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dot2 Release Notes – Version 1.1.95.0 

Paderborn, 22/02/2016 

Contact: support@ma-dot2.com 

 

Informacje o wersji 
Ważne: 

Pliki spektaklu dot2 stworzone w wersji 1.1.95 mogą być użyte w grandMA2 tylko od przyszłych wersji 

grandMA2 z numerem 3.2.x.x. Pliki spektaklów stworzone w dot2 w wersji 1.1.95, nie są kompatybilne z 

grandMA2 w wersji 3.1.2.5. 

Ulepszenia funkcji 

Najnowsza wersja dot2 v1.1.95 wprowadza wiele rozszerzeń, które wzbogacają możliwości pracy ze 

światłem. Dalej przeczytacie szybkie wprowadzenia, oraz odnośniki do zasobów z dodatkowymi 

informacjami. 

Praca na wielu stronach (opcja AutoFix) 

 Nowość w tej wersji 

Nowy przycisk dla ustawienia ogólnego w Konfiguracji, dostępny w oknie ustawień ogólnych. W oknie 

ustawień ogólnych, można włączyć lub wyłączyć globalną funkcję AutoFix dla wszystkich executorów. 

Gdy globalne AutoFix jest wyłączone, wyświetlany jest stosowny symbol w oknie Stan i komunikaty. 

Dodatkowe informacje są w temacie okno Ustawienia ogólne. 

 

Koncepcja czasów 

 Nowość w tej wersji 

Nowy widok Magik Szybkości. 

By otworzyć widok Magik Szybkości, wciśnij Magic na konsolecie, lub wciśnij w pasku widoków na 

Więcej..., a potem Magik Szybkości. 
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Dostępne są cztery mastery specjalne, oraz wiele przycisków: 

Master Speed (szybkości) steruje szybkością efektów w cue, oraz szybkością odtwarzania chaserów. 

Master Rate (tempa) steruje tempem przenikania cue. Oddziałuje na czasy "fade" i "delay". 

Executor Time zastępuje czasy przenikań "fade", oraz włączenia/wyłączenia. Zeruje czasy opóźnień 

"delay". 

Program Time steruje czasem przenikania programera. 

Dostępne są dwa nowe ustawienia executora. "Użyj mastera szybkości" i "Użyj mastera tempa" (w 

przeciwnym razie użyty jest czas indywidualny). 

By umieścić master szybkości/tempa na executorze: 

Wciśnij Store Speed a potem klawisz executora suwakowego. Otworzy się zapytanie, czy Master Speed 

lub Master Rate. 

By umieścić master czasu na executorze: 

Wciśnij Store Time a potem klawisz executora suwakowego. Otworzy się zapytanie, czy Exec Time lub 

Prog Time. 

Jeśli aktywny jest master specjalny, wyświetlana jest stosowna ikona obok linii komend, oraz w oknie 

Stan i komunikaty. 

Dla dalszych informacji, zobacz temat widok Magik Szybkości. 

 

Funkcje suwaków 

 Nowość w tej wersji 

Możliwe jest zmienianie funkcji przypisanych suwakom executorów na Master, Crossfade, lub 

Tempfader. 

Suwaki executora głównego mogą mieć dodatkowo funkcje Crossfade A i Crossfade B. 

Dodano możliwość zmiany funkcji klawiszy i suwaków również w oknie ustawień executora. (Wcześniej 

wybierane były urządzenia zapisane w executorze). 

Dla dalszych informacji, zobacz temat widok Ustawienia executora. 
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Kod czasowy i nagrywanie 

 Nowość w tej wersji 

Wprowadzono funkcję nagrywania kodu czasowego dla wyzwalania cue kodem czasowym (składnia 

polecenia: Record On/Off/Toggle Executor x ). Komenda "Go", dla cue z wyzwalaniem kodem czasowym, 

weźmie odbieraną wartość kod czasowego i umieści w kolumnie czasu. Wyłączenie executora 

automatycznie wyłączy funkcję nagrywania kodu czasowego. 

Nowy przycisk Nagraj kod cz. w belce tytułowej widoku Cue, do uruchomienia nagrywania kodu 

czasowego dla tego executora. Dostępny tylko, gdy co najmniej jedno źródło kodu czasowego jest 

włączone w oknie konfiguracji kodu czasowego. Jeśli nie włączono źródła kodu czasowego, przycisk 

nagrywania jest wyszarzony, a ikona wyzwalania kodem czasowym jest wyświetlana na czerwono. 

Nagrywanie kodu czasowego jest sygnalizowane migającą ikoną nagrywania w belce tytułowej widoku 

cue, w pasku executorów, oraz obok linii komend. 

Dodano opcje Wył., SMPTE, i MIDI dla kodu czasowego w oknie ustawień executora. Wyzwacz cue 

zmieniono z MTC lub SMPTE na Kod czasowy w oknie Wybierz Wyzwalacz. 

Globalne wyłączenie kodu czasowego SMPTE lub MIDI skutkuje automatycznym wyłączeniem 

odtwarzania wszystkich powiązanych nagrań kodu czasowego. 

Dla dodatkowych informacji, zobacz temat widok Cue. 

 

Ustawienia protokołów sieciowych 

 Ulepszone w tej wersji 

Dodano stan sesji w oknie konfiguracji protokołów sieciowych. 

Art-Net oraz sACN mogą być aktywowane / wyłączane dla poszczególnych przestrzeni. 

Dla dodatkowych informacji, zobacz okno Konfiguracja protokołów sieciowych. 

 



 

 MA Lighting International GmbH  |  An der Talle 24-28  |  D- 33102 Paderborn – Germany 
Phone +49 5251 688865-10  |  Fax +49 5251 688865-88  |  support@malighting.com  |  www.ma-dot2.com 

 4 of 8 

Identyfikacja wejścia zdalnego 

 Ulepszone w tej wersji 

Ulepszono okno konfiguracji wejścia zdalnego, przez dodanie sygnalizacji aktywności wejścia. 

Wejście DMX działa z wartościami DMX 1-255 dla suwaka, oraz 128-255 dla klawisza oraz komend. 

Sygnalizacja pokazuje tylko poprawne wartości DMX (>0 dla suwaków, >127 dla klawiszy i komend). 

Dla dodatkowych informacji, zobacz okno Konfiguracja wejścia zdalnego. 

 

Nuty MIDI oraz MIDI Show Control 

 Nowość w tej wersji 

Nowe okno konfiguracji MIDI Show Control (MSC) w Konfiguracji. 

Nowe okno Monitor MIDI w Narzędziach. Historia wszystkich wydarzeń nut midi, oraz rejestr wejść i 

wyjść MSC są wyświetlane w różnych kolorach. 

Nowe okno konfiguracji MIDI w Narzędziach. Dostępne tylko dla dot2 onPC. 

Implementacja wysyłania nut MIDI. Nuty MIDI można wysyłać z linii komend, lub komendami wpisanymi 

wewnątrz cue, w widoku Cue. 

Przykład: MidiNote [kanalmidi] . [nuta] [szybkosc] on / off 

Dla dodatkowych informacji, zobacz: 

• Okno MIDI Show Control 

• Okno Konfiguracja MIDI 

• Okno Monitor MIDI 

• Komenda MidiNote 
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Pula presetów All 

 Nowość w tej wersji 

Zapis w puli presetów All, bez filtrowania typem presetu. 

Przykład: Gobo z ostrością i pryzmatem, razem w jednym presecie. 

By przejść do puli presetów All, wciśnij All w pasku typów presetów, lub wciśnij kombinację + 0. 

Dla dodatkowych informacji, zobacz widok pul presetów. 

 

Chronienie cue 

Nowość w tej wersji 

W widoku cue jest kolumna Chronione. Ochrona dla cue oznacza, że zmiany we wcześniejszych cue nie 

będą wpływać na wygląd chronionej cue. Jest to dynamiczna ochrona śledzenia. Jeśli cue ma wyznaczoną 

ochronę, wyświetlana jest dodatkowa biała linia, która wskazuje gdzie śledzenie jest zatrzymywane.. 

Funkcja StoreLook automatycznie ustawia chronienie dla zapisywanej cue. 

Dla dodatkowych informacji, zobacz: 

• Widok Cues 

• Komenda StoreLook 

• Czym jest śledzenie? 

 

Auto Unblock 

 Nowość w tej wersji 

Każda czynność zapisu, aktualizacji, lub kopiowania, automatycznie wykonuje odblokowywanie dla 

kolejki cue. Wartości, które są identyczne z wartościami z poprzedniej cue, nie są ponownie zapisywane 

w do kolejki cue. Daje to czystą listę śledzenia. 

Przycisk Unblock został usunięty z belki tytułowej widoku cue. 

Dla dodatkowych informacji, zobacz Widok Cue. 

 

Obsługa typów urządzeń 



 

 MA Lighting International GmbH  |  An der Talle 24-28  |  D- 33102 Paderborn – Germany 
Phone +49 5251 688865-10  |  Fax +49 5251 688865-88  |  support@malighting.com  |  www.ma-dot2.com 

 6 of 8 

 Ulepszone w tej wersji 

Spis urządzeń i adresowania ma dodatkowy przycisk Zmień typ urządzenia. 

W oknie Wybierz typ urządzenia..., Informacje o typie urządzenia są przeniesione na ekran 2, by więcej 

informacji było widoczne na ekranach 1 i 2. 

Dla dodatkowych informacji, zobacz: 

• Spis urządzeń i adresowania 

• Okno Wybierz typ urządzenia... 

 

Dodatkowe języki 

 Nowość w tej wersji 

Dodatkowe języki dla interfejsu użytkownika. 

• Włoski 

• Rosyjski 

• Polski 

• Szwedzki 
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Inne rozszerzenia 

 Dodano Odstęp adresu w oknie Dodaj nowe urządzenia oraz oknie Wybierz adres DMX.... 

 Dodano okno Wybierz sposób poprawiania cue, by wybrać tryb poprawiania Normalny lub Cue Only. 

 Ulepszone wybieranie w oknach komunikatów, klawiszami Next, Prev, Up, Down. 

 Czas wyłączenia jest widoczny wprost w belce tytułowej widoku Cue. 

 Kolory będą automatycznie konwertowane przy zmianie typu urządzenia. (np. z tarczy kolorów na 

mieszanie kolorów). 

 Dodano zegar tuż przy linii komend. 

Dodano funkcjonalność blokady konsolety. Wciśnij kombinację + Fix, lub klawisz Pause na 

zewnętrznej klawiaturze. 

Nieużywane typy urządzenia można skasować w menu “Wybierz typ urządzenia". 

Zapytania dla Delete oraz Oops zawierają więcej informacji. 

By otworzyć widok Wirtualne Playbacki na ekranie 1, wciśnij kombinację + Exec. 

Widok Wirtualne Playbacki pokazuje również numer strony oraz nazwę w belce tytułowej. 

Tematy w widoku Pomocy mogą być przełączane drugim wciśnięciem. 

Pierwszy rząd w oknie Kolizja sesji jest teraz domyślnie wskazane. 

Dodano automatyczne przewijanie po edycji komórki, dla kolumn w widoku Cue. 

Ulepszone dopasowywanie BPM w oknie Konfiguracja wejścia dźwięku. Wyświetlane są teraz 

współczynniki połowy i podwojenia. 

Dodano Crashloglist, Crashlogcopy oraz Crashlogdelete. 

Nowa biblioteka typów urządzeń z ponad 400 nowymi typami urządzeń. 

Ulepszenie Spisu urządzeń i adresowania dodatkową kolumną Kolor wizualizacji. Kolor wizualizacji jest 

wyświetlany w widoku symboli, oraz w dot2 3D. 
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Ulepszony widok wirtualnych playbacków. Suwak executora pokazuje wyznaczoną wartość, jeśli do 

executora przypisano mastera specjalnego. Dodatkowo ulepszono pole dotykowe dla klawiszy na 

ekranie. 

 

Co zmieniono 

• Przeniesiono okno statystyki skrzydeł do Narzędzi i przemianowano na okno diagnostyki skrzydeł i 
bramek. 

 

Naprawione błędy 

Opis 

Naprawiono błąd dla Tracking Shield dla normalnego zapisu. 

Wybór koloru z próbnika również przez wciśnięcie enkoderem. 

Komendy “Flash” i “Black” działają również z executorem głównym. 

Przypisania ekranu zewnętrznego możliwe za pośrednictwem aktywowania belek tytułowych. 

Poprawiono błąd z MA + Off w dot2 onPC. 

Poprawiony błąd z utratą parametrów po restarcie. 
Dodano automatyczne przewijanie na koniec listy Oops. 
Ulepszone rozpoznanie funkcjonalności PRISMA. 
Podanie kodu czasowego wyzwolenia kalkulatorem ma ograniczenie do 1000000 sekund. 
Kopiowanie executora kopiuje również ustawienia executora oraz funkcje klawiszy. 
Copy page x at y tworzy prawdziwą kopię. 
Jeśli polecenie linii komend zaczyna się od "Goto", nie następuje zmiana interfejsu parametrów. 
Nieprawidłowa komenda Move w interakcji z pulami. Błąd naprawiony. 
Zegar systemowy tracił ustawienia po restarcie. Błąd naprawiony. 
 

 


