exec  na konsolecie.

Komenda Executor znajduje się teraz w linii komend.

Executor

Opis

Komendą Executor możesz na przykład:

wybrać wszystkie urządzenia zapisane w executorze

kasować executory z puli executorów, wraz z odpowiadającym mu executorem na konsolecie
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kasować cue w executorach

ustawiać jasność wyjściową executora

sterować executorem

Składnia

1. Wybór wszystkich urządzeń zapisanych w executorze.

Executor 1

2. Kasowanie executora z puli executorów, oraz z odpowiadającego mu executora na konsolecie.

Delete Executor 1

3. Kasowanie cue w executorze.

Delete Cue 1 Executor 1

4. Ustawienie jasności wyjściowej executora na 50 %.

Executor 1 At 50

5. Włączenie 'Go' dla executora.

Go Executor 1

Przykład 1

Załóżmy, że wybierasz wszystkie urządzenia użyte w kolejce cue executora 1.

Są na to dwa sposoby.

a) Wciśnij Exec  1  Please .

b) Wciśnij Exec , a potem wciśnij pole obiektu executora 1 .

Wszystkie urządzenia zapisane w kolejce cue executora 1 są teraz wybrane w widoku urządzeń.

Przykład 2

Załóżmy, że kasujesz executor 1 z bieżącej strony puli executorów.

Są na to dwa sposoby.

a) Wciśnij Delete  Exec  1  Please .

b) Wciśnij Delete  Exec , a potem wciśnij na pole obiektu executora 1 .

Executor 1 zostaje skasowany z bieżącej strony puli executorów.

Przykład 3
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Przykład 3

Załóżmy, że kasujesz cue 1 z executora 1.

Są trzy sposoby na to.

a) Wciśnij Delete  1  (= Cue 1) Exec  1  Please .

b) Wciśnij Delete  1  (= Cue 1) i wciśnij na executorze 1  w widoku executorów.

c) Wciśnij Delete  1  (= Cue 1) i wciśnij klawisz  executora 1 na konsolecie.

Jeśli na executorze zapisana jest kolejka cue, konsoleta zapyta o wybór sposobu kasowania.

Przykład 4

Załóżmy, że ustawiasz jasność wyjściową executora 1 na 50%.

Ważne:
Suwak fizyczny nie porusza się samodzielnie.
By przechwycić poziom suwaka, trzeba jeden raz przeciągnąć suwak do aktualnej wartości dla
executora.
Wtedy suwak z powrotem działa.

Podpowiedź:
By zadać wartości dla executora głównego, wpisz do linii komend tylko Exec , bez numeru executora.

Wciśnij Exec  1  At  50  Please .

Executor ma teraz poziom 50%. To jest to samo co przesunięcie suwaka executora na pozycję 50%.

Przykład 5

Załóżmy, że aktywujesz executor 1 komendą Go.

Wciśnij małe Go +  (=Go ) Exec  1  Please .

Executor 1 został aktywowany komendą Go. To jest to samo co wciśnięcie klawisza executora z funkcją Go.

8.21. Komenda Fade

Ta strona opisuje składnię i sposób użycia komendy Fade.

By wywołać komendę Fade, trzeba wcześniej aktywować klawisz innej funkcji, np. Store  Time  (=Fade).

Opis

Komendą Fade możemy zadawać czasy przenikania

do przechodzenia do cue, z zadanym czasem przenikania
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do tworzenia nowej cue, z zadanym czasem przenikania

do istniejącej cue

Składnia

1. Przejście do cue 2 z czasem przenikania 3 sekund.

Goto Cue 2 Fade 3

2. Tworzenie nowej cue 1 z czasem przenikania 3 sekund.

Store Cue 1 Fade 3

3. Nadanie czasu przenikania 5 sekund do istniejącej cue 3 w executorze 1.

Assign Fade 3 Cue 1 Executor 1

Przykład 1

Załóżmy, że na executorze 1 przechodzisz do cue 2 z czasem przenikania 3 sekund.

Wciśnij Goto  Cue  2  Exec  1  Time  (=Fade) 3  Please .

Konsoleta wykona na executorze 1 przejście do cue 2 z czasem przenikania 3 sekund.

Przykład 2

Załóżmy, że zapisujesz nową cue 1 na executorze głównym, zadając jej również czas przejścia 3 sekund.

Wciśnij Store  1   (= Cue 1) Time  (=Fade) 3  Please .

Cue 1, z czasem przenikania 3 sekund, została zapisana na executorze głównym.

Przykład 3

Załóżmy, że istniejącej już cue 3 z executora 1 nadajesz czas przenikania 5 sekund.

Wciśnij  + Label  (=Assign) Time  (=Fade) 5  Cue  3  Exec  1  Please .

Sprawdź ponownie czas przenikania w widoku Cue.

Powiązane tematy
Klawisz Time

Widok Cue

Komenda Store

Komenda Assign

8.22. Komenda Fix

419



dot2 User Manual

© 2017 MA Lighting Technology GmbH | Dachdeckerstr. 16 | D-97297 Waldbüttelbrunn | Germany
Phone +49 5251 688865-27 | support (at)ma-dot2.com | www.malighting.com

Version 1.3

1

8.22. Komenda Fix

Ta strona opisuje składnię i sposób użycia komendy Fix.

Dostęp do komendy Fix mamy przez wciśnięcie Fix  na konsolecie.

Opis

Komenda Fix działa jako przełącznik stanu.
Komendą Fix można przypinać i odpinać executory w pasku executorów, oraz w widoku executorów, niezależnie od
aktualnie wybranej strony.

Składnia

Przypinanie i odpinanie executora.

Fix Executor 1

Przykład 1

Załóżmy, że przypinasz executor 6, aby był on stale widoczny w pasku executorów, niezależnie od aktualnie włączonej
strony.

Wciśnij Fix  Exec  6  Please .

Executor 6 został przypięty. Przypięty executor jest wyświetlany z małymi paskami.

Przykład 2

Załóżmy, że odpinasz executor 6, gdyż nie chcesz już by był on stale widoczny w pasku executorów.

Wciśnij Fix  Exec  6  Please .

Executor 6 został odpięty.

Powiązane tematy
Kolory systemowe - Executory

Pasek executorów

8.23. Komenda Fixture
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8.23. Komenda Fixture

Ta strona opisuje składnię i sposób użycia komendy Fixture.

Dostęp do komendy Fixture mamy przez wciśnięcie Fixture  na konsolecie.

Opis

Komendą Fixture wybieramy urządzenia w widoku Urządzenia.

Składnia

Wybieranie urządzeń.

Fixture 10

Przykład 1

Załóżmy, że wybierasz wszystkie urządzenia dimmerowe od 1 do 10.

Wciśnij Fixture  1  Thru  10  Please .

W widoku urządzeń będą wybrane wszystkie urządzenia od 1 do 10.

Przykład 2

Załóżmy, że wybierasz tylko segment 5 wieloczęściowego urządzenia 11.

Wciśnij Fixture  11  .  5  Please .

W widoku urządzeń został wybrany segment 5 wieloczęściowego urządzenia 11.

Powiązane tematy
Widok Urządzenia

Klawisz Fixture

Kolory systemowe

8.24. Komenda Flash
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8.24. Komenda Flash

Ta strona opisuje składnię i sposób użycia komendy Flash.

Dostęp do komendy Flash mamy przez wciśnięcie Flash  na konsolecie.

Opis

Komendą Flash wywołujemy wszystkie wartości z pierwszej cue, oraz poziom executora, tymczasowo na 100% na tak

długo, jak długo wciśnięty i przytrzymany jest klawisz executora.
Komenda Flash ignoruje wszystkie czasy cue, oraz czasy indywidualne.

Składnia

By ustawić atrybut dimmera na 100%.

Flash

Przykład

Załóżmy, że chcesz tymczasowo ustawić atrybuty dimmera z executora 3 na 100% na tak długo, jak długo trzymasz
wciśnięty klawisz executora.

Są na to dwa sposoby:

a) Jeśli nie zmieniono domyślnej funkcji klawiszy executora, wystarczy wcisnąć  w executorze 3.

b) Wciśnij Flash , następnie wciśnij i przytrzymaj klawisz  w pożądanym executorze.

Dopóki klawisz executora jest przytrzymany, komenda Flash jest aktywna.

Gdy tylko klawisz executora zostanie zwolniony, executor wróci do poprzedniego stanu.

Powiązane tematy
Klawisz Flash

Klawisz [Executor Flash]

Zmiana funkcji klawiszy executora

8.25. Komenda Full

Ta strona opisuje składnię i sposób użycia komendy Full.

Ważne:
Jeśli wywołamy komendę Full przez wciśnięcie klawisza Full , to komenda zostanie natychmiast
wykonana.
Można też użyć linii komend klawiaturą wirtualną, by wpisać słowo Full tej komendy.

By wywołać komendę Full, wciśnij Full  w konsolecie.

Komenda Full zostanie od razu wykonana.

Opis
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Opis

Komendą Full ustawiamy jasność na 100 % dla:

Wybranych urządzeń

Selekcji urządzeń

W executorze

Składnia

1. Ustawienie jasności 100% dla wybranych urządzeń.

Full

2. Ustawienie jasności 100% dla zadanej selekcji urządzeń.

Fixture 1 Thru 3 Full

3. Ustawienie jasności 100% w executorze.

Executor 1 Full

Przykład 1

Załóżmy, że ustawiasz jasność aktualnie wybranych urządzeń na 100%.

Obrazek 1: Urządzenia na 0%

Wciśnij Full .

Komenda Full zostanie od razu wykonana.

Wartości wybranych urządzeń zostają ustawione na 100% i stają się aktywne w programerze.

Obrazek 2: Urządzenia na Full

Podpowiedź:
Sprawdź ponownie w widoku linii komend jaka komenda została wykonana.

Przykład 2
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Przykład 2

Załóżmy, że ustawiasz jasność urządzeń od 1 do 3 na 100%.

Ważne:
Upewnij się, by na początku nie było wybranych urządzeń. Jeśli są wcześniej wybrane urządzenia,
komenda Full będzie zawsze wykonana dla wszystkich wybranych urządzeń.

Wciśnij Fixture  1  Thru  3  Full .

Komenda Full zostanie od razu wykonana.

Wartości dla urządzeń od 1 do 3 są ustawione na 100%, oraz stają się aktywne w programerze.

Przykład 3

Załóżmy, że chcesz ustawić jasność executora 1 na 100%.
To działa tak samo jak przesunięcie suwaka executora 1 na samą górę (pozycja 100 %).

Ważne:
Suwak sprzętowy na konsolecie nie poruszy się.
By przechwycić suwakiem sterowanie jasnością executora, musimy własnoręcznie przestawić go na górę.
Wtedy suwak z powrotem będzie sterować jasnością.

Wciśnij Exec  1  Full  .

Komenda Full zostanie wykonana od razu.

Jasność wyjściowa executora zostaje ustawiona na 100 %.

8.26. Komenda FullHighlight
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8.26. Komenda FullHighlight

Ta strona opisuje składnię i sposób użycia komendy FullHighlight.

Ważne:
Gdy wprowadzamy komendę FullHighlight na konsolecie kombinacją  + Full  (=FullHighlight), to
komenda zostanie od razu wykonana.
Można zamiast tego użyć klawiaturę wirtualną w linii komend do wpisania słowa FullHighlight.

Komendę FullHighlight wywołujemy wciskając na konsolecie kombinację klawiszy  + Full  (=FullHighlight).

Komenda zostaje wykonana od razu.

Opis

Komendą FullHighlight wprowadzamy do programera wartości typu Highlight jako aktywne wartości.

Wartości Highlight są zdefiniowane w bibliotece typu urządzenia.

Składnia

Wywołanie do programera wszystkich wartości typu Highlight dla wybranych urządzeń.

FullHighlight

Przykład

Załóżmy, że masz wybrane urządzenia 1-4 i chcesz im nadać wartości Highlight.

Wciśnij  + Full  (=FullHighlight).

Komenda FullHighlight zostanie od razu wykonana.

Wszystkie wartości Highlight stają się w programerze aktywne i są obecne na wyjściach DMX.

Obrazek 1: Urządzenia z aktywowanymi wartościami typu Highlight

8.27. Komenda Go
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8.27. Komenda Go

Ta strona opisuje składnię i sposób użycia komendy Go.

By wywołać komendę Go, wciskamy małe Go +  na konsolecie.

Opis

Komendą Go można, przykładowo:

w kolejce cue przejść do następnej cue

uruchomić odtwarzanie w executorze

Składnia

1. Przejście do następnej cue w kolejce cue.

Go

2. Uruchomienie odtwarzania na executorze.

Go Executor 1

Przykład 1

Załóżmy, że executor 1 jest uruchomiony i chcesz przejść do następnej cue w kolejce cue na executorze 1.

Są na to dwa sposoby.

a) Wciśnij małe Go +  (= Go) a potem klawisz  docelowego executora.

b) Wciśnij małe Go +  (= Go) a potem na docelowym executorze w widoku executorów.

Uruchomiona zostaje następna cue.

Przykład 2

Załóżmy, że executor 1 jest wyłączony, a chcesz go uruchomić.

Są na to dwa sposoby.

a) Wciśnij małe Go +  (= Go) a potem klawisz  docelowego executora.

b) Wciśnij małe Go +  (= Go) a potem na docelowym executorze w widoku executorów.

Executor się uruchomi, zaczynając odtwarzanie od pierwszej cue.

Powiązane tematy
Klawisz Go+ (mały)

Klawisz Go w executorze

8.28. Komenda GoBack

426



dot2 User Manual

© 2017 MA Lighting Technology GmbH | Dachdeckerstr. 16 | D-97297 Waldbüttelbrunn | Germany
Phone +49 5251 688865-27 | support (at)ma-dot2.com | www.malighting.com

Version 1.3

1

8.28. Komenda GoBack

Ta strona opisuje składnię i sposób użycia komendy GoBack.

By wywołać komendę GoBack, wciśnij małe Go -  na konsolecie.

Opis

Komenda GoBack wywołuje w kolejce cue przejście do poprzedniej cue.

Składnia

Przejście w kolejce cue do poprzedniej cue.

GoBack

Przykład

Załóżmy, że executor 1 jest uruchomiony i chcesz przejść do poprzedniej cue, w kolejce cue executora 1.

Są na to dwa sposoby.

a) Wciśnij małe Go -  (= GoBack) a następnie klawisz  executora 1.

b) Wciśnij małe Go -  (= GoBack) a następnie na executorze 1 w widoku executorów.

Włączona zostanie poprzednia cue.

Powiązane tematy
Klawisz Go - (mały)

Widok executorów

8.29. Komenda Goto

Ta strona opisuje składnię i sposób użycia komendy Goto.

By wywołać komendę Goto, wciskamy Goto  na konsolecie.

Opis

Komendą Goto zrobimy przejście do wskazanej cue na executorze

bezpośrednio, z użyciem czasów cue

z zadanym czasem przenikania

Składnia

1. Przejście do cue 2 na executorze 1.

Goto Cue 2 Executor 1
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2. Przejście do cue 2 na executorze 1, z czasem przenikania 5 sekund.

Goto Cue 2 Executor 1 Fade 5

Przykład 1

Załóżmy, że chcesz od razu aktywować cue 2 na executorze głównym.

Wciśnij Goto  2  (= Cue 2) Please .

Na executorze głównym aktywowana jest cue 2.

Przykład 2

Załóżmy, że wprost aktywujesz cue 2 na executorze 1.

Są trzy sposoby na to.

a) Wciśnij Goto  2  (= Cue 2), potem klawisz  w executorze 1.

b) Wciśnij Goto  2  (= Cue 2), potem wciskarz executor 1 w widoku executorów.

c) Wciśnij Goto  2  (= Cue 2) Exec  1  Please .

Aktywowana zostanie cue 2 w executorze 1.

Przykład 3

Załóżmy, że chcesz przejść do cue 2 na executorze 1, z czasem przejścia 5 sekund.

Wciśnij Goto  2  (= Cue 2) Exec  1  Time  (=Fade) 5  Please .

Włączone zostanie przenikanie do cue 2, trwające 5 sekund.

Powiązane tematy
Klawisz Goto

Klawisz Please

8.30. Komenda Group
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8.30. Komenda Group

Ta strona opisuje składnię i sposób użycia komendy Group.

By wywołać komendę Group, wciskamy Group  na konsolecie.

Opis

Komendą Group można wybrać grupę z puli Grupy.

Wszystkie urządzenia zapamiętane w grupie zostają wybrane w widoku Urządzenia.
Kolejność selekcji urządzeń ta sama, jak kolejność selekcji przy zapisie tej grupy.

Składnia

Wybór grupy z puli grup, co oznacza wybór urządzeń zapisanych w tej grupie.

Group 1

Przykład

Załóżmy, że wybierasz wszystkie urządzenia zapisane w grupie 1.

Są na to dwa sposoby.

a) Wciśnij na grupie 1  w puli grup.

b) Wciśnij Group  1  Please .

Wszystkie urządzenia zapisane w grupie 1 są teraz wybrane w widoku urządzeń.

Powiązane tematy
Klawisz Group

Pula grup

8.31. Komenda Help
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8.31. Komenda Help

Ta strona opisuje składnię i sposób użycia komendy Help.

By wywołać komendę Help, wciśnij Help  w konsolecie.

Opis

Komendą Help można otworzyć instrukcję

dla pomocy ogólnej

dla pomocy kontekstowej do komendy

Składnia

1. Otworzenie instrukcji w konsolecie.

Help

2. Otworzenie pomocy kontekstowej dla komendy.

Help Fix

Przykład 1

Załóżmy, że chcesz otworzyć instrukcję dla MA dot2.

Wciśnij Help  Please .

Otworzy się instrukcja na ekranie 1.

Przykład 2

Załóżmy, że chcesz otworzyć pomoc kontekstową dla komendy Fix (stronę-temat o tej komendzie).

Wciśnij Help  Fix  Please .

Na ekranie 1 otworzy się pomoc do komendy Fix.

Powiązane tematy
Klawisz Help

Klawisz Please

8.32. Komenda If

Ta strona opisuje składnię i sposób użycia komendy If.

By wywołać komendę If, wciśnij na konsolecie kombinację  + If  (= If).

Opis

430



dot2 User Manual

© 2017 MA Lighting Technology GmbH | Dachdeckerstr. 16 | D-97297 Waldbüttelbrunn | Germany
Phone +49 5251 688865-27 | support (at)ma-dot2.com | www.malighting.com

Version 1.3

1

Opis

Komendą If można, przykładowo:

zdjąć z aktualnej selekcji urządzenia, jeśli nie ma ich we wskazanej grupie

ograniczyć komendę clone i klonować tylko dla urządzeń zapisanych w executorze

ograniczyć komendę delete i skasować urządzenia tylko z wskazanych cue

wybierać urządzenia tylko jeśli się powtarzają we wskazanych obiektach

Składnia

1. Zdejmowanie urządzeń z aktualnej selekcji, które są zapisane w grupie 1.

If Group 1

2. Ograniczenie zasięgu komendy Clone.

Clone Fixture 33 If Executor 1

3. Ograniczenie zasięgu komendy Delete.

Delete Cue 3 If Fixture 1

Przykład 1

Załóżmy, że chcesz z aktualnej selekcji urządzeń zdjąć urządzenia nie będące w grupie 1, czyli z aktualnie wybranych
urządzeń zostawić tylko te, które są również w grupie 1.

Wciśnij kombinację   + If  (= If) a potem Group  1  Please .

Z zaznaczenia zostaną zdjęte wszystkie urządzenia, których nie ma w grupie 1.

Przykład 2

Załóżmy, że będziesz klonować urządzeni 1 tylko dla executora 2, bo potrzebujesz więcej urządzeń do oświetlenia
aktorów.

Wciśnij  + Copy  (= Clone) Fixture  1  At  33  Thru  35     + If   (= If) a następnie klawisz  w
executorze 2 Please .

Konsoleta zapyta o wybór metody klonowania.

Urządzenie 1 zostaje sklonowane na urządzenia od 33 do 35, tylko dla executora 2.

Przykład 3

Załóżmy, że kasujesz tylko urządzenie 1 z cue 2 na executorze głównym.

Wciśnij Delete  2  (=Cue 2)   +  If  (= If) Fixture  1  Please .

Urządzenie 1 zostaje skasowane z cue 2 na executorze głównym.
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Przykład 4

Załóżmy, że wybierasz tylko urządzenia, które są w grupie 1 (przednia kreska) oraz grupie 2 (światła wash).

Wciśnij Group  1   + If  (= If) Group  2  Please .

Wszystkie urządzenia, które powtarzają się w grupie 1 i 2, zostają wybrane w widoku urządzeń.

Powiązane tematy
Klawisz If

Komenda Clone

Komenda Delete

8.33. Komenda IfOutput

Ta strona opisuje składnię i sposób użycia komendy IfOutput.

Dostęp do komendy IfOutput mamy poprzez wciśnięcie If  (= IfOutput) na konsolecie.

Opis

Komendą IfOutput możemy wybrać wszystkie urządzenia w widoku urządzeń, które aktualnie mają:

poziom dimmera powyżej zera

poziom dimmera we wskazanym zakresie

wartość presetu

Składnia

1. Wybór wszystkich urządzeń, które mają teraz dimmer powyżej zera.

IfOutput

2. Wybór wszystkich urządzeń, które mają teraz dimmer w zakresie od 50 do 75.

IfOutput At 50 Thru 75

3. Wybór wszystkich urządzeń, które teraz używają presetu koloru 2.

IfOutput Preset 4.2

Przykład 1

Załóżmy, że wybierasz wszystkie urządzenia, które mają teraz dimmer powyżej zera.

Wciśnij If  (= IfOutput) Please .

Wszystkie urządzenia, które mają teraz dimmer powyżej zera, zostały wybrane w widoku urządzeń.

Przykład 2
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Przykład 2

Załóżmy, że wybierasz wszystkie urządzenia, które mają teraz wartości dimmera w zakresie od 50 do 75.

Wciśnij If  (= IfOutput) At  50  Thru  75  Please .

Zostały wybrane wszystkie urządzenia z dimmerem na wartości między 50 a 75.

Przykład 3

Załóżmy, że wybierasz wszystkie urządzenia, które teraz używają presetu koloru 2, gdyż np. chcemy dać na nich inny
preset koloru.

Są na to dwa sposoby:

a) Wciśnij If  (= IfOutput) a potem na presecie 2 w puli presetów Color.

b) Wciśnij If  (= IfOutput) Preset  4  (= pula presetów Color) .  2  (= drugi preset w puli presetów Color)
Please .

Wszystkie urządzenia, które teraz używają presetu koloru 2, zostały wybrane, co ułatwia nam użycie na nich innego
presetu koloru.

Powiązane tematy
Klawisz If

Widok Urządzenia

8.34. Komenda Invert

Ta strona opisuje składnię i sposób użycia komendy Invert.

By wywołać komendę Invert, wciśnij Macro  na konsolecie a potem dotknij na makrze Invert .

W linii komend pokaże się komenda Invert.

Opis

Komendą Invert można:

Wybrać urządzenia, które nie są teraz wybrane w widoku urządzeń

Zdjąć z selekcji urządzenia, które są teraz wybrane w widoku urządzeń

Składnia

1. Inwersja selekcji urządzeń w grupie 1.

Invert Group 1

Inwersja selekcji urządzeń.

Invert Fixture 1 Thru 3
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Przykład 1

Załóżmy, że w widoku urządzeń wybraliśmy co drugie urządzenie z grupy 1, którym nadaliśmy niebieski kolor.
Teraz będziemy pozostałym urządzeniom z grupy 1 będziemy nadawać inny kolor.

Obrazek 1: Wybrane jest co drugie urządzenie z grupy 1

1. Wciśnij Macro  na konsolecie. Otworzy się widok puli Makra.
2. Wciśnij makro Invert , wciśnij Group  1  Please .

Wybrane zostały wszystkie inne urządzenia z grupy 1, więc możemy im nadać inny kolor.

Obrazek 2: Wybrane są inne urządzenia z grupy 1

Przykład 2

Załóżmy, że mamy wybrane urządzenia 1, 3 i 5. Teraz wybierzemy urządzenia 2 i 4.

Obrazek 3: Wybrane są urządzenia 1 + 3 + 5

1. Wciśnij Macro  na konsolecie. Otworzy się widok puli Makra.
2. Wciśnij makro Invert , wciśnij Fixture  1  Thru  5  Please .

Następuje inwersja selekcji urządzeń z zakresu od 1 do 5. Wybranymi urządzeniami stają się 2 i 4.

Obrazek 4: Wcześniejsza selekcja urządzeń została odwrócona

8.35. Komenda Label

Ta strona opisuje składnię i sposób użycia komendy Label.
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By wywołać komendę Label, wciśnij Label  na konsolecie.

Opis

Komendą Label można nadawać nazwy

urządzeniom w widoku arkusza urządzeń

grupom w puli grup

presetom w pulach presetów

Składnia

1. Nazywanie urządzenia.

Label Fixture 1

2. Nazywanie grupy.

Label Group 1

3. Nazywanie presetu.

Label Preset

Przykład 1

Załóżmy, że chcesz w widoku arkusza urządzeń nadać nazwy urządzeniom od 1 do 20 jako "Mac700", z postępującą
numeracją na końcu nazwy.

Są na to dwa sposoby.

a) Wciśnij Label  Fixture  1  Thru  10  Please .

b) Wciśnij Label  i wybierz urządzenia od 1 do 10 w widoku urządzeń.

Otworzy się okno wpisywania nazwy.
Wpisz "Mac700 1".

Urządzenia od 1 do 10 zostają opisane w widoku arkusza urządzeń jako "Mac700" z dodatkowymi numerami na
końcu.

Przykład 2

Załóżmy, że chcesz w puli grup nazwać grupę 1 jako "Wszystkie Studio Color".

Są na to dwa sposoby.

a) Wciśnij Label  Group  1  Please .

b) Wciśnij Label  a potem w puli grup wciśnij na grupie 1.
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Otworzy się okno wpisywania nazwy.
Wpisz "Wszystkie Studio Color".

Grupa otrzyma nazwę "Wszystkie Studio Color".

Przykład 3

Załóżmy, że presetowi koloru 1 nadajesz nazwę "Ciemno czerwony".

Są na to dwa sposoby.

a) Wciśnij Label  Preset  4  (=pula presetów Color) .  1  (=obiekt preset 1) Please .

b) Wciśnij Label , a w puli presetów Color wciśnij na presecie 1 .

Otworzy się okno wpisywania nazwy.
Wpisz "Ciemno czerwony".

Preset koloru 1 otrzymuje nazwę "Ciemno czerwony".

Powiązane tematy
Klawisz Label

Widok Urządzenia

Pula Grupy

Pule presetów

8.36. Komenda Learn

Ta strona opisuje składnię i sposób użycia komendy Learn.

By wywołać komendę Learn, wciśnij Speed  na konsolecie.

W linii komend pokaże się komenda Learn.

Learn

Opis

Komendą Learn można poprzez wystukanie tempa ustawić szybkość:

Chaserów

Efektów

Mastera tempa (Master Rate)

Mastera szybkości (Master Speed)

Składnia

Ustawienie szybkości w obiektach przez wystukanie tempa.

Learn

Przykłady
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Przykłady

Oto kilka przykładów na to jak można użyć komendy Learn.

Przykład 1

Załóżmy, że ustawiasz szybkość chasera.

Wciśnij i przytrzymaj klawisz Speed  (= Learn), a następnie wciskaj wiele razy, w sposób rytmiczny klawisz executora
z chaserem, zgodnie z tempem jakie chcesz ustawić.

Chaser nauczy się szybkości z rytmu wciskania klawisza executora.

Przykład 2

Załóżmy, że ustawiasz szybkość efektu.

Wciśnij i przytrzymaj Speed  (= Learn), a następnie wciskaj wiele razy, w sposób rytmiczny klawisz executora z
efektem, zgodnie z tempem jakie chcesz ustawić.

Efekt nauczy się szybkości z rytmu wciskania klawisza executora.

Przykład 3

Załóżmy, że ustawiasz tempo dla mastera tempa.

Wciśnij i przytrzymaj Speed  (= Learn), a następnie wciskaj wiele razy, w sposób rytmiczny klawisz executora z
przypisanym Master Rate, zgodnie z tempem jakie chcesz ustawić.

Master Rate nauczy się szybkości z rytmu wciskania klawisza executora.

8.37. Komenda Macro
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8.37. Komenda Macro

Ta strona opisuje składnię i sposób użycia komendy Macro.

By wywołać komendę Macro, wciśnij Macro  na konsolecie.

Opis

Komendą Macro można uruchamiać makra z puli Makra.

Składnia

Uruchomienie makra.

Macro 1

Przykład

Załóżmy, że uruchamiasz makro 1 (czyli "+5%"), mając już wcześniej wybrane urządzenia.

Wciśnij Macro  1  Please .

Makro 1 zostało uruchomione.

Powiązane tematy
Klawisz Macro

Pula Makra

8.38. Komenda MidiNote

Ta strona opisuje składnię i sposób użycia komendy MidiNote.

Dostęp do komendy MidiNote mamy przez wpisanie w linii komend słowa MidiNote, lub skrótu Mn.

Opis

Komendą MidiNote można wysyłać komunikaty nut MIDI, przez wyjście MIDI z tyłu konsolety.

Jeśli z komendą podamy kanał MIDI, użyty zostanie podany kanał MIDI.
Jeśli nie będzie podany kanał MIDI, to użyty będzie wyjściowy kanał MIDI z okna MIDI Show Control.

Jeśli podana zostanie szybkość nuty, to zostanie ona użyta.
Jeśli nie będzie podana szybkość nuty, użyta będzie szybkość 127 (maksymalna).

Jeśli dot2 jest w sesji, komunikaty nut MIDI będą wysyłane tylko w masterze sesji, by uniknąć podwójnych sygnałów.

Gdy użyta jest komenda Off, wysyłane jest wyłączenie nuty.
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Rada:
By sprawdzać wysyłane nuty MIDI, wciśnij Tools , a w kolumnie MIDI na Monitor MIDI . Dla dodatkowych
informacji, zobacz Monitor MIDI.

Składnia

1. Wysłanie nuty MIDI, na kanale MIDI wybranym w oknie MIDI Show Control, z pełną szybkością nuty (127).

MidiNote 12

2. Wysłanie nuty MIDI, na zadanym kanale MIDI, z pełną szybkością nuty (127).

MidiNote 1.12

3. Wysłanie nuty MIDI, na kanale MIDI wybranym w oknie MIDI Show Control, z szybkością nuty 60.

MidiNote 12 60

4. Wysłanie wyłączenia nuty.

MidiNote 14 Off

Przykład

Załóżmy, że wysyłasz nutę MIDI w określonej pamięci cue, by aktywować urządzenie dźwiękowe.

Wymagania:

Podłączone urządzenie dźwiękowe, np. komputer podłączony do wyjścia MIDI.

Pamięć cue zapisana na executorze.

Otwórz widok cue i wpisz w kolumnie CMD (= command) następujące polecenie: MidiNote 12

Obrazek 1: Widok Cue, z poleceniami nut MIDI w kolumnie CMD

Nuta MIDI będzie wysyłana, jeśli cue zostanie aktywowana, co aktywuje podłączone urządzenie dźwiękowe.

8.39. Komenda Move
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Ta strona opisuje składnię i sposób użycia komendy Move.

By wywołać komendę Move, wciśnij Move  na konsolecie.

Opis

Komendą Move można przenosić obiekty, np.

grupy na inne miejsca w puli grup

presety na inne miejsca pulach presetów

executory na inne miejsca w puli executorów, lub do innej strony puli stron

Składnia

1. Przeniesienie grupy na inne miejsce.

Move Group 1 At 3

2. Przeniesienie presetu na inne miejsce.

Move Preset 1 At 3

3. Przeniesienie executora na inne miejsce w tej samej stronie.

Move Executor 1 At 3

4. Przeniesienie executora w inne miejsce na innej stronie.

Move Executor 1.1 At 2.1

Przykład 1

Załóżmy, że przenosisz grupę 50 na miejsce grupy 1.

Są na to dwa sposoby.

a) Wciśnij Move  Group  50  At  1  Please .

b) Wciśnij Move , wciśnij na grupie 50  w puli Grupy, a następnie na polu grupy 1 .

Grupa 50 została przeniesiona i jest teraz grupą 1.

Przykład 2

Załóżmy, że przenosisz preset koloru 2 na miejsce presetu koloru 5.

Gdy przenosisz preset, który jest już użyty do zaprogramowania cue, to odnośniki w cue będą
automatycznie przekierowane na docelowy numer.
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1. Otwórz pulę presetów Color.

Teraz możemy użyć dwóch sposobów.

a) Wciśnij Move  Preset  2  At  5  Please .

b) Wciśnij Move , wciśnij w puli presetów Color na presecie 2 , a następnie na polu presetu 5 .

Preset koloru 2 został przeniesiony i jest teraz presetem koloru 5.

Przykład 3

Załóżmy, że przenosisz executor z miejsca 1 na miejsce 6.

Są na to trzy sposoby:

a) Wciśnij Move  Exec  1  At  6  Please .

b) Wciśnij Move , wciśnij na executorze 1  w puli executorów a potem na executorze 6 .

c) Wciśnij Move , wciśnij na konsolecie klawisz  executora 1, a potem klawisz  executora 6.

Executor zostaje przeniesiony z pozycji 1 na pozycję 6.

Przykład 4

Załóżmy, że przenosisz executor 1 ze strony 1 na stronę 2.

Są na to trzy sposoby:

a) Wciśnij Move  Exec  1  (=strona 1) .  1  (=executor 1) At  Exec  2  (=strona 2) .  1  (=executor 1)
Please .

b) Wciśnij Move , wciśnij na executorze 1  na stronie 1 w puli executorów i wciśnij na executorze 1  na stronie 2.

c) Wciśnij Move , dotknij na executorze 1  na stronie 1 w widoku executorów i wciśnij na executorze 1  na stronie
2.

Powiązane tematy
Klawisz Move

Pula Grupy

Pule Presety

Pula Executory

Widok executorów

8.40. Komenda Off

Ta strona opisuje składnię i sposób użycia komendy Off.

By wywołać komendę Off, wciśnij Off  na konsolecie.

Opis
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Opis

Komendą Off, można

wyłączyć executor

wyłączyć executor z czasem przenikania

wyłączyć wszystkie zwykłe executory z zapisanymi w nich kolejkami cue

usunąć wskazane urządzenia z programera w widoku urządzeń

Składnia

1. Wyłączanie executora głównego.

Off

2. Wyłączanie executora z czasem przenikania.

Off Executor 1 Fade 2

3. Wyłączanie wszystkich zwykłych executorów z kolejkami cue.

Off Thru

4. Usunięcie urządzenia, wraz z jego wartościami, z programera w widoku urządzeń.

Off Fixture 3

Przykład 1

Załóżmy, że wyłączasz executor 1.

Są na to trzy sposoby.

a) Wciśnij Off , a następnie klawisz  executora 1.

b) Wciśnij Off  Exec  1  Please .

c) Wciśnij Off , a następnie klawisz executora 1 w widoku executorów.

Executor 1 zostaje wyłączony.

Przykład 2

Załóżmy, że wyłączasz executor 1, używając w tym czasu przenikania 2 sekund.

Wciśnij Off  Exec  1  Time  (=Fade) 2  Please .

Executor 1 zostaje wyłączony, z użyciem czasu przenikania 2 sekund.

Przykład 3
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Przykład 3

Załóżmy, że wyłączasz wszystkie zwykłe executory zawierające kolejki cue.

Wciśnij Off  Thru  Please .

Wszystkie zwykłe executory z kolejkami cue zostają wyłączone.

Przykład 4

Załóżmy, że wybrane są urządzenia od 1 do 10, oraz że trzeba w widoku urządzeń zdjąć z selekcji urządzenie 5,
razem z jego wartościami w programerze.

Są na to dwa sposby:

a) Wciśnij Off  a potem wciśnij na urządzeniu 5 w widoku urządzeń.

b) Wciśnij Off  Fixture  5  Please .

Urządzenie 5 zostanie usunięte z selekcji, razem z jego wartościami z programera.

Powiązane tematy
Klawisz Off

Widok executorów

Widok Urządzenia

8.41. Komenda On

Ta strona opisuje składnię i sposób użycia komendy On.

By wywołać komendę On, wciśnij On  na konsolecie.

Opis

Komendą On, można

włączyć executor

włączyć executor z zadanym czasem przenikania

włączyć wszystkie zwykłe executory zawierające kolejki cue

aktywować w programerze wszystkie wartości urządzenia

aktywować w programerze wszystkie wartości wskazanego typu, w aktualnie wybranych urządzeniach

Składnia

1. Włączenie executora.

On

2. Włączenie executora z czasem przenikania.
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On Executor 1 Fade 2

3. Włączenie wszystkich zwykłych executorów z kolejkami cue.

On Thru

4. Aktywowanie w programerze wszystkich wartości urządzenia.

On Fixture 1

5. Aktywowanie w programerze wszystkich wartości danego typu presetu dla wybranych urządzeń.

On PresetType 1

Przykład 1

Załóżmy, że włączasz executor 1.

Są na to trzy sposoby.

a) Wciśnij On , a potem klawisz  executora 1.

b) Wciśnij On  Exec  1  Please .

c) Wciśnij On , a potem przycisk executora 1 w widoku executorów.

Executor 1 zostaje włączony.

Przykład 2

Załóżmy, że włączasz executor 1 z czasem przenikania 2 sekund.

Wciśnij On  Exec  1  Time  (=Fade) 2  Please .

Executor 1 zostaje włączony, używając czasu przenikania 2 sekund.

Przykład 3

Załóżmy, że włączasz wszystkie zwykłe executory z kolejkami cue na aktualnej stronie.

Wciśnij On  Thru  Please .

Na aktualnej stronie zostają włączone wszystkie zwykłe executory, które mają kolejki cue.

Przykład 4

Załóżmy, że aktywujesz w programerze wszystkie wartości urządzeń od 1 do 10.

Są na to dwa sposoby:

a) Wciśnij On  Fixture  1  Thru  10  Please .
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b) Wybierz w urządzenia od 1 do 10 i wciśnij dwa razy Please .

Wszystkie wartości dla urządzeń od 1 do 10, stały się aktywne w programerze.

Przykład 5

Załóżmy, że aktywujesz w programerze wszystkie wartości dimmera dla wybranych urządzeń.

Są na to trzy sposoby:

a) Wciśnij On    + Preset  (= PresetType) 1  Please .

b) Wciśnij On    + Preset  (= PresetType) Dimmer Please .

c) Wciśnij dwa razy Dimmer  w pasku typów presetów.

Wartości dimmerów dla wybranych urządzeń, stały się aktywne w programerze.

Powiązane tematy
Klawisz On

Widok executorów

Klawisz Please

8.42. Komenda OutDelay
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8.42. Komenda OutDelay

Ta strona opisuje składnię i sposób użycia komendy OutDelay.

By wywołać komendę OutDelay, potrzebne jest wcześniejsze wciśnięcie klawisza innej funkcji, np. Store , a potem

cztery razy Time .

Opis

Wraz z komendą OutDelay możemy zapisać cue, zadając jej czas "Out Delay".

"Out Delay" jest czasem czekania dla malejących wartości dimmera.

Składnia

Zapisywanie cue, wraz z określeniem jej czasu Out Delay.

Store Cue 1 OutDelay 4

Przykład

Załóżmy, że zapisujesz nową cue 1 na executorze głównym, zadając jej również czas Out Delay 4 sekundy.

Są na to trzy sposoby:

a) Wciśnij Store  1  (= Cue 1) cztery razy Time  (= OutDelay) 4  Please .

b) Wciśnij Store  1  (= Cue 1) cztery razy Time  (= OutDelay) 4 , następnie duże Go .

c) Wciśnij Store  1  (= Cue 1) cztery razy Time  (= OutDelay) 4 , potem na executorze głównym w widoku
executorów.

Cue 1 zostaje zapisana na executorze głównym, z czasem Out Delay 4 sekundy.

Sprawdź ponownie czas Out Delay w widoku Cue.

Powiązane tematy
Klawisz Time

Widok Cue

Widok executorów

8.43. Komenda OutFade
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8.43. Komenda OutFade

Ta strona opisuje składnię i sposób użycia komendy OutFade.

By wywołać komendę OutFade, trzeba wcześniej wcisnąć klawisz innej funkcji, np. Store  a potem dwa razy Time

(= OutFade).

Opis

Komendą OutFade można nadawać wartości czasów "Out Fade".

dla nowych cue z czasami "Out Fade"

dla istniejących cue

Czasy "Out Fade" to czasy przenikania dla malejących wartości dimmera.

Składnia

1. Zapis nowej cue 1, z czasem Out Fade 4 sekund.

Store Cue 1 OutFade 4

2. Nadanie czasu Out Fade 5 sekund, do istniejącej cue 3 na executorze 1.

Assign OutFade 5 Cue 3 Executor 1

Przykład 1

Załóżmy, że zapisujesz nową cue na executorze głównym, dając jej czas Out Fade 4 sekundy.

Wciśnij Store  1  (= Cue 1), dwa razy Time  (= OutFade) 4  Please .

Zapisano cue 1 z czasem Out Fade 4 sekund.

Sprawdź ponownie czasy cue w widoku Cue.

Przykład 2

Załóżmy, że zadajesz czas Out Fade 5 sekund do istniejącej cue 3 zapisanej w executorze 1.

Wciśnij  + Label  (=Assign), dwa razy Time  (= OutFade) 5  Cue  3  Exec  1  Please .

Cue 3 na executorze 1 ma teraz czas Out Fade 5 sekund.

Powiązane tematy
Klawisz Time

Widok Cue

Komenda Store

8.44. Komenda Page
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8.44. Komenda Page

Ta strona opisuje składnię i sposób użycia komendy Page.

Dostęp do komendy Page, mamy wciskając Page  na konsolecie.

Opis

Komendą Page można, na przykład

wyłączyć wszystkie executory na stronie

skasować stronę

zapisać stronę

nazwać stronę

Składnia

1. Wyłączenie wszystkich executorów ze strony.

Off Page 1

2. Kasowanie strony.

Delete Page 1

3. Zapisanie nowej strony.

Store Page 2

4. Nazwanie strony.

Label Page 1

Przykład 1

Załóżmy, że wyłączasz wszystkie executory na stronie 1.

Są na to dwa sposoby:

a) Wciśnij Off  Page  1  Please .

b) Wciśnij Off  i wciśnij na stronie 1  w puli stron.

Wszystkie executory ze strony 1 zostają wyłączone.

Przykład 2

Załóżmy, że kasujesz wszystkie executory zapisane na stronie 1.

Są na to dwa sposoby:
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a) Wciśnij Delete  Page  1  Please .

b) Wciśnij Delete  i wciśnij na stronie 1  w puli stron.

Wszystkie executory ze strony 1 zostają skasowane.

Przykład 3

Załóżmy, że tworzysz nową stronę 3.

Są na to dwa sposoby:

a) Wciśnij Store  Page  3  Please .

b) Wciskaj Page + , aż osiągniesz stronę 3.

Strona 3 została stworzona.

Przykład 4

Załóżmy, że nadajesz stronie 2 nazwę "efekty".

Są na to dwa sposoby:

a) Wciśnij Label  Page  2  Please .

b) Wciśnij Label  i wciśnij na stronie 2  w puli stron.

Otworzy się okno podawania nazwy, gdzie wpisujemy pożądaną nazwę.

Powiązane tematy
Widok puli stron

Klawisz Page

Klawisz Page +

8.45. Komenda Park

Ta strona opisuje składnię i sposób użycia komendy Park.

Dostęp do komendy Park mamy przez wciśnięcie kombinacji klawiszy  + Pause .

Komenda Park znajdzie się wtedy w linii komend.

Opis

Komendą Park można zaparkować

aktualną wartość urządzenia

zadaną wartość dla urządzenia

wartości atrybutów zadanego typu presetu, dla wybranych urządzeń

określony kanał DMX
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Zaparkowane kanały DMX są wyświetlane w widoku DMX na niebieskim tle.

Jeśli chcesz odparkować kanały DMX, otwórz okno Narzędzia.

Składnia

1. Parkowanie aktualnych wartości urządzenia.

Park Fixture 1

2. Parkowanie wszystkich atrybutów urządzenia 1 na 100%.

Park Fixture 1 At 100

3. Parkowanie wartości atrybutów typu presetu Dimmer, dla aktualnie wybranych urządzeń.

Park PresetType Dimmer

4. Parkowanie wskazanego kanału DMX.

Park DMX 1.1

Przykład 1

Załóżmy, że parkujesz aktualne wartości urządzenia 1.

Są na to dwa sposoby:

a) Wciśnij kombinację  + Pause  (=Park), następnie wciśnij na urządzeniu 1 w widoku urządzeń.

b) Wciśnij kombinację  + Pause  (=Park), potem Fixture  1  Please .

Przykład 2

Załóżmy, że parkujesz wszystkie atrybuty urządzenia 1 na 100 %.

Wciśnij kombinację  + Pause  (=Park), potem Fixture  1  At  1  0  0  Please .

Wszystkie atrybuty urządzenia 1 zostają zaparkowane na 100 %.

Przykład 3

Załóżmy, że parkujesz wszystkie wartości typu dimmera dla aktualnie wybranych urządzeń.

Są na to dwa sposoby:

a) Wciśnij kombinację  + Pause  (=Park), następnie wciśnij Dimmer  w pasku typów presetów.

b) Wciśnij kombinację  + Pause  (=Park)  + Preset  (=PresetType) i wpisz w linii komend słowo Dimmer.
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Wciśnij Enter .

Wszystkie wartości dimmera aktualnej selekcji urządzeń, zostają zaparkowane.

Przykład 4

Załóżmy, że parkujesz kanał DMX 1.2.

Są na to dwa sposoby:

a) Wciśnij kombinację  + Pause  (=Park), następnie wciśnij na kanale DMX 1.2 w widoku DMX.

b) Wciśnij kombinację  + Pause  (=Park), potem DMX  1  .  2  Please .

Kanał DMX 1.2 został zaparkowany.

Powiązane tematy
Widok DMX

Widok Urządzenia

Pasek typów presetów

8.46. Komenda Pause
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8.46. Komenda Pause

Ta strona opisuje składnię i sposób użycia komendy Pause.

Dostęp do komendy Pause mamy przez wciśnięcie małego klawisza Pause  na konsolecie.

Opis

Komendą Pause, można

pauzować przenikanie między dwiema cue

pauzować efekt zapisany w cue

wyłączyć aktualne pauzowanie executora

Komenda Pause to funkcja działająca jako przełącznik stanu.

Gdy executor ma aktywny przebieg odtwarzania, komenda Pause ustawi w nim pauzowanie.

Gdy executor ma włączone pauzowanie odtwarzania, komenda Pause wyłączy pauzowanie, a executor będzie

kontynuował przebieg.

Składnia

By pauzować, oraz wyłączyć pauzę w executorze.

Pause Executor 1

Przykład 1

Załóżmy, że pauzujesz odtwarzanie chasera na executorze 1.

Wciśnij mały klawisz Pause , a następnie klawisz  executora 1 na konsolecie.

Executor 1 ma włączone pauzowanie.

Przykład 2

Załóżmy, że wyłączasz pauzę executora 1, pozwalając kontynuować przebieg chasera.

Wciśnij mały klawisz Pause , a następnie klawisz  executora 1 na konsolecie.

Executor kontynuuje przebieg odtwarzania.

Powiązane tematy
Klawisz Pause

Klawisz [Go] Executora

8.47. Komenda Preset
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8.47. Komenda Preset

Ta strona opisuje składnię i sposób użycia komendy Preset.

Dostęp do komendy Preset mamy przez wciśnięcie Preset  na konsolecie.

Opis

Z pomocą komendy Preset można, np.

nadać nazwę presetu

użyć presetu na urządzeniach

Składnia

1. Nazywanie presetu.

Label Preset 1

2. Użycie presetu na urządzeniu.

Fixture 1 At Preset 1

Przykład 1

Załóżmy, że dajesz presetowi Dimmer 1 nazwę "zamknięte".

1. Otwórz pulę presetów Dimmer.

2. a) Wciśnij Label  Preset  1  Please .

2. b) Wciśnij Label  i wciśnij na presecie 1  w puli presetów Dimmer.

Otworzy się okno wpisywania nazwy, gdzie wpisujemy pożądaną nazwę.

Przykład 2

Załóżmy, że zadajesz preset koloru 2 dla urządzenia 1.

Są na to dwa sposoby:

a) Wybierz urządzenie 1 w widoku urządzeń, otwórz pulę presetów Color i wciśnij na presecie 2 .

b) Wciśnij Fixture  1  At  Preset  4  (= pula presetów Color) .  2  (= preset 2) Please .

Preset 2 z puli presetów Color, został użyty na urządzeniu 1.

Powiązane tematy
Klawisz Preset

Pule presetów

8.48. Komenda PresetType
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8.48. Komenda PresetType

Ta strona opisuje składnię i sposób użycia komendy PresetType.

Dostęp do komendy PresetType mamy przez wciśnięcie kombinacji  + Preset .

Opis

Komendą PresetType można wywołać

pulę presetów według typu podanego numerem

pulę presetów według typu podanego nazwą

Składnia

1. Otwieranie puli presetów typu podanego numerem typu presetu.

PresetType 1

2. Otwieranie puli presetów typu podanego nazwą typu presetu.

PresetType Dimmer

Przykład 1

Załóżmy, że chcesz otworzyć pulę presetów koloru, podając jej numer.
Wymagania: w pasku widoków wybrany jest widok Presety .

Są na to dwa sposoby:

a) Wciśnij Color  w pasku typów presetów.

b) Wciśnij  + Preset  (= PresetType) 4  (= numer typu presetów koloru) Please .

Otwarta zostanie pula presetów koloru.

Przykład 2

Załóżmy, że chcesz otworzyć pulę presetów Control, poprzez podanie nazwy.
Wymagania: w pasku widoków wybrany jest widok Presety .

Są na to dwa sposoby:

a) Wciśnij Control  w pasku typów presetów.

b) Wciśnij  + Preset  (= PresetType), a w linii komend wpisz słowo Control. Wciśnij Enter .

Otworzy się pula presetów Control.

Powiązane tematy
Klawisz Preset

Klawisz MA
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Pasek typów presetów

Jak pracować z presetami?

8.49. Komenda Preview

Ta strona opisuje składnię i sposób użycia komendy Preview.

Dostęp do komendy Preview mamy przez wciśnięcie klawisza Prvw  na konsolecie.

Komenda Preview pojawi się w linii komend.

Opis

Komendą Preview można aktywować tryb Preview (podglądu) w widoku urządzeń, oraz w dot2 3D, dla

zaprogramowanych wartości wyjściowych, bez wysyłania ich na rzeczywiste wyjścia DMX.

Można użyć komendy Preview do trybu podglądu dla

executorów

pamięci cue

Podpowiedź:
Gdy konsoleta jest w trybie Preview (podglądu), klawisz Prvw  miga, a belka tytułowa arkusza urządzeń
jest czerwona.

Podpowiedź:
By wyjść z trybu Preview (podglądu), wciśnij Esc  lub Off  Prvw  na konsolecie.

Składnia

1. Włączenie trybu podglądu dla executora 102.

Preview Executor 1.102

2. Włączenie podglądu dla cue 1 z executora głównego.

Preview Cue 1

Przykład 1

Załóżmy, że chcesz podejrzeć stan odtwarzania z zaprogramowanego executora 102, bez wysyłania jego stanu na
wyjścia DMX.

Mamy na to pięć sposobów:

a) Wciśnij Prvw , potem wciśnij na executorze 102 w widoku executorów.

b) Wciśnij Prvw , potem wciśnij na executorze 102 w widoku puli executorów.
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c) Wciśnij Prvw , potem wciśnij na executorze 102 w widoku wirtualnych playbacków.

d) Wciśnij Prvw  i wciśnij faktyczny klawisz executora  w executorze 102 na konsolecie.

e) Wciśnij Prvw  Exec  1  0  2  Please .

W widoku urządzeń widoczny będzie podgląd executora 102, bez wysyłania jego stanu na wyjścia DMX.

Podpowiedź:
By móc szybko zobaczyć w trybie podglądu stan z różnych executorów jednocześnie, wciśnij i przytrzymaj
klawisz Prvw , a następnie wciskaj na konsolecie klawisze executorów  dla executorów, z których
chcesz mieć podgląd.

Przykład 2

Załóżmy, że robisz podgląd dla cue 1 z executora głównego, bez wysyłania jej stanu na wyjścia DMX.

Wymagania: Executor główny jest wyłączony.

Są na to trzy sposoby:

a) Wciśnij Prvw  i wciśnij na cue 1 w widoku Cue dla executora głównego.

b) Wciśnij Prvw  Cue  1  Please .

c) Wciśnij Prvw  Please .

W widoku urządzeń aktywuje się tryb podglądu dla cue 1 z executora głównego, bez wysyłania stanu tej cue na
wyjście DMX.

Przykład 3

Załóżmy, że chcesz podejrzeć odtwarzanie kolejki cue z executora głównego, wraz z przenikaniem i użyciem czasów
cue, bez wysyłania wartości na wyjścia DMX.

1. Otwórz executor główny w trybie podglądu, wciskając Prvw  Please .
W trybie podglądu otworzona zostanie cue 1 z executora głównego.

2. Wciśnij małe Go+  (=Go), a następnie Prvw .
W widoku trybu podglądu nastąpi przenikanie do cue 2 z executora głównego, z użyciem czasów cue, np. czasu
"fade".

Podpowiedź:
By przejść wstecz, z cue 2 do cue 1, w trybie podglądu, użyj na konsolecie klawiszy Go-  (małe), a
potem Prvw .

Przykład 4

Załóżmy, że będziesz sprawdzać pamięci cue z kolejki cue z executora 2, bez wysyłania wartości na wyjściach DMX.

1. Otwórz executor 2 w trybie podglądu, wciskając Prvw , a potem klawisz  executora 2.
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W trybie podglądu otworzy się cue 1 z executora 2.

2. Wciśnij Prvw , a potem Next .
W podglądzie otworzy się cue 2 z executora 2.

3. Powtarzaj krok 2, aż dojdziesz do końca kolejki cue.

Podpowiedź:
By przełączać wstecz w kolejce cue, wciśnij Prvw  Prev .

8.50. Komenda Rate

Ta strona opisuje składnię i sposób użycia komendy Rate.

By uzyskać dostęp do komendy Rate, trzeba wcześniej wcisnąć klawisz innej funkcji, np. Store , a potem Speed .

Opis

Komendą Rate można umieścić w executorze regulację:

Master Speed

Mater Rate

Dla dodatkowych informacji o tym, czym są Master Speed lub Master Rate, sprawdź w słowniku.

Składnia

Zapisanie Master Speed lub Mater Rate do executora.

Store Rate

Przykład

Załóżmy, że chcesz zapisać/umieścić Master Rate na executorze 6.

Są na to cztery sposoby:

a) Wciśnij Store  Speed  (= Rate) Exec  6  Please .

b) Wciśnij Store  Speed  (= Rate), następnie wciśnij klawisz  w executorze 6.

c) Wciśnij Store  Speed  (= Rate), następnie wciśnij na executorze 6  w widoku executorów.

d) Wciśnij na pustym executorze 6  w widoku executorów. Otworzy się okno Pusty executor. Wciśnij
[Store]>[Speed]>[Executor] , potem Master Rate .

8.51. Komenda Record
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8.51. Komenda Record

Ta strona opisuje składnię i sposób użycia komendy Record.

By użyć komendę Record, wpisz słowo Record w linii komend.

Opis

Komendą Record można

włączać

wyłączać

nagrywanie kodu czasowego dla executora.

Składnia

1. Włączanie nagrywania kodu czasowego.

Record On

2. Wyłączanie nagrywania kodu czasowego.

Record Off

Przykład

Załóżmy, że uruchamiasz nagrywanie kodu czasowego dla executora 6.

1. Otwórz okno linii komend, by użyć klawiatury wirtualnej, potem wpisz

Record On Executor 6

2. Wciśnij Please .

Uruchamia się nagrywanie kodu czasowego, oraz widoczna jest migająca ikona nagrywania  w pasku executorów

oraz w widoku executorów.

 

8.52. Komenda Release
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8.52. Komenda Release

Ta strona opisuje składnię i sposób użycia komendy Release. 

By użyć tej komendy, wpisz Release w linii komend. 

Opis

Komenda Release umożliwia:

Zadanie wartości release atrybutom w programerze, we wskazanej liście obiektów. Lista ta jest ograniczona do
aktualnej selekcji.

Ważne:
Wartości Release zapisywane z opcją "Merge" uwalniają wcześniej śledzone wartości w śledzonej
kolejce, przywracając urządzeniom wartości domyślne. 

Ważne:
-Jeśli zrobisz release dla obiektu, komenda Release będzie użyta wobec warstwy wartości.
-Jeśli zrobisz release dla efektu, komenda Release będzie użyta na warstwie efektu. 

Składnia

1. By wprowadzić wartości release dla wszystkich atrybutów w programerze dla aktualnej selekcji urządzeń w
warstwie wartości, wpisz w linii komend:

 Release Selection

Litera R będzie dodatkowo wyświetlana w warstwie wartości. 

2. By wprowadzić wartości release dla atrybutów pan i tilt w programerze dla aktualnej selekcji urządzeń, wpisz
w linii komend:

 Release PresetType "position"

3.  By wprowadzić wartości release w programerze dla efektu 4, przykładowo, wpisz w linii komend:

Release Effect 4

 

8.53. Komenda Remove
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8.53. Komenda Remove

Ta strona opisuje składnię i sposób użycia komendy Remove.

Dostęp do komendy Remove mamy przez wciśnięcie kombinacji  + Delete .

Opis

Komendą Remove usuwa się wartości zapisane w cue.

Remove działa zawsze z łączeniem z istniejącą cue.

Składnia

Usuwanie wartości dimmera.

Remove PresetType Dimmer

Przykład

Załóżmy, że usuwasz wartości dimmera z urządzenia 4 w pamięci cue 2.

1. Wybierz urządzenie 4 w widoku urządzeń.

2. Wciśnij  + Delete  (= Remove), następnie wciśnij Dimmer  w pasku typów presetów.

    W arkuszu urządzeń widoczna będzie wartość "Remove".

Obrazek 1: Wartość Remove w arkuszu urządzeń.

3. Wciśnij Store  2  (= Cue 2) Please .

Wartości dimmera urządzenia 4 w cue 2 zostają usunięte.

8.54. Komenda Replace

Ta strona opisuje składnię i sposób użycia komendy Replace.

Dostęp do komendy Replace mamy przez wciśnięcie kombinacji  + Move .

Komenda Replace pojawi się w linii komend.

Wciśnięcie Move , gdy słowo Replace jest już w linii komend, da komendę With.

Opis
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Opis

Komendą Replace możemy wykonać zastąpienie

presetów innymi presetami

urządzeń innymi urządzeniami

grup innymi grupami

dla wskazanego executora, lub całego spektaklu.

Składnia

1. Zastąpienie presetu, jeśli jest użyty na executorze.

Replace Preset 1 With Preset 2 If Executor 1.2

2. Zastąpienie urządzenia.

Replace Fixture 1 With Fixture 2

3. Zastąpienie grupy.

Replace Group 1 With Group 2

Przykład 1

Załóżmy, że chcesz zastąpić preset pozycji 4 "Wokal" presetem pozycji 5 "Pianino", jeśli jest użyty na executorze 2.

1. Otwórz pulę presetów pozycji.
2. Wciśnij  + Move  (=Replace), wciśnij preset 4 , wciśnij Move  (=With), wciśnij preset 5 , wciśnij If  a

potem klawisz  executora 2, Please .

Replace Preset 2.4 With Preset 2.5 If ExecButton1 1.2

Konsoleta podaje ile obiektów zostanie zastąpionych, oraz zapyta o potwierdzenie operacji zastępowania.
By zastosować zmiany i wyjść z okna, wciśnij Ok .
By zastosować zmiany i otrzymać szczegółowy raport, wciśnij Ok Stwórz raport .

Preset 4 "Wokal" zostaje zastąpiony presetem 5 "Pianino" tam, gdzie występował w executorze 2.

Przykład 2

Załóżmy, że zastępujesz urządzenie 1 urządzeniem 2, gdy jest ono użyte w executorze 1.

Wciśnij  + Move  (=Replace) Fixture  1  Move  (=With) Fixture  2  If , wciśnij klawisz  executora 1.

Replace Fixture 1 With Fixture 2 If ExecButton1 1.1

Konsoleta podaje ile obiektów zostanie zastąpionych, oraz zapyta o potwierdzenie operacji zastępowania.
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By zastosować zmiany i wyjść z okna, wciśnij Ok .
By zastosować zmiany i otrzymać szczegółowy raport, wciśnij Ok Stwórz raport .

Urządzenie 1 zostaje zastąpione urządzeniem 2, jeśli było użyte w executorze 1.

Example 3

Załóżmy, że chcesz zastąpić grupę 1 grupą 2.

Zastępowanie grup nie robi zastąpienia grup w widoku grup.
Wykonuje zastąpienie w spektaklu urządzeń użytych w grupach. Jest to w istocie zastępowanie
urządzenia przez urządzenie.

Są na to dwa sposoby:

a) Wciśnij  + Move  (=Replace) Group  1  Move  (=With) Group  2  Please .

b) Otwórz widok grup. Wciśnij  + Move  (=Replace), wciśnij na grupę 1 , wciśnij Move  (=With), wciśnij
grupę 2  Please .

Konsoleta podaje ile obiektów zostanie zastąpionych, oraz zapyta o potwierdzenie operacji zastępowania.
By zastosować zmiany i wyjść z okna, wciśnij Ok .
By zastosować zmiany i otrzymać szczegółowy raport, wciśnij Ok Stwórz raport .

Wszystkie urządzenia obecne w grupie 1 zostają zastąpione przez urządzenia obecne w grupie 2.

Przykład 4

Załóżmy, że usuwasz urządzenie 1 ze wszystkich miejsc, w których było zapisane (grupy, presety i executory).

Wciśnij  + Move  (=Replace) Fixture  1  Move  (=With) Please .

Konsoleta podaje ile obiektów zostanie zastąpionych, oraz zapyta o potwierdzenie operacji zastępowania.
By zastosować zmiany i wyjść z okna, wciśnij Ok .
By zastosować zmiany i otrzymać szczegółowy raport, wciśnij Ok Stwórz raport .

Urządzenie 1 zostało skasowane ze wszystkich miejsc użycia/zapisania w spektaklu.

Powiązane tematy
Klawisz Move

Widok grup

Widok pul presetów

8.55. Komenda Select

Ta strona opisuje składnię i sposób użycia komendy Select.

Dostęp do komendy Select mamy przez wciśnięcie Select  na konsolecie.

Opis
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Opis

Komendą Select można wybierać urządzenia według

adresu DMX

kolejki cue zapisanej na executorze

jednej pamięci cue

Wybrane urządzenia są wyświetlone w widoku urządzeń.

Składnia

1. Wybór urządzenia w widoku urządzeń, na podstawie adresu DMX.

Select Dmx 1.1

2. Wybór wszystkich urządzeń z kolejki cue ze wskazanego executora.

Select Executor 1.1

3. Wybór wszystkich urządzeń ze wskazanej cue.

Select Cue 1 Executor 1.2

Przykład 1

Załóżmy, że wybierasz urządzenie zajmujące adres DMX 1.1.

Wciśnij Select  i wciśnij na adresie 1.1  w widoku DMX.

Wybrane zostaje urządzenie mające adres DMX 1.1.

Przykład 2

Załóżmy, że wybierasz wszystkie urządzenia z kolejki cue zapisanej w executorze 1.

Są na to trzy sposoby:

a) Wciśnij Select , następnie wciśnij klawisz, np. , executora 1.

b) Wciśnij Select , potem wciśnij na executorze 1  w widoku executorów.

c) Wciśnij Select  Exec  1  Please .

Wszystkie urządzenia zapisane w executorze 1 są teraz wybrane w widoku urządzeń.

Przykład 3

Załóżmy, że wybierasz wszystkie urządzenia z cue 1 zapisanej w executorze 1.

Są na to trzy sposoby:
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a) Wciśnij Select  Cue  1 , następnie wciśnij klawisz, np. , executora 1.

b) Wciśnij Select  Cue  1 , potem wciśnij na executorze 1  w widoku executorów.

c) Wciśnij Select  Cue  1  Exec  1  Please .

Wszystkie urządzenia z cue 1 w executorze 1 są teraz wybrane.

Powiązane tematy
Klawisz Select

Widok Urządzenia

Widok executorów

Widok DMX

8.56. Komenda Selection
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8.56. Komenda Selection

Ta strona opisuje składnię i sposób użycia komendy Selection.

Dostęp do komendy Selection mamy przez wciśnięcie kombinacji klawiszy  + Fixture .

Opis

Komenda Selection wskazuje na aktualnie wybrane urządzenia. Używając ją z innymi poleceniami, może posłużyć,

przykładowo, do aktywacji lub usunięcia urządzeń w programerze, wraz z ich wartościami.

Składnia

Usunięcie aktualnie wybranych urządzeń z programera oraz selekcji.

Off Selection

Przykład

Załóżmy, że chcesz aktualnie wybrane urządzenia usunąć z programera, oraz usunąć ich zaznaczenie.

Obrazek 1: Wybrane urządzenia w programerze.

Obrazek 2: Urządzenia usunięte z programera, wraz z wartościami.

Wciśnij Off    + Fixture  (= Selection) Please .

Aktualna selekcja urządzeń została usunięta, razem z wartościami tych urządzeń z programera.

 

8.57. Komenda SetIP

Ta strona opisuje składnię i sposób użycia komendy SetIP.

Dostęp do komendy SetIP mamy przez wpisanie SetIP w linii komend.

Opis
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Opis

Ważne:
Zanim użyjesz komendę SetIP, zapisz spektakl. By zapisać spektakl, wciśnij Backup  Backup .
Zrestartuje konsoletę po użyciu komendy SetIP. To bardzo ważne by konsoleta użyła nowego adresu IP.

Ważne:
Adres IP dla Art-Net IP musi się zaczynać od 2.x.x.x. lub 10.x.x.x. .

Komendą SetIP można:

Zmienić adres IP dla Art-Net

Zmienić adres IP dla sACN / zdalnego sterowania

Zobaczyć dostępne interfejsy Ethernet, razem z ich adresami IP w oknie linii komend.

Po zmianie adresu IP, potrzebny jest restart.

Składnia

1. Zmiana adresu IP dla Art-Net.

SetIP eth0:1 2.2.3.5

2. Zmiana adresu IP dla sACN / dostępu zdalnego sterowania.

SetIP eth0 192.168.0.5

3. Wyświetla dostępne interfejsy Ethernet, wraz z ich adresami IP, w oknie linii komend.

SetIP

Przykład

Załóżmy, że zmieniasz adres IP dla adresu Art-Net dla swojej sieci.

1. By zapisać spektakl, wciśnij Backup  Backup .

2. Otwórz okno linii komend by używać klawiatury wirtualnej, następnie wpisz:

SetIP eth0:1 2.2.3.5

3. Wciśnij Please .
Konsoleta zapyta czy chcesz restartować.

4. Wciśnij Restart teraz .

Konsoleta zrestartuje się i zastosuje nowy adres IP.
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8.58. Komenda SnapPercent

Ta strona opisuje składnię i sposób użycia komendy SnapPercent.

By mieć dostęp do komendy SnapPercent, trzeba wcześniej wcisnąć klawisz innej funkcji, np. Store  a potem pięć

razy Time .

Opis

Komendą SnapPercent ustawia się procent skoku.

Procent skoku jest czasem opóźnienia (podany jako procent czasu przenikania) dla parametrów, które są w typie
urządzenia określone jako nie przenikające, np. gobo lub tarcza kolorów.

Składnia

1. Zapis cue z procentem przeskoku 4%.

Store Cue 1 SnapPercent 4

2. Nadanie procentu skoku dla istniejącej cue.

Assign Cue 1 SnapPercent 4

Przykład 1

Załóżmy, że zapisujesz nową cue 1 na executorze 4, z procentem skoku 2.

Są na to trzy sposoby:

a) Wciśnij Store  1  (= Cue 1) Exec  4  pięć razy Time  (= SnapPercent) 2  Please .

b) Wciśnij Store  1  (= Cue 1) pięć razy Time  (= SnapPercent) 2  i wciśnij klawisz, np. , w executorze 4.

c) Wciśnij Store  1  (= Cue 1) pięć razy Time  (= SnapPercent) 2  i wciśnij na executorze 4  w widoku
executorów.

Na executorze 4 zapisana zostaje cue 1, z procentem skoku 2.

Przykład 2

Załóżmy, że już masz cue 1 zapisane na executorze głównym, a teraz chcesz nadać jej procent skoku 2.

Wciśnij  + Label  (= Assign ) 1  (= Cue 1) pięć razy Time  (= SnapPercent) 2  Please .

Procent skoku 2 zostaje nadany dla cue 1 w executorze głównym.

Sprawdź ponownie nadaną wartość procentu skoku w widoku Cue.

Powiązane tematy
Klawisz Time
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Widok Cue

8.59. Komenda Stomp

Ta strona opisuje składnię i sposób użycia komendy Stomp.

Dostęp do komendy Stomp mamy przez wciśnięcie na konsolecie kombinacji  + At  (= Stomp).

Opis

Komendą Stomp wyłączamy uruchomione efekty.

Przydaje się to do efektów pan/tilt, gdyż są one efektami względnymi, a nowe wartości pan/tilt nie wyłączą aktualnie
działającego efektu.

Komenda Stomp jest tym samym co Stomp  w widoku efektów.

Składnia

Wyłączanie uruchomionego efektu.

Stomp

Przykład

Załóżmy, że chcesz wyłączyć wszystkie efekty dla atrybutów typu pozycji.

Są na to dwa sposoby:

a) Otworzyć widok efektów Position w wcisnąć Stomp .

b) Wcisnąć  + At  (= Stomp) i wcisnąć Position  w pasku typów presetów.

Wszystkie efekty pozycji zostają wyłączone.

Powiązane tematy
Klawisz MA

Klawisz At

Widok efektów

8.60. Komenda Store

Ta strona opisuje składnię i sposób użycia komendy Store.

By wywołać komendę Store, wciśnij Store  na konsolecie.

Opis

Komendą Store można zapisać np.

pamięć cue na executorze
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wybrane urządzenia jako grupę do widoku grup

aktywne wartości do puli presetów

suwak Master Speed lub Master Rate do executora

Dla dodatkowych informacji o cue, zobacz temat Jak pracować z cue?

Składnia

Zapis pamięci cue na executorze.

Store Cue 1 Executor 1.1

Zapis selekcji (wybranych urządzeń) jako grupę w widoku grup.

Store Group 1

Zapis aktywnych wartości jasności, jako preset dimmera w puli presetów Dimmer.

Store Preset 1.1

Zapis suwaka Master Speed do executora.

Store Rate Executor 1.3

Przykłady

Przykład 1

Załóżmy, że zapisujesz tworzoną cue, jako cue 1 na executorze głównym.

 

Są trzy różne sposoby by to zrobić.

a) Wciśnij Store  1  (=Cue 1) Please .

b) Wciśnij Store  1  (=Cue 1), następnie wciśnij executor główny  w widoku executorów.

c) Wciśnij Store , następnie duże Go  na konsolecie.
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Jeśli nie jest to pierwsza cue w executorze, konsoleta zapyta o sposób zapisu.

Cue zostaje zapisana na executorze głównym jako cue 1.

Przykład 2

Załóżmy, że chcesz zapisać tworzoną cue pod executorem 1.

 

Są trzy sposoby by to zrobić.

a) Wciśnij Store  1  (=Cue 1)  Exec  1  Please .

b) Wciśnij Store  1  (=Cue 1), następnie wciśnij na executorze 1  w widoku executorów.

c) Wciśnij Store  1  (=Cue 1), a następnie na jednym z klawiszy, np. , w executorze 1 na konsolecie.

Cue zostaje zapisana w executorze 1.

Przykład 3

Załóżmy, że chcesz zapisać selekcję urządzeń jako grupa 1 w widoku grup.

Są dwa różne sposoby by to zrobić.

a) Wciśnij Store  Group  1  Please .

b) Wciśnij Store , następnie wciśnij przycisk grupy 1  w widoku grup.

Selekcja urządzeń została zapisana w widoku grup jako grupa 1.

Przykład 4

Załóżmy, że chcesz zapisać aktywne wartości jasności jako preset dimmera 1 w puli presetów Dimmer.

Są dwa różne sposoby by to zrobić.

a) Wciśnij Store  Preset  1  (= pula presetów dimmer) .  1  (= obiekt presetu 1) Please .

b) Wciśnij Store , następnie wciśnij przycisk presetu Dimmer 1  w puli presetów Dimmer.
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Wartość jasności została zapisana jako preset dimmera 1 w puli presetów Dimmer.

Przykład 5

Załóżmy, że zapisujesz suwak Master Speed do executora 3.

Są trzy różne sposoby by to zrobić.

a) Wciśnij Store  Speed  (= Rate) Exec  3  Please .

b) Wciśnij Store  Speed  (= Rate) i wciśnij na executorze 3  w widoku executorów.

c) Wciśnij Store  Speed  (= Rate) i wciśnij na jednym z klawiszy, np. , w executorze 3.

Konsoleta zapyta o wybór typu mastera szybkości. Wciśnij opcję Master Speed .

Suwak Master Speed zostaje zapisany do executora 3.

8.61. Komenda StoreLook

Ta strona opisuje składnię i sposób użycia komendy StoreLook.

By wywołać komendę StoreLook, na konsolecie wciśnij i przytrzymaj , potem wciśnij Store .

Opis

Komendą StoreLook można zapisać pełną aktualną aranżację, jako pamięć cue w executorze.

Komenda StoreLook zapisuje wszystkie wartości jasności, ze wszystkich urządzeń w spektaklu.

Gdy jasność urządzenia jest wyższa od zera, zapisywane są również wszystkie dodatkowe atrybuty urządzenia.
Gdy jasność urządzenia jest zerowa, to zapisywana jest tylko jasność, gdyż wtedy inne atrybuty urządzenia nie
wpływają na jego efekt oświetleniowy.

Cue zapisana komendą StoreLook ma automatycznie ustawione chronienie. Wcześniej śledzone wartości nie

wpływają na wygląd cue zapisanej przez StoreLook. Dla dodatkowych informacji, zobacz temat Jak pracować z cue.

Dla dodatkowych informacji o śledzeniu, zobacz temat Czym jest śledzenie (tracking)?.

Składnia

Zapisanie aktualnego wyglądu stanu sceny dla wszystkich urządzeń ze spektaklu.

StoreLook

Przykład

Załóżmy, że zapisujesz aktualną aranżację dla wszystkich urządzeń spektaklu, jako pamięć cue w executorze 1.
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Obrazek 1: Arkusz urządzeń przed zapisem komendą StoreLook

Obrazek 2: Arkusz urządzeń po zapisaniu komendą StoreLook

Wciśnij kombinację  + Store  (=StoreLook), a następnie klawisz  odpowiedniego executora.

Wszystkie wartości jasności zostają zapisane.
Wartości wszystkich atrybutów są zapisane, gdy jasność jest większa od zera.

Dla dodatkowych informacji o kolorach w arkuszu urządzeń, zobacz temat Kolory systemowe - wartości.

8.62. Komenda SyncEffects

Ta strona opisuje składnię i sposób użycia komendy SyncEffects.

Ważne:

Jeśli wprowadzisz komendę SyncEffects do konsolety wciśnięciem klawiszy  + Effect , to komenda
zostanie natychmiast wykonana.
Można również użyć klawiatury wirtualnej, by wpisać słowo SyncEffects do linii komend.

Dostęp do komendy SyncEffects mamy przez wciśnięcie kombinacji klawiszy  + Effect .

Komenda zostanie wykonana od razu.

Opis

Komendą SyncEffects synchronizujesz wszystkie aktualnie uruchomione efekty.

Podpowiedź:
Można również użyć przycisku Sync  w widoku efektów.

Składnia
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Składnia

By synchronizować wszystkie uruchomione efekty.

SyncEffects

Przykład

Załóżmy, że masz urządzenia 1-8 z uruchomionym efektem PWM (modulacja szerokości impulsu) na dimmerach,
oraz urządzenia 11-18, które także mają efekt PWM na dimmerach.
Nie są ze sobą zsynchronizowane, ale jednak chcesz by były synchroniczne.

Obrazek 1: Przed SyncEffects

Wciśnij kombinację klawiszy  + Effect  (=SyncEffects).

Komenda SyncEffects została od razu wykonana. Wszystkie uruchomione efekty zostały zsynchronizowane.

Obrazek 2: Po SyncEffects

Powiązane tematy
Widok efektów

Czym są efekty?

Jak pracować z efektami?

Klawisz MA
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8.63. Komenda Temp

Ta strona opisuje składnię i sposób użycia komendy Temp.

Dostęp do komendy Temp mamy przez wciśnięcie kombinacji klawiszy  + Toggle .

Opis

Komendą Temp możemy tymczasowo włączyć executor na czas przytrzymania klawisza executora.

Komenda Temp używa czasów cue, czasów wyłączenia, oraz wartości z pozycji suwaka executora.

Gdy przestaniesz przytrzymywać klawisz executora, to executor będzie z powrotem wyłączony. Wykonana jest wtedy
komenda Temp Off.

Składnia

Tymczasowe włączenie executora.

Temp Executor 1

Przykład

Załóżmy, że tymczasowo włączasz executor 1, aż do momentu puszczenia klawisza.

Wciśnij kombinację  + Toggle  (=Temp), a następnie wciśnij i przytrzymuj klawisz  executora 1.

Executor zostaje uruchomiony na tak długo, jak długo trzymasz wciśnięty klawisz.

Powiązane tematy
Klawisz MA

Klawisz Toggle

Widok executorów

8.64. Komenda Thru

Ta strona opisuje składnię i sposób użycia komendy Thru.

Dostęp do komendy Thru mamy przez wciśnięcie Thru  na konsolecie.

Opis

Z pomocą komendy Thru, można:

wybrać wszystkie urządzenia z widoku urządzeń

wybrać zadany zakres urządzeń z widoku urządzeń

kasować zakres cue, albo wszystkie cue, zaczynając od wskazanej cue, na executorze głównym

kasować zakres cue, albo wszystkie cue, zaczynając od wskazanej cue, na executorze innym od głównego

Składnia
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Składnia

1. Wybór wszystkich urządzeń z widoku urządzeń.

Fixture Thru

2. Wybór zakresu urządzeń z widoku urządzeń.

Fixture 5 Thru 10

3. Kasowanie wszystkich cue, zaczynając od wskazanej cue, na executorze głównym

Delete Cue 3 Thru

4. Kasowanie wszystkich cue, zaczynając od wskazanej cue, na executorze innym od głównego.

Delete Cue 3 Thru Executor 2

Thru jest komendą pomocniczą i potrzebuje innej komendy, lub liczby.

Przykład 1

Załóżmy, że wybierasz wszystkie urządzenia w spektaklu.

Wciśnij Thru  (=Fixture Thru) Please .

Wybrane zostają wszystkie urządzenia spektaklu.

Przykład 2
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Przykład 2

Załóżmy, że wybierasz urządzenia od 5 do 10.

Wciśnij Fixture  5  Thru  1  0  Please .

Wybrane zostają urządzenia od 5 do 10.

Przykład 3

Załóżmy, że kasujesz cue 3, wraz ze wszystkimi następnymi cue za nią, z executora głównego.

Wciśnij Delete  Cue  3  Thru  Please .

Cue 3, oraz wszystkie następne za nią cue, zostają skasowane z executora głównego.

Przykład 4

Załóżmy, że kasujesz cue 3, oraz wszystkie następne cue z executora 1.

Po wciśnięciu Delete  Cue , na ekranie 1 pokazuje się główna kolejka cue.
Kontynuuj polecenie podając numer cue oraz numer executora (lub wciśnij klawisz executora).
Skasowana zostanie cue we wskazanym executorze.
Jeśli nie podasz numeru executora (lub nie wciśniesz klawisza executora), skasowana zostanie cue z
kolejki głównej.

Wciśnij Delete  Cue  3  Thru , następnie klawisz  executora 1.

Lub

Wciśnij Delete  Cue  3  Thru  Exec  1  Please .

Skasowana zostanie cue 3, oraz wszystkie następne cue, z executora 1.

Powiązane tematy
Klawisz Thru

Klawisz Delete

Klawisz Fixture

Jak pracować z cue?

8.65. Komenda Toggle
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8.65. Komenda Toggle

Ta strona opisuje składnię i sposób użycia komendy Toggle.

Dostęp do komendy Toggle mamy przez wciśnięcie Toggle  na konsolecie.

Opis

Komendą Toggle przełączamy między stanami włącz/wyłacz w executorze, w zależności od jego aktualnego stanu.

Gdy executor jest wyłączony, Toggle go włączy i uruchomi.

Toggle to domyślna funkcja klawisza w executorze klawiszowym.

Składnia

Przełączenie stanu executora 1.

Toggle Executor 1

Przykład

Załóżmy, że przełączasz stan executora 1.

Są na to trzy sposoby:

a) Wciśnij Toggle , a następnie klawisz  executora 1.

b) Wciśnij Toggle  Exec  1  Please .

c) Wciśnij Toggle , a następnie na executorze 1 w widoku executorów.

Executor zostaje przełączony na przeciwny stan.

Powiązane tematy
Klawisz Toggle

Klawisz Exec (Executor)

Klawisz Please

Widok executorów

8.66. Komenda Top

Ta strona opisuje składnię i sposób użycia komendy Top.

Dostęp do komendy Top mamy przez wciśnięcie kombinacji  + Flash  na konsolecie.

Opis

Komendą Top można wykonać w executorze skok na początek kolejki cue

bezpośrednio

z zadanym czasem przenikania

477



dot2 User Manual

© 2017 MA Lighting Technology GmbH | Dachdeckerstr. 16 | D-97297 Waldbüttelbrunn | Germany
Phone +49 5251 688865-27 | support (at)ma-dot2.com | www.malighting.com

Version 1.3

1

Uruchomiona będzie pierwsza cue z kolejki cue.

Komenda Top jest właściwie odpowiednikiem komendy Goto.

Składnia

1. Skok wprost na początek kolejki cue wskazanego executora.

Top Executor 1

2. Skok, z zadanym czasem przenikania, na początek kolejki cue wskazanego executora.

Top Executor 1 Fade 3

Przykład 1

Załóżmy, że chcesz zrobić skok bezpośrednio na początek kolejki cue w executorze 1.

By uzyskać świecenie z executora, upewnij się że jego suwak nie jest na 0%.
Jeśli suwak jest na 0%, nie będzie świecenia na wyjściach dla tego executora.

Są na to trzy sposoby:

a) Wciśnij  + Flash  (=Top), a następnie klawisz  executora 1.

b) Wciśnij  + Flash  (=Top) Exec  1  Please .

c) Wciśnij  + Flash  (=Top), a następnie executor 1  w widoku executorów.

Uruchomione zostanie pierwsza cue z kolejki cue executora 1.

Przykład 2

Załóżmy, że chcesz zrobić skok bezpośrednio na początek kolejki cue w executorze 1, używając czasu przenikania 3
sekund.

Wciśnij  + Flash  (=Top) Exec  1  Time  (=Fade) 3  Please .

Uruchomione zostanie pierwsza cue z kolejki cue executora 1, z użyciem czasu przenikania 3 sekund.

Powiązane tematy
Klawisz MA

Komenda Goto

Klawisz Goto

Klawisz Exec (Executor)

8.67. Komenda Unpark

Ta strona opisuje składnię i sposób użycia komendy Unpark.
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Dostęp do komendy Unpark mamy przez wciśnięcie kombinacji klawiszy  + Go+  (małe).

Komenda Unpark znajduje się w linii komend.

Opis

Komendą Unpark odparkowujemy zaparkowane wcześniej kanały DMX

urządzenia

atrybutów z danego typu presetu, dla wybranych urządzeń

Zaparkowane kanały są wyświetlane w widoku DMX na niebieskim tle.

By odparkować wszystkie wcześniej zaparkowane kanały DMX, otwórz okno Narzędzia ( Tools ).

Składnia

1. Odparkowanie wcześniej zaparkowanego urządzenia.

Unpark Fixture 1

2. Odparkowanie wcześniej zaparkowanego kanału DMX.

Unpark Dmx 1.34

3. Odparkowanie atrybutów danego typu presetu, dla aktualnie wybranych urządzeń.

Unpark PresetType Dimmer

Przykład 1

Załóżmy, że chcesz odparkować wcześniej zaparkowane urządzenie 1.

Są na to dwa sposoby:

a) Wciśnij kombinację  + Go+  (małe), następnie wciśnij na urządzeniu 1 w widoku urządzeń.

b) Wciśnij kombinację  + Go+  (małe), potem Fixture  1  Please .

Urządzenie 1 zostało odparkowane.

Przykład 2

Załóżmy, że chcesz odparkować wcześniej zaparkowany kanał DMX 1.34.

Są na to dwa sposoby:

a) Wciśnij kombinację klawiszy  + Go+  (małe), następnie wciśnij na kanale DMX 1.34 w widoku DMX.

b) Wciśnij kombinację klawiszy  + Go+  (małe), potem DMX  1  .  3  4  Please .
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Kanał DMX 1.34 został odparkowany.

Przykład 3

Załóżmy, że chcesz odparkować wcześniej zaparkowane atrybuty dimmera, w aktualnie wybranych urządzeniach.

Są na to dwa sposoby:

a) Wciśnij kombinację klawiszy  + Go+  (małe), potem wciśnij Dimmer  w pasku typów presetów.

b) Wciśnij kombinację klawiszy  + Go+  (małe), potem kombinację  + Preset , następnie w linii komend
wpisz słowo Dimmer. Wciśnij Enter .

Wcześniej zaparkowane atrybuty dimmera, w aktualnie wybranych urządzeniach, zostały odparkowane.

Powiązane tematy
Okno Narzędzia

Widok Urządzenia

Widok DMX

Klawisz Go+ (mały)

Klawisz MA

8.68. Komenda Update

Ta strona opisuje składnię i sposób użycia komendy Update.

Dostęp do komendy Update mamy wciskając klawisz Update  na konsolecie.

Opis

Komendą Update możemy wykonać poprawki w

grupach

presetach

pamięciach cue

Składnia

Update

Przykład 1

Załóżmy, że edytujesz grupę 1, używając komendy Edit, a teraz chcesz wprowadzić wykonane zmiany do grupy 1.

Informacją o tym, że dostępna jest funkcja poprawiania, jest miganie klawisza Update  na konsolecie.

Wciśnij Update  Please .

Konsoleta zapyta, czy chcesz poprawić grupę 1. Wciśnij Ok .
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Grupa 1 została poprawiona.

Przykład 2

Załóżmy, że edytujesz preset 1, używając komendy Edit, a teraz chcesz wprowadzić wykonane zmiany do presetu 1.

Wciśnij Update  Please .

Konsoleta zapyta, czy chcesz poprawić preset 1. Wciśnij Ok .
Preset 1 został poprawiony.

Przykład 3

Załóżmy, że masz jakieś wartości w programerze i chcesz nimi zmodyfikować preset 1.

Są na to dwa sposoby:

a) Wciśnij Update  i wciśnij na presecie 1  w widoku puli presetów.

b) Wciśnij Update  Preset  1  Please .

Preset 1 został poprawiony wartościami z programera.

Po poprawieniu, widok arkusza urządzeń wyświetla nazwę presetu.
By zobaczyć wartości zapisane w presecie, wciśnij i przytrzymaj pole presetu.

Przykład 4

Załóżmy, że będziesz poprawiać cue 2 na executorze 2, używając wartości z programera.

Są na to trzy sposoby:

a) Wciśnij Update  2  (=Cue 2) Exec  2  Please .

b) Wciśnij Update  2  (=Cue 2) i wciśnij klawisz  executora 2.

c) Wciśnij Update  2  (=Cue 2) i wciśnij na executorze 2 w widoku executorów.

Jeśli na executorze 2 aktualnie aktywną pamięcią jest cue 2, wciśnij Update  a potem klawisz 
executora 2.

Cue 2 z executora 2 zostaje poprawiona wartościami z programera.

Powiązane tematy
Komenda Edit

Klawisz Update

Czym jest programer?

Widok pul presetów

8.69. Komenda View
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8.69. Komenda View

Ta strona opisuje składnię i sposób użycia komendy View.

Dostęp do komendy View mamy poprzez klawisz  (View [Oko]) w konsolecie.

Opis

Komendą View możemy otwierać widoki Cue dla executorów.

Składnia

Otworzenie widoku cue dla executora 1.

View Executor 1

Przykład

Załóżmy, że chcesz zobaczyć pamięci cue w executorze 3 na stronie 1.

Obrazek 1: Widok Cue

Wciśnij  a następnie klawisz, np. , w executorze 3.

Na ekranie 1 pojawia się widok cue tego executora.

Powiązane tematy
Klawisz View [Oko]

Widok Cue

8.70. Komenda Zero

Ta strona opisuje składnię i sposób użycia komendy Zero.

Jeśli wprowadzisz komendę Zero do konsolety przez dwukrotne wciśnięcie klawisza .  (kropki), komenda
zostanie od razu wykonana.
Można też użyć klawiatury wirtualnej, by w linii komend wpisać słowo Zero.

Dostęp do komendy Zero mamy przez dwukrotne wciśnięcie klawisza .  (kropki) na konsolecie.

Komenda zostaje natychmiast wykonana.

Opis

Komendą Zero można ustawić zerową jasność dla
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aktualnie wybranych urządzeń

wskazanych urządzeń

executora

Składnia

1. Ustawienie zerowej jasności dla aktualnie wybranych urządzeń.

Zero

2. Ustawienie zerowej jasności dla wskazanych urządzeń.

Fixture 1 Thru 3 Zero

3. Ustawienie zerowej jasności dla wskazanego executora.

Executor 1 Zero

Przykład 1

Załóżmy, że ustawiasz zerową jasność dla wszystkich aktualnie wybranych urządzeń.

 

Wciśnij .  . .

Komenda Zero zostaje od razu wykonana.

Jasności wybranych urządzeń stają się zerowe.

Sprawdź ponownie wykonane polecenie w widoku linii komend.

Przykład 2

Załóżmy, że ustawiasz zerową jasność dla urządzeń od 1 do 3.

Upewnij się że nie ma innych wybranych urządzeń. Jeśli byłyby wybrane jeszcze inne urządzenia,
komenda Zero zawsze zadziała na wszystkie wybrane urządzenia.

Wciśnij Fixture  1  Thru  3  .  . .

Komenda Zero zostanie od razu wykonana.

Wartości urządzeń od 1 do 3 będą zerowe.

Przykład 3
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Przykład 3

Załóżmy, że ustawiasz jasność urządzeń na executorze 1 na zero, przez zerowanie jasności executora.

Ta funkcja działa tylko na executor w puli executorów, nie na executor główny.

Suwak fizyczny/sprzętowy nie porusza się.

Wciśnij Exec  1  .  . .

Jasność executora 1 zostaje sprowadzona na zero, a tym samym jasność urządzeń z executora 1 jest ustawiona na
zero.

Powiązane tematy
Klawisz [kropka]

Widok linii komend
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9. Podpowiedzi dla użytkowników
Przeczytaj wprowadzenie o konsolecie.

Czytaj pomoc kontekstową.

Często zapisuj plik spektaklu dwukrotnym wciśnięciem klawisza Backup, lub używać funkcji Auto zapis. Więcej
informacji w oknie Backup.

Zapisuj plik spektaklu na dodatkowej pamięci USB.

Nadawaj nazwy pamięciom cue, executorom, grupom, presetom, itd, tuż po ich zapisaniu. Więcej informacji w
temacie komenda Label.

Podłącz zewnętrzny ekran dotykowy dla uzyskania zaawansowanej ergonomii i najlepszego podglądu. Zalecamy
modele ELO 1928L (w wersji z technologią Intelli - touch 4wire) lub ELO 2200L (w wersji z technologią Intelli -
touch 4wire na region EMEA). Więcej informacji w temacie Jak używać ekranów zewnętrznych?.

Jeśli pracujesz na sztuce w sposób improwizowany, "z ręki", zrób sobie suwak Program Time na executorze.
Więcej w temacie okno Pusty executor.

Używaj presetów do programowania. Przy poprawkach w spektaklu, wszelkie zmiany w presetach będą
uwzględnione w cue gdzie są one użyte. Więcej w temacie Jak pracować z presetami?.
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10. Informacje o wersji 1.3

Adres email kontaktu ze wsparciem technicznym znajdziesz w stopce.

Ważne:
Pliki spektaklów dot2 stworzone w wersji 1.3. mogą być użyte w grandMA2 tylko od oprogramowania
grandMA2 w wersji 3.3.x.x. Pliki spektaklów dot2 wersji 1.3. nie są kompatybilne z grandMA2 w wersji
3.2.

dot2

Ulepszenia funkcji wersji 1.3.1.4

Przegląd cech głównych
Ulepszenia funkcji

Zdalne sterowanie

Większe możliwości w edytorze efektów

Dodatkowe mastery szybkości

Priorytet playbacków

Użycie suwaków 100mm do masterów z Magikiem Szybkości

Widok arkusza urządzeń pokazujący tylko wartości

Wejście DMX protokołami sieciowymi

Przypisywanie przestrzeni Art-Net i sACN

Inne ulepszenia

Co się zmieniło

Poprawione błędy

Ulepszenia funkcji

Zdalne sterowanie

 Nowe w tej wersji

dot2 udostępnia zdalne sterowanie interfejsem w przeglądarce sieciowej, niezależne od systemu operacyjnego. By
podłączyć zdalne sterowanie do konsolety dot2, upewnij się że twój tablet lub interfejs sieciowy komputera ma tą
samą podsieć (subnet) co konsoleta. Otwórz przeglądarkę i wpisz adres IP konsolety w polu adresu przeglądarki.
Zdalne sterowanie zawiera następujące widoki.

Linia komend

Koła do ustawiania atrybutów

Arkusz urządzeń

Pula grup

Pule presetów

Widok playbacków
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Aktywuj zdalne sterowanie w ustawieniach ogólnych konsolety. Domyślnym hasłem jest “remote”.

Wersje przeglądarek wymaganych do pracy ze zdalnym sterowaniem:

Internet Explorer 10

Safari oraz iOS 8.1

Opera 26

Chrome 31

Chrome dla Android 39

Firefox 33

Jeśli przeglądarka nie spełnia minimalnych wymagań do pracy ze zdalnym sterowaniem, wyświetlona będzie strona
HTML odmowy.

Kiedy połączenie zostanie ustanowione, w pasku stanu pokaże się ikona z białym "W".

Możliwe jest podłączenie do trzech zdalnych sterowań do jednej konsolety.

Można również użyć zdalnego sterowania z dot2 onPC. Użyj adresu IP z Konfiguracja/Interfejs sieciowy, lub użyj adres
pętli zwrotnej 127.0.0.1

Więcej możliwości w efektach

 Nowe w tej wersji

Edytor efektów ma teraz dostęp enkoderami do grup i bloków z klawiszem MA. Ograniczenie: Jeśli edytujesz cue,
grupy i bloki nie mogą być wczytane do edytora.

Kalkulator dla Phase w edytorze efektów ma teraz przyciski funkcji dla skrzydeł.

Wartości Stomp w presetach pozycji są wyświetlane z czerwonym symbolem stomp. Uwaga: Symbol stomp jest
widoczny tylko w presetach pozycji, gdyż są to efekty względne.

Dodatkowe mastery szybkości

 Nowe w tej wersji

Dostępne są teraz 4 mastery szybkości dla executorów.

Wybierz mastera szybkości w menu "Ustawienia executora". Mastera szybkości używaj w widoku "Magik Szybkości".
Możliwe jest ich zapisywanie do dowolnych executorów suwakowych lub klawiszowych.

Priorytet playbacków

 Nowe w tej wersji

Do ustawień executora dodano opcję priorytetu „super“. Ten priorytet jest wyższy od priorytetu programera i zwykłych
executorów. Każde urządzenie objęte działaniem executora “super”, pokazuje wykrzyknik w widoku urządzeń. Uwaga:
Zmiana priorytetu jest możliwa tylko jeśli executor jest wyłączony.
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Suwaki 100mm do masterów specjalnych

 Nowe w tej wersji

Można teraz przełączyć jeden lub obydwa suwaki 100mm na mastery z magika szybkości.

Możliwe jest również pozostawienie suwaków 100mm pustymi.

Widok arkusza urządzeń pokazujący tylko wartości

 Nowe w tej wersji

W widoku urządzeń dodano nowy przycisk w belce tytułowej. Można przełączać nim między wyświetlaniem nazw dla
presetów i zestawów kanałów, na wyświetlanie samych wartości.

Wejście DMX protokołami sieciowymi

 Nowe w tej wersji

Wejście DMX (dla zdalnych wejść) może być używane teraz również przez Art-Net oraz sACN.

Przypisywanie przestrzeni Art-Net i sACN

 Nowe w tej wersji

Wejścia i wyjścia Art-Net oraz sACN teraz można przypisywać indywidualnie do przestrzeni dot2.

Jest nowy kalkulator dla Art-Net. Umożliwia on wpisywanie numerów w systemie szesnastkowym.

Nie można ustawić więcej jak jednej przestrzeni dot2 na jedną przestrzeń jednego z protokołów.

Jeśli przykładowo spróbujesz przypisać przestrzenie 1 i 2 z dot2 do przestrzeni Art-Net 0:0, kolumna aktywności pokaże
że to przypisanie jest niepoprawne.

Inne ulepszenia

 Dodano: Wszystkie kalkulatory teraz pokazują w pasku tytułowym dostępny zakres wartości.

 Dodano: W dot2 onPC jest teraz wyświetlany pasek identyfikacyjny, jeśli są włączone executory.

 Dodano: Komórki nagłówków w arkuszu urządzeń są teraz interaktywne. Przykładowo wciśnij "Off" a potem na
jednej z komórek nagłówka.

 Dodano: Wyświetlanie poziomu suwaka executora klawiszowego, jeśli pozycja wirtualnego suwaka nie jest na
100%.

 Dodano: Kolumna Informacje w widoku cue.

 Dodano: Jeśli cue jest w trybie edycji, tekst w nagłówku jest wyświetlony na czerwono, oraz wyświetlone są
czerwone ramki w widoku cue oraz pasku executorów.
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 Zaktualizowano: Najnowsza biblioteka urządzeń Carallon 13.1.

 Zaktualizowano: Nowe funkcje w systemie pomocy.

Co się zmieniło
Mastery czasu executora nie zatrzymują się już automatycznie.

Executory mające więcej jak jedną cue i włączone, są wyświetlane w pasku executorów w dwóch liniach.

Domyślny master szybkości dla nowo zapisanego executora, to "Brak".

Konfiguracja wejść zdalnych jest zawsze aktywna, niezależnie od stanu aktywności odpowiadających im wejść.

Zmiana filtra koloru w konfiguracji urządzeń teraz zmienia nie tylko pierwszą część, ale wszystkie, w
wieloczęściowych urządzeniach.

Zmiana typów urządzenia na typy mające więcej kanałów DMX, nie kasuje starego adresowania, lecz wyświetla
niepoprawne adresy na czerwono.

 

Poprawione błędy

  Opis

  
Naprawiono: Konsoleta nie ustawia nowego IP zaraz po wykonaniu komendy “Set IP eth0…” i późniejszym
restarcie.

  
Naprawiono: Widok symboli urządzeń pokazuje niepoprawny tekst w belce tytułowej w trybie podglądu
(Preview).

  Naprawiono: Pasek przewijania w kalkulatorze przy zmianie zakładek w dot2.

  
Dodano: Przeniesienie/kopiowanie masterów specjalnych do executora głównego (np. suwak Speed) nie
jest możliwe. Pokaże się komunikat błędu.

  
Dodano: Mechanizm sprawdzania dla nowej ogólnej opcji auto-fix (aby nie nastąpił autofix po ręcznym
odpięciu, gdy globalny autofix jest wyłączony).

  Naprawiono: Komenda “Copy Executor 1 thru at Executor 1” blokowała konsoletę.
  Naprawiono: Użycia sprzętowego klawisza “Thru” w kalkulatorze atrybutu.
  Naprawiono: Po zmianie całego efektu, zmiana szerokości w edytorze efektu nie działa poprawnie.

  
Naprawiono: Numery ID urządzeń w nowym spektaklu są kontynuowane po wcześniejszym. Teraz ID
urządzeń jest resetowane do 1.

  Naprawiono: Nie można wyjść ze spisu urządzeń i adresowania z użyciem klawisza Help.
  Naprawiono: Szerokość efektu na enkoderze nie działa na poprawnym zakresie
  Napraiwono: Ustawienie zmiany szerokości w kolumnie CMD nie jest zapisywane.

  
Naprawiono: Zapis executorów/presetów po wykonaniu "fixture X at fixture Y" (lub "group X at group Y").
Efekty nie uruchamiały się.

  
Naprawiono: Przełączając ekran 1 na zablokowany szablon, a potem wracając do widoku symboli,
przewijanie z użyciem enkodera nie działa.
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  Naprawiono: Problem z "Prog Time" przy użyciu przybornika kolorów.

  
Naprawiono: Efekty koloru w konwersji cue przy zmienianiu typu urządzenia. Uwaga: Używana jest tu tylko
funkcjonalność “prostej i ślepej konwersji atrybut w atrybut”, zamiast inteligentnej konwersji koloru.

  Naprawiono: Jeśli executor główny zostanie skasowany, jego nazwa również musi być usunięta.

  
Naprawiono: Jeśli plik spektaklu dot2 był otwierany w grandMA2, pula efektów nie była automatycznie
odblokowywana.

  
Naprawiono: Przy przewijaniu w widoku cue na ekranie 1, znika niebieski znacznik obok czasu opóźnienia
ostatniego atrybutu.

  Naprawiono: Funkcja “Move” nie działa z wieloma obiektami, jeśli wciśniesz i przytrzymasz klawisz Move.

  
Naprawiono: Kombinacja klawiszy "Select" + executorem głównym nie pozwala na aktywację komend
klawiszy, umożliwiając tylko wykonanie selekcji.

  Ulepszono: Auto scroll wybiera urządzenia w arkuszu urządzeń.
  Naprawiono: Timing DMX jest za szybki dla niektórych urządzeń.

  
Naprawiono: Automatyczne odblokowanie nie jest wykonywane po wciśnięciu "Oops" następującym po
skasowaniu cue.

  Naprawiono: Efekty nie mogą być edytowane w trybie podglądu.
  Naprawiono: Domyślne wartości nie są zamienione po zmianie typu urządzenia.
  Naprawiono: Użycie klawisza Edit w zegarze systemowym nie otwiera kalkulatora.

  
Naprawiono: “Sposób restartu” nie zostaje wyciemnione w opcjach executora, gdy executor jest
chaserem.

  Naprawiono: Programer wyświetla niepoprawne wartości aktywne po wykonaniu StoreLook.

  
Naprawiono: Automatycznie generowany widok szablonu niepoprawnie sortuje ID urządzeń w
poszczególnych typach urządzeń.

  Opis
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11. Obsługa błędów

Jeśli dot2 nie pracuje zgodnie z opisem poniższej instrukcji, mamy następujące możliwości.

Komunikat błędu: Nie można przejść do następnego etapu z opisu, oraz otrzymujesz komunikat błędu:
Sprawdź w Komunikaty błędów i powtórz czynności.
Jeśli problem się utrzymuje, skontaktuj się z pomocą techniczną.

System nie działa: Jeśli nie można przejść do następnego etapu z opisu, oraz nie otrzymujesz komunikatu błędu:
Skontaktuj się ze wsparciem technicznym i opisz ostatnio wykonywane czynności. Jeśli konsoleta zawiesza się, użyj
komend CrashLogCopy oraz CrashLogList by uzyskać dodatkowe informacje dla pomocy technicznej.

Wsparcie techniczne i pomoc

MA Lighting, wraz z rozbudowaną siecią dystrybutorów, oferuje niezrównane wsparcie techniczne.
Można polegać na naszym doświadczeniu w każdym problemie, niezależnie czy dotyczy działania, funkcji
oprogramowania, instalacji oprogramowania i rozwiązywania błędów.

E-maile (po angielsku lub niemiecku) prosimy wysyłać do wsparcia technicznego, wraz z informacjami kontaktowymi
oraz tematem. Adres email wsparcia technicznego znajdziecie w stopce.
Ta usługa e-mail jest nadzorowana w trakcie zwykłych godzin pracy w Niemczech, od 8.30 do 17.00, od poniedziałku
do piątku.

Dla pilnych sytuacji awaryjnych, prosimy o kontakt z dystrybutorem MA, lub gorącą linią serwisową MA Lighting.
Telefon: +49.5251.688865-99. Proszę pamiętać, że ta gorąca linia pracująca 24/7 jest ściśle dla pilnych
przypadków - dla osób w nagłej potrzebie podczas sztuki.

11.1. Komenda CrashLogCopy
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11.1. Komenda CrashLogCopy

Ta strona opisuje składnię i sposób użycia komendy CrashLogCopy.

By użyć komendy CrashLogCopy, wpisz słowo CrashLogCopy do linii komend.

Opis

Komendą możemy skopiować pliki rejestrów awarii do podłączonej pamięci USB.

Pliki rejestrów awarii są w katalogu dot2\temp.

By skasować pliki rejestrów awarii z konsolety dot2, użyj komendy CrashLogDelete.

Dla dodatkowych informacji, przeczytaj Obsługa błędów.

Składnia

CrashLogCopy

Przykład

Załóżmy, że konsoleta ma awarię i chcesz pobrać plik rejestru awarii dla pomocy technicznej.

1. Wpisz w linii komend:

CrashLogCopy

2. Wciśnij Please .

Plik rejestru awarii znajdzie się na podłączonej pamięci USB, w katalogu dot2\temp.

11.2. Komenda CrashLogDelete
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11.2. Komenda CrashLogDelete

Ta strona opisuje składnię i sposób użycia komendy CrashLogDelete.

By użyć komendy CrashLogDelete, wpisz słowo CrashLogDelete do linii komend.

Opis

Komendą CrashLogDelete można skasować rejestry awarii z konsolety.

Użyj komendy CrashLogDelete dopiero, gdy pomoc techniczna otrzyma pliki rejestru awarii.

Składnia

CrashLogDelete

Przykład

Załóżmy, że pomoc techniczna znalazła rozwiązanie twojego problemu, a teraz chcesz już skasować rejestry awarii z
konsolety.

1. Wpisz w linii komend:

CrashLogDelete

2. Wciśnij Please .

Wszystkie pliki rejestru awarii zostają skasowane z konsolety.

11.3. Komenda CrashLogList
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11.3. Komenda CrashLogList

Ta strona opisuje składnię i sposób użycia komendy CrashLogList.

By użyć komendy CrashLogList, wpisz słowo CrashLogList do linii komend.

Opis

Komenda CrashLogList wyświetla w widoku linii komend, czy dostępny jest plik rejestru awarii.

By eksportować plik rejestru awarii, użyj komendy CrashLogCopy.

Dla dodatkowych informacji, zobacz temat Obsługa błędów.

Składnia

CrashLogList

Przykład

Załóżmy, że konsoleta miała awarię programową, a teraz chcesz sprawdzić czy powstał plik rejestru awarii.

1. Wpisz w linii komend:

CrashLogList

2. Wciśnij Please .

Widok linii komend wyświetla, czy dostępny jest plik rejestru awarii.

11.4. Komunikaty błędów

Jeśli poniższe komunikaty błędów nie pomogą rozwiązać problemu, prosimy pisać lub dzwonić na wsparcie
techniczne dot2. Adres email wsparcia technicznego znajdziecie w stopce.

Telefon: +49 5251 688 865 27
Telefon wyłącznie na sytuacje awaryjne: +49 5251 688 865 99 (Używać tylko na wypadek problemów jakie wystąpiły
na krótko przed rozpoczęciem imprezy.)

Błąd Przyczyna
# 0 Nieznany błąd Wystąpił nieznany błąd w konsolecie.
# 1 Nieznana komenda Wpisana komenda nie jest znana.
# 2 Zbyt długi wpis Wpisane polecenie jest za długie.
# 3 Niedozwolony znak Wpisane polecenie jest niedozwolone.
# 4 Komenda nie
zaimplementowana

Konsoleta nie obsługuje wpisanej komendy.

# 5 Oczekiwana liczba Konsoleta oczekiwała liczby
# 6 Oczekiwane IP Konsoleta oczekiwała adresu IP
# 7 Liczba za duża Wpisana liczba jest za duża.
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# 8 Liczba za mała
Liczba wpisana do komendy jest za mała (minimum
jeden znak).

# 9 Liczba za duża
Liczba wpisana do komendy jest za duża (maksimum
jeden znak).

# 10 Oczekiwany Konsoleta oczekiwała więcej danych.
# 11 Oczekiwany argument We wpisanej komendzie zabrakło argumentu.

# 12 Oczekiwana nazwa
Konsoleta oczekiwała nazwy, jak w np. anulowanej
komendzie Label.

# 13 Niedozwolona nazwa
Wpisana nazwa obiektu jest niedozwolona. Użyj tylko
znaków angielskich.

# 14 Obiekt nie istnieje
Obiekt, z którym próbujesz pracować, nie istnieje, np.
przypisujesz funkcję do executora nie zawierającego
pamięci cue.

# 15 Obiekt niedostępny Zadany obiekt nie jest dostępny.
# 16 Zmiana rozmiaru
niedozwolona

Wpisane polecenie zmiany rozmiaru jest zabronione dla
danego obiektu.

# 17 Kasowanie niedozwolone
Wpisana komenda kasowania tego obiektu jest
zabroniona.

# 18 Tworzenie niedozwolone
Wpisana komenda stworzenia tego obiektu jest
zabroniona.

# 19 Niedozwolony zakres Wpisana wartość jest poza dozwolonym zakresem.
# 20 Nie można opuścić
bieżącego celu

Nie można wyjść z aktualnego celu/miejsca, gdyż może
to powodować konflikt użytkowników.

# 21 Nie można otworzyć
miejsca docelowego

Inny użytkownik właśnie używa miejsca docelowego.

# 22 Plik nie znaleziony Próbujesz importować nieistniejący plik.

# 23 Niewłaściwy format pliku
Format pliku nie jest poprawny dla miejsca
docelowego.

# 24 Nie podano unikalnej
sekwencji

Próbujesz uzyskać dostęp do cue na wielu
sekwencjach.

# 25 Nie podano unikalnej
strony

Wpisana komenda potrzebuje unikalnego numeru
strony.

# 26 Błąd składni Wpisana składnia jest niepoprawna.
# 27 Nie podano źródła cue Zabrakło numeru cue dla źródła.
# 28 Niedozwolony numer cue Wpisany numer cue jest niepoprawny.
# 29 Brak domyślnego
executora

Probowałeś(aś) uzyskać dostęp do domyślnego
executora, ale nie ma żadnego wybranego.

# 30 Przekroczono limit Usiłujesz przekroczyć limit.
# 31 Nieznana opcja Wybrana opcja nie istnieje.
# 32 Miejsce docelowe nie
jest puste, nie podano trybu
kopiowania

Próbujesz skopiować coś do zajętego miejsca
docelowego, a nie określono jak konsoleta ma
zareagować.

# 33 Nie podano cue dla
częściowej cue

Zabrakło wymaganego numeru cue.

Błąd Przyczyna
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# 34 Edycja tylko
pojedynczego obiektu

Próbujesz edytować wiele obiektów jednocześnie, a
można edytować tylko jeden.

# 35 Za dużo liczb Zbyt wiele liczb w poleceniu.
# 36 Kopiowanie N na M
elementów nie jest
obsługiwane

Próbujesz kopiować większą ilość obiektów na mniejszą
ilość obiektów.

# 37 Przenoszenie N na M
elementów nie jest
obsługiwane

Próbujesz przenieść większą ilość obiektów na mniejszą
ilość obiektów.

# 38 Przenoszenie 1 na M
elementów nie jest
obsługiwane

Próbujesz przenieść jeden obiekt na wiele miejsc
docelowych.

# 39 Brakujący sprzęt Próbujesz otworzyć dostęp do nieistniejącego sprzętu.

# 40 Niedozwolona warstwa
Warstwa, do której chcesz otworzyć dostęp, jest
niedozwolona.

# 41 Niedozwolona nazwa
pliku

Wpisana nazwa pliku nie jest poprawna.

# 42 Potrzebny login Wymagane jest zalogowanie.
# 43 Za małe uprawnienia
użytkownika

Nie masz wystarczających uprawnień użytkownika.

# 44 Nieprawidłowe źródło
klonowania

Źródło klonowania nie jest poprawne. Może być
niedopasowanie między urządzeniem źródłowym i
docelowym.

# 45 Nieprawidłowy cel
klonowania

Cel klonowania nie jest poprawny. Może być
niedopasowanie między urządzeniem źródłowym i
docelowym.

# 46 Oczekiwana lista
urządzeń źródła klonowania

Konsoleta oczekuje listę urządzeń źródłowych.

# 47 Oczekiwana lista
urządzeń celu klonowania

Konsoleta oczekuje listy urządzeń docelowych.

# 48 Oczekiwane obiekty
klonowania

Konsoleta oczekuje więcej urządzeń.

# 49 Niepoprawna wersja Ta funkcja nie jest obsługiwana w tej wersji.
# 50 Niedozwolony format
czasu

Wprowadzony format czasu nie jest poprawny.

# 51 Czynność anulowana
przez użytkownika

Anulowano czynność.

# 52 Zmienna nie znaleziona Wpisana zmienna jest pusta, lub nie istnieje.
# 53 Preview jest tylko dla cue Zadany obiekt nie obsługuje trybu preview.
# 54 Obiekt nie obsługuje
komendy info

Zadany obiekt nie ma informacji.

# 55 Obiekt jest zablokowany Próbujesz otworzyć dostęp do zablokowanego obiektu.
# 56 Niedozwolony cel Obiekt nie można przenieść na miejsce docelowe.
# 57 Edycja niemożliwa Nie można edytować obiektu.

Błąd Przyczyna
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# 58 Przeniesienie niemożliwe Nie można przenieść obiektu.
# 59 Kopiowanie niemożliwe Nie można kopiować obiektu.
# 60 Komenda nie
obsługiwana

Wpisana komenda nie jest poprawna.

# 61 Wstawianie zabronione Nie można wstawiać obiektu.
# 62 Nie można przypisać Nie można przypisać obiektu.
# 63 Wartość za mała Wpisana wartość jest za mała.
# 64 Wartość za duża Wpisana wartość jest za duża
# 65 Brak bufora wycięcia lub
kopii do wklejenia

Nie można wkleić, gdyż niczego nie ma w schowku.

# 66 Bufor wycięcia jest pusty Nie można wklejać, gdyż niczego nie ma w schowku.
# 67 Wklejenie niemożliwe Nie można wklejać, gdyż niczego nie ma w schowku.

# 68 Komenda nie wykonana
Komenda którą chcesz wykonać jest niewykonalna, np.
aktywowanie executora bez pamięci cue.

Błąd Przyczyna
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12. Słownik

A

Art-Net:
Standard komunikacji Ethernet Art-Net. Protokół transmisji protokołu sterowania światłem DMX 512-A poprzez User
Datagram Protocol (UDP) w ramach protokołu internetowego. Jak używać Art-Net, zobacz okno Konfiguracja
protokołów sieciowych.

Atrybuty:
Sterowalne funkcje urządzenia, np. "pan" lub "gobowheel3".

Auto Fix (automatyczne przypięcie):
Tryb, w którym wszystkie executory nie będące w stanie neutralnym, zostaną automatycznie przypinane w momencie
zmiany strony.

B

Biblioteka urządzeń: 
Biblioteka ze wszystkimi popularnymi typami urządzeń, do zaimportowania potrzebnych typów do spektaklu. Zobacz
Okno Importuj typ urządzenia.

Blind:
Tryb, gdzie możemy programować pamięci cue, bez zmieniania stanu na wyjściach DMX podczas programowania.
Zobacz temat klawisz Blind.

B.O. (black out):

Sprowadza do zera wartości jasności. Zobacz temat klawisz B.O..

BPM (rytmy na minutę):

Miara szybkości chaserów i efektów, w rytmach na minutę. Zobacz temat widok Wybierz wyzwalacz.

B-Wing:
Skrzydło rozszerzenia do konsolety, z dodatkowymi executorami klawiszowymi.

C

Chaser: 
Chaser jest trybem pracy executora, w którym odtwarza on kolejkę cue w pętli, losowo, lub naprzemiennie przód/tył.
Zobacz tematy widok Ustawienia executora oraz widok Cue.

Cmd (Command):

Polecenia wprowadzone do konsolety.

Control (atrybuty): 
Atrybuty Control to, np. sterowanie lampą, resetowanie urządzenia, oraz szybkość odświeżania/modulacji. Typ presetu
numer siedem. Zobacz temat Widok sterowania Control.

Cue:
Pamięć aranżacji / obrazka sceny, jako stanu świateł. Zobacz tematy Czym jest cue, Jak pracować z cue, oraz widok
Cue.
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D

DMX (digital multiplex, DMX 512):

Protokół komunikacji między konsoletami oświetlenia i sterowanymi urządzeniami.

DMX (adres): 
Adres DMX jest adresem początkowym dla urządzenia w konsolecie. Adres DMX dla urządzenia w konsolecie ustawia
się w oknie Wybierz adres DMX.

DMX (kanał) :
Każdy atrybut urządzenia zajmuje jeden (8bit) lub dwa (16bit) kanały DMX. 512 kanałów DMX to jedna przestrzeń
DMX. By zobaczyć wszystkie kanały dostępnych ośmiu przestrzeni DMX, otwórz widok DMX.

DMX (przestrzeń) : 
Jedna przestrzeń DMX zawiera 512 kanałów DMX. Jedna przestrzeń DMX jest przesyłana jednym wyjściem XLR.

DMX (rozmiar): 
Rozmiar DMX jest miarą ilości kanałów DMX potrzebnych danemu urządzeniu.

DVI-D (skrót od "Digital Visual Interface - Digital"):

Złącze cyfrowego sygnału obrazu. Służy do podłączenia zewnętrznego ekranu.

E

Efekt: 
Wytwarza ciągłą, cyklicznie powtarzającą się zmianę wartości atrybutu.

Enkoder: 
Cztery pokrętła pod ekranem 1, służące do sterowania wartościami atrybutów, lub przewijania na ekranach.

Ethernet: 
Połączenie sieciowe konsolety. Można podłączyć kabel typu RJ45 Ethercon.

Executor:
Executory klawiszowe i suwakowe na konsolecie, oraz executory w widoku wirtualnych playbacków. W executorach
zapisujemy pamięci cue.

Executor (klawisz):
Klawisz fizyczny executora konsolety, do aktywowania funkcji executora, np. wykonywania cue.

Executor (suwak):
Suwak fizyczny executora konsolety, do sterowania/regulacji w executorze, np. wykonywania cue, lub zmiany
jasności.

Executor Time (master):
Master specjalny Exec Time, który zadaje własny czas przenikania dla executorów. Pomija domyślne czasy
przenikania (fade) i czasy włącz/wyłącz, oraz zeruje czasy czekania (delay).

F

Fade (czas): 
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Czas przenikania z jednej wartości do innej wartości.

F-Wing:
Skrzydło rozszerzenia do konsolety, z dodatkowymi executorami suwakowymi i executorami klawiszowymi.

Flip (odwróć): 
Zobacz: Odwróć.

Funkcje:
Grupy atrybutów, dla lepszej czytelności. Zobacz Widok sterowania Video.

G

Grand master: 
Na konsolecie jest to pierwszy suwak z prawej strony. Redukuje wszystkie wartości jasności. Zobacz Przewodnik
Pierwsze Kroki - Układ i konfiguracja sprzętu.

Grupa:
By szybciej wybierać określone zestawy urządzeń, zapisuj te urządzenia do grup. Zobacz Widok Grupy.

H

Hue: 
Zobacz: Odcień.

I

ID urządzenia: 
Unikalny identyfikator dla każdego urządzenia. ID urządzenia ustawiamy w Spis urządzenia i adresowania.

Irys: 
Przysłona typu apertura, regulująca rozmiar strumienia urządzenia.

K

Kanał: 
Zobacz DMX (kanał).

Kanałów (zestawy):
Zestawy wartości zdefiniowane w pliku typu urządzenia, celem szybszego dostępu do nich w urządzeniu. Zobacz
Widok sterowania Video.

Kolejka Cue:
Zapisana na executorze lista, zawierająca więcej jak jedną pamięć cue.

Kółko jasności: 
Kółko z prawej strony konsolety. Zawsze służy do zmieniania wartości jasności wybranych urządzeń.

L
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Linia komend:
Znajduje się na ekranie 1, służy do wpisywania poleceń dla konsolety. Zobacz tematy Jak używać linii komend oraz
Linia komend.

M

Makra: 
Fabrycznie stworzone kombinacje poleceń.

Master Rate (master tempa):
Master Rate zmienia wszystkie czasy o zadany w nim współczynnik.
Współczynnik z Master Rate zmienia się od Stop (= zatrzymanie) poprzez 1:1 (=zapisane czasy) aż do 256 (=czasy
przyśpieszone 256 razy).
Master Rate jest regulacją dynamiczną, co oznacza tutaj, że gdy suwak jest w pozycji 50%, współczynnik tempa
wynosi 1:1. Od pozycji 1:1, suwak dalej rośnie do 256 na pozycji 100%. Tak samo jest od 1:1 do "Stop" na dole.

Master specjalny:
Jest to regulacja z funkcją specjalną, którą można umieścić na executorze. Przykładowo master Program Time lub
Master Rate.

Master Speed (master szybkości):
Steruje szybkością efektów w pamięciach cue, oraz szybkością odtwarzania chaserów.

MIDI (skrót od "musical instrument digital interface"):

Standard komunikacji i sygnałów sterowania urządzeń i instrumentów muzycznych. Służy w tej konsolecie do
sygnałów sterujących. Zobacz okno Konfiguracja wejścia zdalnego.

MSC (MIDI Show Control):

MSC wysyła polecenia do executorów sygnałami MIDI do innego urządzenia, np. inna konsoleta, lub sekwencer MIDI.
Zobacz Okno MIDI Show Control.

N

Naturalne (wartości):
Zobacz: Wartości naturalne.

O

Odcień: 
Odcień koloru w opisie koloru, jako kąt w zakresie od 0 do 360 stopni.

Odwróć (Flip): 
"Odwróć" jest funkcją zmiany kombinacji wartości pan i tilt na inny zestaw dający świecenie w to samo miejsce.
Zobacz Widok sterowania Position.

Out Delay (czas):
Czas czekania przed przenikaniem, dla jasności zmniejszających wartość.

P
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Pan: 
Oś dla poziomego ruchu urządzenia. Zobacz Widok sterowania Position.

Presety: 
Mamy dziesięć typów presetów sterowania w konsolecie. Zobacz Widok puli presetów oraz Pasek typów presetów.

Priorytet:
Niektóre wartości mają wyższy priorytet od innych. Mówiąc inaczej, nie zostaną przesłonięte wartościami o niższym
priorytecie. Dla przykładu, programer ma wyższy priorytet od executora.

Priorytet Super (!):
Priorytet Super (!) ma wyższą rangę od innych odtwarzań oraz programera. Więcej informacji jest na stronie
Ustawienia executora.

Procent skoku:
To ustawienie wskazujące, w którym momencie czasu przenikania, wykonana zostanie zmiana atrybutu skokowego.
Domyślną wartością dla kanału skokowego jest 0 %. Zobacz Widok Cue.

Programer:
To miejsce tymczasowego przechowywania aktualnego wyboru urządzeń, oraz ręcznie ustawionych wartości
atrybutów. Wartości te są oznaczone na czerwono, jako wartości aktywne. Zobacz Kolory wartości.

Program Time (master):
Master Program Time steruje czasami przenikania dla wszystkich wartości i efektów w programerze, w zakresie od 0
do 10 sekund.
Wpływa to zarówno na dodawanie nowych wartości do programera, oraz na usuwanie wartości z programera
klawiszem Clear .
Program Time jest masterem, który można umieścić na executorze suwakowym. Zobacz Okno Pusty executor.

Przestrzeń:
Zobacz, Przestrzeń DMX.

Przysłona: 
Element do szybkiego otwierania i zamykania emisji światła w typie urządzenia.

R

Ramka (fps = ramek na sekundę):

Jest częstotliwością obrazu. Domyślne ustawienie to 30 fps. Wynika z tego, że 1 ramka odpowiada ok. 0.03 sekundy.
Zobacz Widok kalkulatora.

Rpm (revolution per minute - obroty na minutę):

Szybkość obrotów, np. tarczy gobo, w obrotach na minutę. Zobacz Widok sterowania Gobo.

S

Segmenty:
Pojedyncze, niezależnie sterowane elementy w typie urządzenia, np. jeden piksel w panelu LED. Zobacz Okno
Importuj typ urządzenia.

Sekcja poleceń: 
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Prawa część konsolety, pod ekranem 1, zawierająca wszystkie klawisze komend oraz enkodery.

Skrzydło:
Zobacz F-Wing lub B-Wing.

Skok:
Wiele typów urządzeń z tarczami gobo i kolorów, ma kanały skokowe.
Oznacza to atrybuty, które wprost otrzymują docelową wartość, ignorując przenikanie i czas przenikania.
Zobacz również: Procent skoku.

SMPTE (skrót od "Society of Motion Picture and Television Engineers"):

Forma kodu czasowego do synchronizacji różnych urządzeń od różnych producentów, w technice audio i wideo.
Zobacz Widok Wybierz wyzwalacz.
dot2 odbiera 24, 25, lub 30 ramek na sekundę. Więcej informacji znajdziesz w Konfiguracja kodu czasowego.

Speed Master:
Zobacz Master Speed.

Strobo: 
Funkcja szybkiego naprzemiennego otwierania i zamykania emisji światła z urządzenia.

T

Tilt:
Oś pionowego ruchu urządzenia. Zobacz Widok sterowania Position.

Typ urządzenia:
Każde urządzenie jakie można sterować w konsolecie. Typ urządzenia jest opisem umiejscowienia atrybutów
urządzenia na poszczególnych kanałach DMX.

W

Wartości naturalne:
Dot2 wyświetla wszystkie widoki parametrów w wartościach naturalnych, do jednego miejsca po przecinku.
Zwykle jest to zakres od 0 do 100 i odpowiada wartościom DMX od 0 do 255.
Wyjątek: Zakres dla pan to, przykładowo, od -270 do 270 a dla tilt od -125 do 155.

Wing:
Zobacz F-Wing lub B-Wing.

Wyzwalacz (ang. Trigger):

Wywołuje pamięć cue.

X

XFade:

Funkcja, która domyślnie jest na prawym suwaku executora głównego. XFade umożliwia ręczne przenikanie z jednej
cue do następnej.

XLR A-D:
Pięciostykowe złącza sygnału DMX z tyłu konsolety. Zobacz Przewodnik Pierwsze Kroki - Układ i konfiguracja sprzętu.

503

/Translator/Translate/Translate/24912/pl#Speed Master


dot2 User Manual

© 2017 MA Lighting Technology GmbH | Dachdeckerstr. 16 | D-97297 Waldbüttelbrunn | Germany
Phone +49 5251 688865-27 | support (at)ma-dot2.com | www.malighting.com

Version 1.3

1

Z

Zestawy kanałów:
Zobacz: Kanałów (zestawy).

Zdalne sterowanie:
Daje zdalny dostęp do konsolety dot2 poprzez przeglądarkę sieciową. Więcej informacji jest na stronie Ustawienia
Ogólne. 
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13. Index
- 6.39.

+ 6.52.

<<< 6.28.

<<< GoFastBack 8.2.

>>> 6.29.

>>> GoFastForward 8.1.

3D 3.23.

adres 7.3.

adres DMX 7.20.

adres IP 8.57.

Adresowanie 7.50.

adresy IP 7.85.

AF 7.75.

aktualizacja konsolety 5.2.

aktualizacja programu przez USB 7.73.

aktywny klawisz 7.35.

Align 6.1.   7.51.  

Align efektu 7.22.

arkusz DMX 7.20.

Artnet 7.44.

Art-Net 7.44.

Assign 6.34.

Assign Fade 8.21.

At 6.2.

At Effect 8.19.

atrybut dimmer 0 % 8.7.

atrybuty 7.1.4.

Auto Fix 7.75.

Auto stop 7.70.

Auto zapis 7.4.

Autofix 6.20.   7.31.  

Backup 6.3.

Beam (widok sterowania) 7.5.

belka tytułowa 7.1.5.

Black 6.28.

Black Out 6.5.

Blind 4.10.   6.4.  

blokada konsolety 6.36.

bloki 7.22.

BO 6.5.
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BPM 7.74.

brakujące stacje 7.75.

brązowy 4.1.2.

chaser 4.8.   7.70.  

chasery 4.8.   5.10.  

Circular Copy < 7.38.

Circular Copy > 7.38.

Clear 6.6.

Clone 6.7.   8.10.  

CmdDelay 6.62.

Cofnij 7.48.

Cofnij wybrane 7.48.

Color (widok sterowania) 7.14.

Control (widok sterowania) 7.17.

Copy 6.7.

CrashLogCopy 11.1.

Crossfade 7.60.   8.21.  

CrossfadeA 7.60.

CrossfadeB 7.60.

cue 4.6.   5.9.  

Cue 6.8.

cue only 7.12.

Cue Only 4.5.

cyfry 6.42.

cyjan 4.1.3.

czas opóźnienia w cue 8.14.

czas Out Delay 8.42.

czas Out Fade 8.43.

czas wył. 7.18.

czas wyłączenia 7.18.   7.70.  

czerwona belka tytułowa 7.1.5.

czerwone wartości DMX 7.20.

czerwony 4.1.   4.1.3.  

części urządzenia 7.34.

czym jest IPv6 4.12.

czym jest programer 4.2.

czym jest sieć w dot2 4.11.

czym jest tester DMX 4.13.

czym są 4.

czym są chasery 4.8.

czym są cue 4.6.
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czym są efekty 4.9.

czym są executory 4.7.

czym są grupy 4.3.

czym są presety 4.4.

czym są Preview i Blind 4.10.

Default 6.11.

Default Link 7.6.

DefGoBack 6.25.

DefGoForward 6.27.

Delay 6.62.

Delete 6.9.

Demoshows 7.37.

diagnostyka wingów i bramek 7.85.

Dimmer (widok sterowania) 7.19.

DMX 6.10.

DMX booster 7.45.

Dodaj nowe urządzenia 7.50.

dodaj urządzenia 5.3.

dodaj wiele adresów 5.3.

dołącz do sesji 7.62.

dolna wartość 7.22.

domyślne skalowanie 7.83.

dot2

Down 6.12.

duże paski 4.1.2.

dwukrotnie kropka 8.70.

Edit 6.13.

edycja cue 8.18.

edycja grupy 8.18.

edycja presetu 8.18.

efekt 7.1.5.

efekty 4.9.   5.11.  

Effect 6.14.

ekran zewnętrzny 5.15.   7.67.  

ekrany 7.1.

eksport typu urządzenia 7.58.

elementy sterujące 7.1.

e-mail 11.

Encoder 6.15.

enkoder 6.15.

enkodery (onPC) 5.6.
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enkodery onPC 5.6.

Esc 6.16.

Even 7.38.

Even ID 7.38.

Exec 6.17.

Exec Flash 6.18.

Exec Go 6.19.

Exec Time 7.39.

executor 6.17.

executor Exec Time 7.23.

executor główny 7.1.3.

executor Master Grupy 7.23.

executor Master Rate 7.23.

executor Master Speed 7.23.

executor Prog Time 7.23.

Executor Time 7.39.

executor z cue 7.23.

executory 4.7.

Fade 6.62.

fioletowa belka tytułowa 7.1.5.

fioletowy 4.1.

Fix 6.20.

Fixture 6.21.

Fixture ID 7.57.

Fixture Thru 8.64.

Flash 6.18.   6.22.  

Focus (widok sterowania) 7.29.

folder 7.37.

Full 6.23.

funkcja enkodera 7.1.2.

funkcja executora 7.60.

funkcja Stomp 7.22.

funkcja Wył. 7.22.

funkcja wyłączenia 7.22.

funkcje executora 7.60.

Globalny Autofix 7.31.

Go 6.19.   6.26.  

Go- 6.24.   6.25.  

Go Minus 6.24.

Go+ 6.26.   6.27.  

Gobo (widok sterowania) 7.30.
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GoFastBack 6.28.   8.2.  

GoFastForward 6.29.   8.1.  

górna wartość 7.22.

Goto 6.30.

Group 6.31.

grupa 4.3.   5.7.   6.31.  

grupy 4.3.   5.7.   6.31.   7.22.  

hasło zdalnego sterowania 7.31.

Help 6.32.

Hex 7.42.

Highlight 6.33.

Highlt 6.33.

ID urządzenia 7.57.

If 6.35.

IfOutput 6.35.

IfProg 7.38.

ikona 7.1.5.

ikony 7.2.

ikony executora 7.2.

ikony mastera specjalnego 7.2.

ikony wyzwalaczy 7.2.

import typu urządzenia 7.58.

InDelay 7.6.

InFade 7.6.

informacje o typie urządzenia 7.58.

Informacje o wersji 10.

instalacja 2.3.

Interfejs sieciowy 7.43.

Invert 7.38.

inwersja selekcji 8.34.

IPv4 7.77.

IPv6 4.12.   7.84.   7.85.  

Irys 7.5.

jak 5.

jak dodać i zaadresować urządzenia w spektaklu 5.3.

jak podłączać skrzydła bramki 3D i onPC 5.12.

Jak pracować z chaserami 5.10.

Jak pracować z cue 5.9.

Jak pracować z efektami 5.11.

Jak pracować z presetami 5.8.

Jak używać enkodery w onPC 5.6.

509



dot2 User Manual

© 2017 MA Lighting Technology GmbH | Dachdeckerstr. 16 | D-97297 Waldbüttelbrunn | Germany
Phone +49 5251 688865-27 | support (at)ma-dot2.com | www.malighting.com

Version 1.3

1

jak używać linię komend 5.5.

jak używać zewnętrznego ekranu 5.15.

jak zaktualizować konsoletę 5.2.

jak zapisać i wczytać swój spektakl 5.4.

jak zresetować konsoletę 5.16.

język 7.61.

język wyświetlania 7.61.

kalkulator 7.6.

kanał MIDI 8.38.

karta graficzna 2.2.

karta sieciowa 2.2.

kasowanie adresu 8.16.

kasowanie cue 8.15.

kasowanie cue only 7.11.

kasowanie executora 8.20.

kasowanie normalne 7.11.

kasowanie obiektu puli 8.15.

kasowanie rejestru awarii 11.2.

kasowanie strony 8.44.

Kasuj adres dla selekcji 7.50.

kasuj typ urządzenia 7.58.

kasuj typy urządzeń 5.3.

katalog plików 2.3.

kierunek efektu 7.22.

klawisz 6.

klawisz - 6.39.

klawisz . [kropka] 6.11.

klawisz + 6.52.

klawisz <<< 6.28.

klawisz >>> 6.29.

Klawisz 1 7.59.

Klawisz 2 7.59.

klawisz Align 6.1.

klawisz At 6.2.

klawisz B.O. 6.5.

klawisz Backup 6.3.

klawisz Blind 6.4.

klawisz Clear 6.6.

klawisz Copy 6.7.

klawisz Cue 6.8.

klawisz Delete 6.9.
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klawisz DMX 6.10.

klawisz Down 6.12.

klawisz Edit 6.13.

klawisz Effect 6.14.

klawisz Encoder 6.15.

klawisz Esc 6.16.

klawisz Exec 6.17.

klawisz Exec Flash 6.18.

klawisz Exec Go 6.19.

klawisz Executor 6.17.

klawisz Fix 6.20.

Klawisz Fixture 6.21.

klawisz Flash 6.22.

klawisz Full 6.23.

klawisz Go- 6.24.

klawisz Go- (duży) 6.25.

klawisz Go executora 8.27.

klawisz Go+ 6.26.

klawisz Go+ (duży) 6.27.

klawisz GoFastBack 6.28.

klawisz GoFastForward 6.29.

klawisz Goto 6.30.

klawisz Group 6.31.

klawisz Help 6.32.

klawisz If 6.35.

klawisz key 6.33.

klawisz Label 6.34.

klawisz MA 6.36.

klawisz Macro 6.37.

klawisz Magic 6.38.

klawisz Minus 6.39.

klawisz Move 6.40.

klawisz Next 6.41.

klawisz Off 6.43.

klawisz On 6.44.

klawisz Oops 6.45.

klawisz Page 6.46.

klawisz Page- 6.48.

klawisz Page+ 6.47.

klawisz Pause 6.49.

klawisz Pause (duży) 6.50.
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klawisz Please 6.51.

klawisz Plus 6.52.

klawisz Preset 6.53.

klawisz Prev 6.54.

klawisz Preview 6.55.

klawisz Prvw 6.55.

klawisz Select 6.56.

klawisz Set 6.57.

klawisz Setup 6.58.

klawisz Speed 6.59.

klawisz Store 6.60.

klawisz strzałka góa 6.18.

klawisz strzałka prawo 6.19.

klawisz Thru 6.61.

klawisz Time 6.62.

klawisz Toggle 6.63.

klawisz Tools 6.64.

klawisz Up 6.65.

klawisz Update 6.66.

klawisz View; klawisz Oko 6.67.

klawisze 6.

klawisze cyfr 6.42.

klawisze głównego executora 6.25.

klawisze Głównego Executora 6.27.

klawisze numeryczne 6.42.

klonowanie 7.9.   8.10.  

klucz 7.1.5.

Knockout Invert 7.38.

Knockout Selection 7.38.

kod czasowy 5.14.

kod czasowy MIDI (MTC) 5.14.

kolejka cue 7.18.

kolizja sesji 7.69.

kolor systemowy 4.1.   4.1.1.  

Kolor wizualizacji 7.50.

kolory historii komend 4.1.1.

kolory wartości 4.1.3.

kolumna Konsoleta 7.71.

kolumna Show 7.71.

kolumna Sieć 7.71.

kolumna Spektakl 7.71.
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komenda - [Minus] 8.3.

komenda + [Plus] 8.4.

komenda Assign 8.5.

komenda At 8.6.

komenda Black 8.7.

Komenda Blind 8.8.

komenda Call 8.9.

komenda Clone 8.10.

komenda Copy 8.11.

komenda CrashLogDelete 11.2.

komenda CrashLogList 11.3.

komenda Cue 8.12.

komenda Default 8.13.

komenda Delay 8.14.

komenda Delete 8.15.

komenda DMX 8.16.

komenda DmxUniverse 8.17.

komenda Edit 8.18.

komenda Effect 8.19.

komenda Executor 8.20.

komenda Fade 8.21.

komenda Fix 8.22.

komenda Fixture 8.23.

komenda Flash 8.24.

komenda Full 8.25.

komenda FullHighlight 8.26.

komenda Go 8.27.

komenda GoBack 8.28.

komenda Goto 8.29.

komenda Group 8.30.

komenda Help 8.31.

komenda If 8.32.

komenda IfOutput 8.33.

komenda Invert 8.34.

komenda Label 8.35.

komenda Learn 8.36.

komenda Macro 8.37.

komenda MidiNote 8.38.

komenda minus 8.3.

komenda Move 8.39.

komenda Off 8.40.
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komenda On 8.41.

komenda OutDelay 8.42.

komenda OutFade 8.43.

komenda Page 8.44.

komenda Park 8.45.

komenda Pause 8.46.

komenda plus 8.4.

komenda Preset 8.47.

komenda PresetType 8.48.

komenda Preview 8.49.

komenda procentu skoku 8.58.

komenda Rate 8.50.

komenda Record 8.51.

komenda Release 8.52.

komenda Remove 8.53.

komenda Replace 8.54.

komenda Select 8.55.

komenda Selection 8.56.

komenda SetIP 8.57.

komenda SnapPercent 8.58.

komenda Stomp 8.59.

komenda Store 8.60.

komenda StoreLook 8.61.

komenda SyncEffects 8.62.

komenda Temp 8.63.

komenda Temp Off 8.63.

komenda Thru 8.64.

komenda Toggle 8.65.

komenda Top 8.66.

komenda Unpark 8.67.

komenda Update 8.68.

komenda View 8.69.

komenda Zero 8.70.

kompilacja 7.77.

komunikaty 7.75.

komunikaty błędów 11.4.

Konfiguracja 7.71.

konfiguracja kodu czasowego 7.79.

Konfiguracja MIDI 7.40.

konfiguracja protokołów sieciowych 7.44.

Konfiguracja wejścia dźwięku 7.74.
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Konfiguracja wejścia zdalnego 7.53.

konflikt IP 7.75.

kopiowanie 8.11.

kopiowanie cue 8.11.

kopiowanie grupy 8.11.

kosz 7.1.5.

kropka 6.11.

Label 6.34.

Łączenie 7.9.   7.12.  

linia komend 5.5.   7.1.1.  

MA 6.36.

Macro 6.37.

magenta 4.1.3.

Magic 6.38.

Magik szybkości 6.38.

Magik Szybkości 7.60.

makro 6.37.

mała szybkość enkodera 6.15.

małe paski 4.1.2.

Master Rate 6.59.   7.39.   8.50.  

Master Speed 6.59.   7.39.   8.50.  

master szybkości 7.39.

master tempa 7.39.

MAtricks 7.38.

MIB 7.70.

MIDI 5.14.   7.79.  

MIDI In 7.40.

MIDI onPC 7.40.

MIDI Out 7.40.

MIDI Show Control 7.42.

MIDI Show Control (MSC) 5.14.

MidiNote 8.38.

Miganie 7.5.

minus 8.3.

Minus 6.39.

Move 6.40.

Move In Black 7.70.

MSC 5.14.

MTC 5.14.

multi patch 7.50.

multipatch 7.50.
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nadawanie adresu DMX 8.16.

nadawanie procentu skoku 8.58.

Nadpisanie 7.12.

Nadpisz 7.9.

nagrywanie kodu czasowego dla executora 7.18.

napęd 7.37.

Narzędzia 6.64.

nazwa grupy 8.35.

nazwa pliku 7.37.   7.46.  

nazwa presetu 8.35.

nazwa urządzenia 8.35.

nazywanie presetów 8.47.

nazywanie strony 8.44.

Next 6.41.

nieaktywny klawisz 7.35.

niebieska belka tytułowa 7.1.5.

niebieski 4.1.2.

niebieskie wartości DMX 7.20.

nieprzypisane porty 7.75.

Node4 5.12.

Normal 6.2.

nowa sesja 7.62.

nowości w instrukcji 1.

nowy spektakl 7.46.

Nowy spektakl 7.4.

numer executora 7.1.3.

numery cue 7.21.

nuta MIDI 5.14.   8.38.  

nuty MIDI 7.41.

obiekt executor 7.26.

obsługa błędów 11.

ochrona Swop 7.70.

odczyt 5.4.

Odd 7.38.

Odd ID 7.38.

odłącz urządzenie 7.16.

odparkowanie atrybutów 8.67.

odparkowanie kanałów DMX 8.67.

odparkowanie urządzeń 8.67.

odparkuj kanały DMX 7.80.

odpięcie executora 8.22.

516



dot2 User Manual

© 2017 MA Lighting Technology GmbH | Dachdeckerstr. 16 | D-97297 Waldbüttelbrunn | Germany
Phone +49 5251 688865-27 | support (at)ma-dot2.com | www.malighting.com

Version 1.3

1

odstęp 7.3.

Odwróć 7.51.

Odwrócenie 7.50.

Off 6.43.

Off All Executor 7.38.

ograniczenie 8.32.

okno Backup 7.4.

okno Dodaj nowe urządzenia 7.3.

okno Domyślne czasy 7.78.

okno Edytuj Numer(y) cue 7.21.

okno importu typu urządzenia 7.34.

okno Informacje systemowe 7.77.

okno kalibracji ekranu 7.7.

okno Konfiguracja 7.71.

okno Konfiguracja sieci 7.45.

okno Konfiguruj segment 7.16.

okno MIDI Show Control 7.42.

okno Monitor MIDI 7.41.

okno narzędzia 7.80.

okno Nowy spektakl 7.46.

okno Podgląd spisu urządzeń 7.28.

okno Podświetlenie klawiszy 7.35.

okno Skrzydła 7.84.

okno Stan i komunikaty 7.75.

okno Wczytaj spektakl 7.37.

okno Wpisz nazwę dla 7.24.

okno Wybierz adres DMX... 7.55.

okno Wybierz funkcję executora 7.60.

okno Wybierz ID urządzenia 7.57.

okno Wybierz język 7.61.

okno Wybierz klawisz 7.59.

Okno Wybierz sposób poprawiania 7.13.

okno Wybierz sposób zapisu 7.12.

okno Wybierz stację 7.63.

okno Wybierz typ 7.65.

okno Wybierz typ urządzenia 7.58.

okno Wybierz widok 7.66.

okno Wyłącz 7.47.

oliwkowy 4.1.2.

On 6.44.

onPC 2.3.
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Oops 6.45.

Ostrość 7.29.

OutDelay 6.62.

OutFade 6.62.

Page 6.46.   7.1.3.  

Page- 6.48.

Page+ 6.47.

pamięć USB Linux 5.2.

pamięci cue 4.6.

parametr Dimmer 7.19.

Parametry Beam 7.5.

Park 6.49.

parkowanie atrybutów typu presetu 8.45.

parkowanie kanałów DMX 8.45.

parkowanie urządzenia 8.45.

pasek enkoderów 7.1.2.

pasek executorów 7.1.3.

pasek niebieski 7.1.3.

pasek suwaka 7.1.3.

pasek typów presetów 7.1.4.

pasek widoków 7.1.6.

paski 4.1.2.

Pause 6.49.   6.50.  

Pause (duży) 6.50.

pinezka 7.1.5.

pionowe skalowanie 7.83.

Please 6.51.

plik rejestru awarii 11.1.

pliki 7.37.

plus 8.4.

Plus 6.52.

Podgląd spisu urządzeń 7.28.

podłączanie onPC 5.12.

podłączanie wizualizera 3D 5.12.

Podłączone urządzenia 7.45.

podpowiedzi dla użytkowników 9.

pola ekranu 7.1.

Połącz Low Prio 7.9.

pomoc 6.32.   11.4.  

Pomoc 7.33.

pomoc dla komendy 8.
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pomoc dla widoków i okien 7.

pomoc do komend 8.31.

pomoc kontekstowa 8.31.

pomoc okna 7.

pomoc techniczna 11.

poprawianie 7.13.

Poprawianie Cue Only 7.13.

Poprawianie normalne 7.13.

poprzednia cue 8.28.

Position (widok sterowania) 7.51.

poziome skalowanie 7.83.

preset 4.4.

Preset 6.53.

preset All 7.52.

preset Beam 7.52.

preset Color 7.52.

preset Control 7.52.

preset Dimmer 7.52.

preset efektu 7.52.

preset Focus 7.52.

preset Gobo 7.52.

preset Position 7.52.

preset Shaper 7.52.

preset Video 7.52.

PresetType 6.53.

presety 5.8.

Prev 6.54.

Preview 4.10.   6.55.  

Preview i tester DMX 3.19.

Previous 6.54.

priorytet sACN 7.44.

priorytet super 7.70.

procesor 2.2.

producent 7.34.

Prog T 7.39.

programer 4.2.

Programmer Time 7.39.

Prvw 6.55.

Pryzmat 7.5.

przenoszenie executora 8.39.

przenoszenie grupy 8.39.
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przenoszenie presetu 8.39.

przenumerowanie cue 7.21.

przestrzeń 7.20.

przestrzeń DMX 7.20.

przestrzeń na dysku 2.2.

przestrzeń Node4 7.56.

przetasuj selekcję 7.22.

przewidziane zastosowanie 2.1.

Przewodnik Pierwsze Kroki - Przeczytaj przed użyciem 3.

Przewodnik Pierwsze Kroki - Rozdział 1 - Wprowadzenie 3.1.

Przewodnik Pierwsze Kroki - Rozdział 10 - Dodawanie następnych cue do głównej kolejki 3.10.

Przewodnik Pierwsze Kroki - Rozdział 11 - Dodajemy światła LED 3.11.

Przewodnik Pierwsze Kroki - Rozdział 12 - Praca z kolorami 3.12.

Przewodnik Pierwsze Kroki - Rozdział 13 - Tworzenie pierwszych presetów 3.13.

Przewodnik Pierwsze Kroki - Rozdział 14 - Ekran zewnętrzny 3.14.

Przewodnik Pierwsze Kroki - Rozdział 15 - Dodajemy ruchome światła 3.15.

Przewodnik Pierwsze Kroki - Rozdział 16 - Sterowanie ruchomymi światłami 3.16.

Przewodnik Pierwsze Kroki - Rozdział 17 - Robimy więcej grup i presetów 3.17.

Przewodnik Pierwsze Kroki - Rozdział 18 - Więcej o pamięciach cue i odtwarzaniu 3.18.

Przewodnik Pierwsze Kroki - Rozdział 19 - Funkcje Blind 3.19.

Przewodnik Pierwsze Kroki - Rozdział 2 - Układ i konfiguracja sprzętu 3.2.

Przewodnik Pierwsze Kroki - Rozdział 20 - Bawimy się makrami 3.20.

Przewodnik Pierwsze Kroki - Rozdział 21 - Budowanie chaserów 3.21.

Przewodnik Pierwsze Kroki - Rozdział 22 - Tworzenie efektów dynamicznych 3.22.

Przewodnik Pierwsze Kroki - Rozdział 23 - Łączenie z onPC 3.23.

Przewodnik Pierwsze Kroki - Rozdział 24 - Udanego programowania 3.24.

Przewodnik Pierwsze Kroki - Rozdział 3 - Tworzenie nowego pustego spektaklu 3.3.

Przewodnik Pierwsze Kroki - Rozdział 4 - Dodawanie i adresowanie dimmerów 3.4.

Przewodnik Pierwsze Kroki - Rozdział 5 - Sterowanie dimmerami 3.5.

Przewodnik Pierwsze Kroki - Rozdział 6 - Widok Urządzenia 3.6.

Przewodnik Pierwsze Kroki - Rozdział 7 - Programer 3.7.

Przewodnik Pierwsze Kroki - Rozdział 8 - Tworzenie i używanie grup 3.8.

Przewodnik Pierwsze Kroki - Rozdział 9 - Zapis i odtwarzanie pamięci cue 3.9.

przeznaczenie 2.1.

przybornik kolorów 7.14.

przyciski chasera 7.18.

przypisanie przestrzeni DMX 7.45.

przypisanie skrzydła 7.16.

Przysłona 7.5.

pula Makra 7.38.

purpurowa belka tytułowa 7.1.5.
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purpurowy 4.1.   4.1.3.  

Pusty executor 7.23.

RAM 2.2.

ramka 7.1.5.

Record 8.51.

Release 8.52.

Remove 6.9.

Reset 7.17.

reset fabryczny 5.16.

reset konsolety 5.16.

reset mastera specjalnego 7.47.

reset mastera tempa 7.47.

Reset Next/Previous Key 7.38.

różowy 4.1.

sACN 7.44.

ściągnij oprogramowanie 2.3.

ścieżka pliku spektaklu 7.77.

segment skrzydła 7.84.

segmenty urządzenia 7.34.

Select 6.56.

selekcja urządzeń 8.23.

sesja 7.45.

Set 6.57.

SetIP 8.57.

Setup 6.58.

Shapers (widok sterowania) 7.72.

Shuffle Selection 7.38.

Shuffle Values 7.38.

sieć 4.11.

skalowanie 7.83.

Skip 6.28.   6.29.  

Skip- 6.28.

Skip+ 6.29.

skrzydła 5.12.   7.22.  

Skrzydła 7.51.

skrzydłami i bramkami 3.23.

śledzenie 4.5.

Słownik 12.

SMPTE 7.79.

SnapPercent 6.62.

Speed 6.59.
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Spis urządzeń i adresowania 7.50.

sposób kasowania 7.11.

Sposób poprawiania 7.13.

sposób restartu 7.70.

sposób zapisu 7.12.

sprawdzenie rejestru awarii 11.3.

Środek 7.51.

stan sesji 7.75.

Store 6.60.

Store Fade 8.21.

StoreLook 6.60.   8.61.  

Strona 7.1.3.

strzałka góra 6.18.

strzałka prawo 6.19.

Stwórz drugą cue 7.12.

styki 7.53.

Suwak 7.59.

suwak 100 mm 7.60.

suwaki core 7.68.

Sync 8.62.

Sync efektu 7.22.

SyncEffect 6.14.

synchronizacja efektów 8.62.

system operacyjny 2.2.

szary 4.1.   4.1.3.  

szerokość 7.22.

szybkość chasera 8.36.

szybkość efektu 8.36.

szybkość mastera tempa 8.36.

szybkość nuty 8.38.

tarcza gobo 7.30.

telefon 11.

Temp 6.63.   7.60.  

TempFader 7.60.

tester DMX 4.13.   8.16.  

Thru 6.61.

Time 6.62.

Toggle 6.63.   7.60.  

Tools 6.64.

tracking 4.5.

Tracking Shield 4.5.
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trawiasty 4.1.2.

tryb 7.34.

tryb podglądu cue 8.49.

tryb podglądu executora 8.49.

Tryb Updade 7.13.

tryb zapisu 7.12.

turkusowy 4.1.3.

typ urządzenia 7.34.

Unfix 6.20.

Unpark 6.26.

Up 6.65.

Update 6.66.   7.13.  

uruchomienie makra 8.37.

urządzenia sieciowe 7.63.

USB 7.37.

Ustawienia ogólne 7.31.

ustawienia okna 7.83.

Usuń 7.12.

usunięcie adresu urządzenia 8.15.

utrata sieci 7.75.

użyj mastera szybkości 7.70.

użyj mastera tempa 7.70.

Video (widok sterowania) 7.81.

View 6.67.

wartości Default 8.13.

wartości domyślne 8.13.

wartości Highlight 8.26.

wartości release 8.52.

wczytaj spektakl 5.4.

Wczytaj spektakl 7.4.

Web Remote 7.31.

wejście Art-Net 5.13.

wejście dźwięku 7.74.

wejście MIDI 7.40.

wejście multicast 5.13.

wejście sACN 5.13.

wersja 7.73.

wersja oprogramowania 7.77.

wersja programu 7.77.

wewnętrzny 7.37.

widok 6.67.
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widok arkusza 7.27.

widok Cue 7.18.

widok DMX 7.20.

widok efektów 7.22.

widok executorów 7.25.

widok Executory 7.25.

widok Grupy 7.32.

widok Jasność 7.19.

widok kolejki cue 7.18.

widok linia komend 7.15.

widok Magik szybkości 7.39.

Widok Oops 7.48.

widok parametrów Gobo 7.30.

widok parametry koloru 7.14.

widok Pomoc 7.33.

widok próbnik filtrów 7.14.

widok puli executorów 7.26.

widok puli presetów 7.52.

widok puli Strony 7.49.

widok Smart 7.81.

widok sterowania Beam 7.5.

widok sterowania Color 7.14.

widok sterowania Control 7.17.

widok sterowania Dimmer 7.19.

widok sterowania Focus 7.29.

widok sterowania Gobo 7.30.

widok sterowania Position 7.51.

widok sterowania Shapers 7.72.

widok sterowania Video 7.81.

widok suwak 7.14.

widok symboli 7.27.

widok szablonu 7.27.

widok Urządzenia 7.27.

widok Ustawienia executora 7.70.

widok wirtualnych playbacków 7.82.

widoki 7.66.

widoki sterowania 7.1.4.

wiele adresów 7.50.

wirtualne executory 7.82.

wirtualne suwaki 7.82.

With 8.54.
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włącz lampę 7.17.

włączenie 5.1.

włączenie cue 8.27.

włączenie executora 8.41.

włączyć 5.1.

włączyć i wyłączyć konsoletę 5.1.

wprowadzenie 2.

wsparcie 11.4.

wsparcie techniczne 11.

wybieranie urządzeń 8.55.

Wybierz metodę kopiowania 7.10.

wybierz numer sesji 7.62.

wybierz porty DMX 7.56.

wybierz przestrzeń 7.56.

wybierz skrzydło 7.68.

Wybierz sposób kasowania 7.11.

wybierz stację 7.63.

Wybierz widok dla zewnętrznego ekranu 7.67.

wybierz winga 7.68.

wybierz wyzwalacz 7.64.

wybór grupy 8.30.

wybór sposobu klonowania 7.9.

wybór typu puli presetów 8.48.

wybór urządzeń 8.23.

wyczyść programer 7.47.

wyjście MIDI 7.40.

Wyjście ze spisu urządzeń i adresowania 7.36.

wyłącz czas programera 7.47.

wyłącz executory 7.47.

wyłącz lampę 7.17.

wyłącz tester DMX 7.80.

wyłączanie strony 8.44.

wyłączenie 5.1.

wyłączenie executora 8.40.

wyłączenie urządzenia 8.40.

wyłączyć 5.1.

wymagania systemowe onPC 2.2.

wyzwalacz 5.9.   7.64.  

wyzwalacz cue 7.64.

wyzwalanie wejściem analogowym 5.13.

wyzwalanie wejściem DMX 5.13.
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wyzwalanie wejściem Midi 5.13.

wyzwalanie zdalnym wejściem 5.13.

wzmacniacz DMX 7.45.

za mało parametrów 7.75.

zaadresuj urządzenia 5.3.

zapis 5.4.

zapis Cue 8.60.

zapis grupy 8.60.

zapis Master Speed 8.60.

zapis mastera specjalnego 8.60.

zapis mastera szybkości 8.60.

zapis mastera tempa 8.60.

zapis Mater Rate 8.60.

zapis normalny 7.12.

zapis presetu 8.60.

zapisanie spektaklu 6.3.

zapisz spektakl 5.4.

Zapisz spektakl 7.4.

Zapisz spektakl jako 7.4.

Zapisz spektakl jako... 7.54.

zastąpienie grup 8.54.

zastąpienie presetów 8.54.

zastąpienie urządzeń 8.54.

zastosowanie 2.1.

Zdalne sterowanie 7.31.

zdalne sterowanie analogowe 7.53.

zdalne sterowanie DMX 7.53.

zdalne sterowanie MIDI 7.53.

zdejmowanie adresu DMX 8.16.

zegar systemowy 7.76.

Zero 6.11.

zerowa cue 7.70.

zielony 4.1.2.   4.1.3.  

zmiana adresu IP Art-Net 8.57.

zmiany 7.36.

zmiękczenie 7.22.

Zmień funkcje executora (okno) 7.8.

zmień typ urządzenia 5.3.   7.58.  

Zmień typ urządzenia 7.50.

żółty 4.1.   4.1.3.  

Zoom 7.29.
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zwykły klawisz 7.35.
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