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Bevezetés
A Vector kifejlesztésénél mindig szem előtt tartottuk a pult könnyű használhatóságát. Mivel azonban a Vector az
egyszerűbb és az egészen bonyolult világítási rendszerek szabályozására is alkalmas, működése időnként
nehéznek bizonyulhat. Használati útmutatónk célja, hogy segítsünk leküzdeni ezeket a nehézségeket, és képzett
Vector programozókat képezzünk mindenkiből, aki ezt a vezérlőpultot használja munkája során.
Gyakorlott Compulite pult programozók sok ismerős dolgot fognak találni a Vector működésében.
Az általános információk című fejezetet mind a kezdők, mind pedig a tapasztalt programozók hasznosnak fogják
találni. Ebben a fejezetben tanulunk a felhasználói interfészről, az ablakok használatáról, a képernyőn lévő
színkódokról, és sok más olyan folyamatról, amely általában használatos az előadások beprogramozása során.
A gépkönyv tematikája általában követi a munkafolyamatot, az előadáshoz tartozó összerendelések beállításától
a programozáson keresztül a lejátszásig.

Szövegezési formák


A pult tényleges nyomógombjai NYOMTATOTT NAGYBETŰVEL vannak írva.



Az érintőképernyő nyomógombjai NAGY NYOMTATOTT DŐLT BETŰVEL vannak írva.



A parancsvonal a monitor alján lévő területre utal, ahol a parancssor és a hibaüzenetek megjelennek.



Az üzenetek dőlt betűvel íródtak.



Üzenet panelek, menük, almenük és témakörök ebben a betűtípusban íródtak.



A # jel a numerikus billentyűzeten bevitt számokra utal.



Vezérlési folyamatokban a választható billentyűk vagy gombok zárójelben tűnnek fel. Például: SPOT
# (
#) @ 65.



Az egy sorba írt vezérlési folyamatokban a gomblenyomások vesszővel vannak elválasztva. Például:
SPOT, #,
,#, ACTIVE



Amikor a + jel látható a gombok között, akkor az a két gomb együttes megnyomását jelenti. Például:
SHIFT + FREE, vagyis nyomjuk meg a SHIFT és a FREE gombot egyszerre. Ez a művelet
leggyakrabban a SHIFT + valamelyik gomb megnyomása.



Az érintés (Tap) szó érintőképernyős monitor gombjainak megnyomására utal. Az érintés és a
kattintás szavak szabadon felcserélhetőek.



Az eszköz szó bármilyen világítási berendezésre használható.



A csatorna egy egy paraméterrel (általában dimmerrel) rendelkező világítási eszköz.



A mozgógép egy több paraméterrel rendelkező világítási eszköz.



A PBD (playback device) a lejátszó eszközre utal.



A vezérlőpult, pult, konzol és rendszer szavak szabadon felcserélhetőek.



A cella a legkisebb információs egységre utal, mint például egy mozgó eszköz egy paramétere.

MEGJEGYZÉS:

A gépkönyvben a pult képernyőjéről bemutatott képek kis mértékben eltérhetnek a
Vector tényleges képernyőjétől. Az illusztrációk tartalma megegyezik a Vector képernyőjén látottakkal.
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1. fejezet : A Vector üzembe helyezése
Ebben a fejezetben a következő dolgokról lesz szó:


Hogyan kell a Vectort üzembe helyezni és bekapcsolni



Hogyan csatlakoztassunk külső kijelzőket a Vectorhoz



Hogyan állítsuk be az érintőképernyőket



Hogyan kell a pultvilágítást beállítani



Hogyan csatlakoztassunk egeret a pulthoz



Hogyan csatlakoztassunk billentyűzetet a pulthoz



Hogyan választhatunk nyelvet



Hogyan lehet az alapbeállításokat megváltoztatni



Hogyan lehet fájlokat kezelni

A Vector üzembe helyezése
1.

Helyezzük a pultot egy tiszta, stabil, vízszintes felültre.

2.

Győződjünk meg róla, hogy a tápegységen található feszültségkapcsoló 230V váltakozó áramra van
kapcsolva.

3.

Csatlakoztassuk a vezérlőpultot a hálózatba a tápkábel segítségével.

4.

Kapcsoljuk a perifériális egységeket a megfelelő csatlakozókhoz a készülék hátlapján. Mindegyik
csatlakozó névvel és ikonnal van ellátva.

1. ábra: A Vector hátlapján található tápcsatlakozó
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A Vector bekapcsolása
1.

A Vector hátlapján található tápegységkapcsolóval helyezzük feszültség alá a készüléket. A pult
elülső részén található kapcsológomb ilyenkor világít.

2.

Nyissuk ki az elülső kapcsológombot védő kis ajtót, és nyomjuk meg a gombot egyszer. Várjunk,
amíg a készülék befejezi a betöltéseket.

3.

Csatlakoztassuk a DMX kábeleket a megfelelő kimenetekre.

FONTOS! Győződjünk meg róla, hogy a feszültségkapcsoló a megfelelő váltakozó feszültségre
van kapcsolva!

A Vector kikapcsolása
Nyomjuk meg a pult elülső részén található kapcsológombot.

FONTOS! Ajánlott egy folyamatos üzemű tápegység (UPS) használata (minimum 600VA) a
munkánk és a vezérlőpult védelme érdekében.

A Vector hátlapja

2. ábra: A Kék Vector hátlapja

Képernyők csatlakoztatása a Vectorhoz
A Vectorhoz három kijelző képernyő tartozik. Csatlakoztassuk a képernyőket a Kék Vector esetében a pult
hátlapján található 3, 4, és 5-ös video csatlakozókba, a Piros Vector esetében pedig az ugyancsak a pult hátlapján
lévő 4, 5, és 6-os csatlakozókba.
Külső érintőképernyőket az USB és a Com csatlakozókba csatlakoztathatunk.
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3. ábra: A Képernyő tulajdonságok (Display Properties) üzenet panel

A Kék Vector esetében: A csatlakoztatott érintőképernyők a 2-es és 3-as képernyők. A külső képernyők az 1, 4,
és 5-ös képernyők.
A Piros Vector esetében: A csatlakoztatott érintőképernyők a 2, 3, és 4-es képernyők. A külső képernyők az 1, 5,
és 6-os képernyők.
Az újonnan csatlakoztatott képernyőkön a Vector logó látható. Az új kijelző képernyőhöz új ablakot kell nyitni.

Képernyők csatlakoztatása
1.

Menjünk be a Tools menu > Settings menübe. A System Settings üzenetpanel megnyílik.

2.

Érintsük meg a Hardware információs fület.

3.

Nyomjuk meg a DISPLAY SETTINGS-t.

4.

Nyomjuk meg a IDENTIFY -t és nézzük meg, hogyan vannak a kijelzők számozva.

5.

Jobboldali egérgombbal kattintsunk a külső képernyő számára, majd kattintsunk az ATTACHED -ra.

6.

Nyomjuk meg az APPLY gombot.

Az egér hozzáigazítása a kijelző képernyőkhöz
Fogjuk meg az egérrel a számozott képernyőket és rendezzük el azokat a megfelelő fizikai sorrendben.
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Az érintőképernyők beállítása
Elképzelhető, hogy az érintőképernyőket időnként be kell állítani.
Az érintőképernyők beállítása

4. ábra: Kijelölő eszköz beállítások (Pointer Device Settings) ikon

1.

Nyomjuk meg a SCROLL WIN gombot a windows üzemmódba kapcsoláshoz.

2.

Nyomjuk meg a @ -t a Start menü megnyitásához.

3.

Kattintsunk kettőt a tálcán lévő Pointer Device Settings ikonra. A Pointer Device Properties
üzenetpanel megnyílik. Ha az ikon nem látható, kattintsunk a nyilakra, hogy kibővítsük a tálcát.

4.

A Pointer Device Properties üzenetpanelbe belépve válasszunk ki egy képernyőt az Installed Devices
listáról.

5.

Nyomjuk meg a CALIBRATE-t.

6.

Érintsük meg a kijelző bal felső sarkában megjelenő x jelnek a közepét.

7.

Érintsük meg a kijelző jobb alsó sarkában megjelenő x jelnek a közepét.

8.

Ismételjük 4-től 7-ig a lépéseket minden egyes képernyő esetében.

9.

Nyomjuk meg az OK-t.

A pultvilágítás és az LCD képernyők beállítása
Mind a beépített, mind a külső pultvilágító lámpák fényerejét tudjuk szabályozni. Az aktív lejátszómező LCD
kijelzőjének fényerőssége és kontrasztja szintén szabályozható.
A beépített pultvilágítás beállítása
1.

Nyomjuk meg a SETUP gombot.

2.

Érintsük meg a Szerkesztő eszköztárban (Editor toolbar) lévő DESK LIGHTS-t.

3.

A DESK LIGHT kerék használatával állítsuk be a fényerősséget.

A külső pultvilágítás beállítása
A pult hátoldalán manuálisan állítható szabályzógombokkal állítható be a fényerő.
Az aktív lejátszómező LCD kijelzőjének beállítása

6

1.

Nyomjuk meg a SETUP-ot.

2.

Érintsük meg a Szerkesztő eszköztárban (Editor toolbar) lévő DESK LIGHTS-t.

3.

Az LCD BRIGHTNESS kerék segítségével állítsuk be a fényerősséget.

4.

Az LCD BACKLIGHT kerék segítségével állítsuk be a kontrasztot.

Vector gépkönyv

Kezelő eszközök csatlakoztatása a pulthoz
A Vectorhoz külső kezelő eszközöket csatlakoztathatunk a hátlapon található USB vagy PS-2 bemeneti
csatlakozókba. Kezelő eszköz lehet egér, joystick vagy pozicionáló golyó (trackball). Kijelölő eszköz használatát
mindenképpen javasoljuk, mivel jelentősen megkönnyíti az egyes lépéseket.

Külső billentyűzet csatlakoztatása
A Vectorhoz egy mini billentyűzet tartozik, amely a kezelő panel alatt lévő kicsúsztatható tálcán található. A
billentyűzeteket a pult hátlapján lévő USB csatlakozókba vagy a PS-2 billentyűzet csatlakozóba lehet
csatlakoztatni.

Alapbeállítások megváltoztatása
A Vector előadásaihoz tartozó általános rendszerbeállításokat a System Settings üzenetpanelben találunk.
Általános windows beállításokat a Start menu > Control Panel.>Display menüben tudunk megváltoztatni.

Fájlkezelés
A Vector program a C:\ és a D:\ meghajtókra van installálva.
A C:\ meghajtó tartalmazza a Windows rendszerfájlokat és a Windows XP-t. Ezek a fájlok nem módosíthatóak
A D:\ meghajtó tartalmazza a Vector rendszerfájlokat, az előadásokat, eszközöket, stb.
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2. fejezet : Általános információk
Ebben a fejezetben a következő dolgokról fogunk tanulni:


A felhasználói interfész



Általános üzenetpanelek



Hogyan használjuk a pozicionáló golyót (trackball) kijelölő eszközként



Hogyan használjuk a dimmer kereket fel-le mozgatásra



Objektumok szövegezése



Objektumok törlése



Objektumok másolása



Objektumok megtekintése



Módosítások tárolása és objektumok felülírása



Hogyan használjuk a visszavonás parancsot

A felhasználói interfész
A Vectort a parancssor és grafikus felhasználói interfész segítségével lehet működtetni.
Minden gombnyomás, valamint az érintőképernyőn aktivált parancs megjelenik a parancssorban, így tisztán
visszakövethetjük az általunk éppen használt parancssorozatot.
A Vector grafikus felhasználói interfésszel is rendelkezik, valamint az érintőgombok használatával számos
műveletet végre lehet hajtani. Menük, eszköztárak, fájlok és üzenetpanelek segítenek az eligazodásban, és teszik
a munkát könnyebbé. A kijelölő eszköz lehet egy egér, amelyet a pult hátoldalán található egér bemeneti
csatlakozóba csatlakoztatunk, vagy lehet egy pozicionáló golyó, amelyet egér funkcióra állítunk. A kijelző
teljesen rugalmasan működik. A grafikus felhasználói interfészen a munka bármelyik fázisában azt jeleníthetünk
meg, amire éppen szükségünk van.

A pozicionáló golyó ( trackball) használata
A Vector kétállású pozicionáló golyóját a forgatási és döntési értékek beállítására, valamint egér funkcióra
használhatjuk. Amikor a pozicionáló golyó egér funkcióra van állítva, akkor a golyó bal alsó részén található
gombok bal és jobb egér gombokként funkcionálnak.
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A pozicionáló golyó egér funkcióra állítása
Nyomjuk meg a MOUSE. gombot. A MOUSE LED világít. A pozicionáló golyó kijelölő eszközként funkcionál.
A pozicionáló golyó paraméter szerkesztésre állítása
A pozicionáló golyó alapbeállítás szerinti üzemmódja a paraméter üzemmód. Győződjünk meg róla, hogy a
MOUSE (egér funkció) nincs engedélyezve.

Táblázatok görgetése és navigálása
A lejátszókhoz tartozó kijelzőkön, valamint az aktív kijelzőn az értékek táblázat formátumban jelennek meg. A
többfunkciós nyomógombok is megjeleníthetők táblázat formájában. A dimmer kereket táblázatok fel-le
mozgatására használhatjuk.
A dimmer kerék görgetésre való beállítása
Nyomjuk meg a SCROLL WIN gombot. A SCROLL WIN LED világít.
Navigálás a táblázatban
Nyomjuk meg a SCROLL WIN gombot. A pozicionáló golyó fölött található nyílgombok használatával tudunk a
táblázatban és a mezőkön többirányú mozgást végezni.

A pult nyomógombjainak win üzemmódban való használata
Amikor a SCROLL WIN engedélyezve van, a pult számozott billentyűzetét, illetve a pult egyéb nyomógombjait
számok bevitelére és az üzenet panelekben lévő mezők közötti navigálásra is használhatjuk. A scroll win
üzemmódban aktív nyomógombok a következők:
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Pult nyomógomb

Billentyűzeten lévő
megfelelője

Pult Nyomógomb

Billentyűzeten lévő
megfelelője

plusz jel

CE

visszalépés

mínusz jel

DELETE

törlés

/

perjel

EFFECT

Ctrl



pont, tizedespont

ENTER

Enter



tabulátor

NEXT

Page Up

@

Start menü nyitása

SHIFT

Shift

0-9

számok 0 -9-ig

PREVIOUS

Page Down

+

-

FONTOS!

Amikor a SCROLL WIN engedélyezve van, a pult számbillentyűzete nem alkalmas
eszközök (csatornák és mozgógépek) szerkesztésére és a dimmer keréknek nincs fényerő szabályozó
funkciója. A Windows Mode Active!!! üzenet felülíródik a parancsvonalon.

A parancssor és a tálca
A parancssor a képernyőnek az a része, amelyen a pult nyomógombjaival vagy az érintőgombokkal bevitt
parancsok megjelennek. Parancssor minden egyes képernyőn megtalálható.
A tálca a következő dolgokat mutatja:


A Real Time kapcsolódás jelzése



Az aktív lejátszón éppen aktív memória



Az aktív lejátszó következő memóriája



Óra



A mesterhúzó állapota

5. ábra: A képernyő parancssora

A parancssor mindig be van állítva egy alapértelmezett parancsra, ami azt jelenti, hogy ha egy számot
megnyomunk, akkor az, erre az alapértelmezett parancsra aktiválódik.. Például: A parancssor szerint
alapértelmezett eszköz a Csatorna (Channel). Az 5-ös gombot megnyomva a pult automatikusan az 5-ös
csatornát választja ki, a szám megadása előtt tehát szükségtelen megnyomni a CHANNEL gombot is.
A parancssor által alapértelmezett parancsok a következők lehetnek:
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Spot (Mozgógép)
Group (Csoport)
Cue (Memória)




Channel (Csatorna)
QList

A parancssor alapértelmezett parancsának beállítása
Példa: Állítsuk be a parancssort alapértelmezés szerint Mozgógépre.
Nyomjuk meg kétszer a SPOT gombot. A pult a számkiválasztást most automatikusan a Mozgógépekhez (Spot )
rendeli.

A parancssor törlése
A parancssort ki lehet törölni teljesen, vagy az utolsó parancstól visszafelé haladva egyenként.
Egyes parancsok törlése (backspace)
A parancssorban található parancsokat az utolsótól visszafelé haladva töröljük.
Nyomjuk meg a CLEAR gombot. Az utolsó parancsot töröltük. A CLEAR ismételt megnyomásával mindig a
legutolsó parancsot törüljük a parancssorból.
A parancssor teljes törlése
Nyomjuk meg a SHIFT + CLEAR gombokat. Az összes parancsot töröltük, a parancssor üres.
Ez a kerekek utolsó kijelölését nem törli.

Vector működési módok
A Vectot kétféle módon képes működni:


Compulite mód



Követő (tracking) mód

A működési módot a “Systems Settings/Behavior” üzenetpanelen állíthatjuk be.
Compulite módban minden, a szerkesztőben lévő érték belementődik az éppen tárolt memóriában. A szerkesztő
a memória mentését követően nem törlődik.
Követő módban az aktuális memóriába mindig csak a változások mentődnek. Azok a paraméterértékek, melyek
nem változnak, memóriáról memóriára követik egymást, de nem tárolódnak.
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Általános műveletek
Objektumok (mint például memóriák, Qlisták, csoportok, snap-ek, könyvtárak és makrók) kiválasztása,
másolása, beillesztése, szövegezése, és módosítása ugyanazon alapműveletek végrehajtásával történik,
ugyanazon üzenetpanelek segítségével.

Objektumok kiválasztása
Memóriákat, Qlistákat, snap-eket, csoportokat, könyvtárakat, makrókat, csatornákat vagy mozgógépeket a pult
nyomógombjaival, vagy a többfunkciós nyomógombok használatával választhatunk ki.
Objektumok kiválasztása a pult nyomógombjainak használatával
Nyomjuk meg az objektumot megnevező gombot (CUE, QLIST, SNAP, MACRO, stb.) és adjuk meg a számát a
billentyűzeten.
Objektumok kiválasztása a többfunkciós nyomógombok használatával
Aktiváljuk a megfelelő többfunkciós nyomógomb ablakot és érintsük meg az objektum számát.

Objektumok megnevezése
1. Válasszuk ki az objektumot.
2. Nyomjuk meg a TEXT gombot. A szöveg üzenet panel megnyílik.
3. A nyomógombok használatával adjunk nevet az objektumnak.
4. Nyomjuk meg a STORE gombot vagy érintsük meg az OK-t. Az üzenet panel bezárul.
Az objektum mentése után azonnal nyomjuk meg a TEXT gombot, majd kövessük a 3 és 4-es lépést.

Objektumok törlése
Memóriák, csoportok, snap-ek, vagy bármilyen más előadás elem törlését ugyanazzal a műveletsorral hajthatjuk
végre.
A figyelmeztetés/jóváhagyás üzenet panel mindig látható a képernyőn a törlés művelet végrehajtása során.

6. ábra: törlés művelet jóváhagyása

Objektumok törlése
1.

Válasszuk ki az objektumot.

2.

Nyomjuk meg a DELETE gombot. A törlésre figyelmeztető és a törlést jóváhagyó üzenet panel
megnyílik.
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3.

A DELETE megnyomásával jóváhagyjuk a műveletet. Nyomjuk meg a CANCEL érintő-gombot, ha
mégsem akarjuk a törlés műveletet végrehajtani.

Objektumok megtekintése
Objektum listák megtekintése
Példa: Tekintsünk meg egy csoportlistát.
Nyomjuk meg a GROUP majd az EXAM gombot.
Állítsuk a csoport többfunkciós nyomógombokat táblázat formátumba a
ablakban megjelenik egy csoportlista.

ikon megérintésével. Az aktív

Egy bizonyos objektum megtekintése
Példa: Tekintsük meg az 5-ös csoportot.
1.

Válasszuk ki az 5-ös csoportot.

2.

Nyomjuk meg az EXAM gombot. Az 5-ös csoport tartalma megjelenik az aktív ablakban.

Jelenítsük meg a csoportokat táblázat formájában. Ha az ablak többfunkciós nyomógomb formátumban van,
kapcsoljuk át listás formátumra.
Kattintsunk kettőt az 5-ös csoportra. A csoport tartalma megjelenik az éppen aktív ablakban.

Objektumok másolása, kivágása és beillesztése
Másolási, beillesztési, és kivágási műveleteket hasonlóképpen végezhetünk el a Vectoron, mint a személyi
számítógépek esetében.
A másolt, vagy kivágott objektum a belső vágólapra helyeződik, majd később több helyre is beilleszthető. Az
objektum mindaddig a vágólapon marad, amíg egy másik objektumot ki nem vágunk rá, vagy be nem másolunk.
A COPY művelettel a vágólapra kihelyezett beillesztett objektum a Copy of (objektum forrása) nevet kapja.
Másolt objektumokat át lehet nevezni. A CUT művelettel vágólapra helyezett objektum megtartja az eredeti
nevét.
A COPY nyomógomb LED-je jelzi a vágólap állapotát:


LED világít - Másolt objektum van a vágólapon.



LED nem világít - A vágólap üres.

Objektumok másolása és beillesztése
1.

Válasszuk ki a másolni kívánt objektumot.

2.

Nyomjuk meg a COPY-t.

3.

Válasszuk ki a cél objektumot.

4.

Nyomjuk meg a PASTE-t.

Módosítások elmentése és objektumok felülírása
Amikor memóriákban, csoportokban, snapekben vagy könyvtárakban történt módosításokat akarunk elmenteni, a
STORE gomb megnyomása után a Store Options üzenet panel azonnal megnyílik. Ez az üzenet panel egyrészt
figyelmeztet, hogy az objektum létezik, másrészt pedig mentési opciókat kínál.
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7. ábra: A Store Options üzenet panel

A mentési opciók a következők:


Overwrite (felülír) - Az objektumot az aktív szerkesztőre cseréli ki.



Update (felülír, frissít) - Megnyitja az Update üzenet panelt.



Release - Csoportokból és könyvtárakból tudunk eszközöket kivenni.



Create New - Új QListát készít. Az új QLista sorszáma a már meglévő utolsó QListát fogja követni. Ez
az opció csak abban az esetben választható, ha memóriákat módosítunk.

MEGJEGYZÉS:

Amikor memóriákat akarunk módosítani, az UPDATE

gombot nyomjuk meg a

STORE helyett.

Objektumok módosításának elmentése
Példa: Mentsük el egy csoportban történt módosításokat.
1.

Nyomjuk meg a CHANNEL vagy SPOT gombot, vagy válasszuk ki az eszközöket.

2.

Válasszuk ki azt a már létrehozott csoportot, ahova menetni kívánunk.

3.

Nyomjuk meg a STORE gombot. Az Object Exists üzenet panel megnyílik.

4.

Nyomjuk meg az OVERWRITE, UPDATE, vagy RELEASE érintőgombokat.

Visszavonás (undo) és visszaállítás (redo) használata
A visszavonás művelettel visszaállítjuk a szerkesztőben lévő eggyel korábbi értékeket, valamint visszavonjuk a
memóriákra, snap-ekre, könyvtárakra, stb. alkalmazott törlési műveletet.
A szerkesztő eggyel korábbi értékeinek visszaállítása, vagy egy törlési művelet visszavonása
Nyomjuk meg az UNDO gombot.
Visszavonás visszaállítása
Nyomjuk meg a SHIFT + UNDO nyomógombokat.
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3. fejezet : Képernyők és menük
Ebben a fejezetben a következő dolgokról lesz szó:


A monitorfelület alapbeállítása



Az Intéző (Workspace)



Menük és eszköztárak



A képernyőn lévő színkódok

Valamint arról, hogy:


Hogyan állítsuk be a képernyőket



Hogyan állítsuk be a többfunkciós nyomógombokat



Hogyan változtassuk meg a rácstulajdonságokat

A monitorfelület alapbeállítása
Beindításkor a monitor képernyőjén alapbeállítások jelennek meg. A beállítások tetszés szerint változtathatóak,
hogy jobban megfeleljenek az adott előadás, illetve munkamódszer igényeinek. Javasoljuk, hogy mielőtt bármin
is változtatna, ismerkedjen meg az adott beállításokkal.

8. ábra: Fő oldal - alapbeállítás



Menüsáv - Menüsáv minden képernyőn található. A menükben különböző rendszerjellemzőkhöz és
funkciókhoz férhetünk hozzá.



Többfunkciós nyomógombok - A többfunkciós nyomógombok használatával számos programozási
és lejátszási komponenshez férhetünk hozzá, mint például a könyvtárakhoz és snap-ekhez. A
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többfunkciós nyomógombok egymás tetejére is halmozhatók. Ebben az esetben minden egyes
nyomógombsorhoz automatikusan megjelenik egy fül. A többfunkciós nyomógombok típusát az
Intézőn keresztül állíthatjuk be. A többfunkciós nyomógombokat megjeleníthetjük nyomógombok
vagy lista formájában.


Mester lejátszómező - Mutatja az éppen futó és a következő memóriát a mester lejátszómezőn,
valamint egyéb lejátszással kapcsolatos információt tartalmaz a Grid Properties üzenet panel
beállítása szerint.



A mester lejátszón lévő QLista - A mester lejátszón lévő QListában szereplő memóriák listáját
tartalmazza. Táblázat formájában jelenik meg.



Szerkesztő eszköztár - A Szerkesztő eszköztár az éppen működésben lévő funkciók szerint változik.



Paraméter kerekek funkciói - A paraméter kerekek funkcióinak jelentése a kiválasztott
paramétertípus szerint változik.

9. ábra: Képernyő – alapbeállítás
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Mozgógép képernyő - A mozgógépeket és a hozzájuk tartozó értékeket mutatja. Az éppen aktív
mozgógép értékeit mutató táblázat a Rács tulajdonságok (Grid Properties ) üzenet panelben állítható
be.



Lejátszómezők -A lejátszómezőkhöz tartozó kijelzők a lejátszón lévő QListát, az éppen futó és a
következő memóriát mutatják, valamint minden lejátszómezőre vonatkozóan különböző
információkat mutatnak. A lejátszómezőkhöz tartozó képernyőket a Grid Properties üzenet panelben
állíthatjuk be. A Vector négy darab lejátszómező kijelzővel rendelkezik, melyek a következők:
Motoros Lejátszómező 1 (Wing 1), Motoros Lejátszómező 2 (Wing 2), A/B lejátszómező, és az
éppen aktív lejátszómező.
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A képernyők beállítása
Megnyitáskor minden képernyőn a következőket láthatjuk:


Címsor



Ablak vezérlő ikonok



Egy főablak



Parancssor

A címsor szabadon megjeleníthető, illetve eltüntethető. A címsor eltüntetésekor a képernyő megtartja eredeti
állapotát.
Az ikonok csak a címsorral együtt jeleníthetők meg. Ha a címsor rejtve van, az ikonokhoz sem lehet hozzáférni.
A címsor megjelenítése/elrejtése
Window>Show/hide window Title.

Új ablakok megnyitása
A képernyőn több ablakot nyithatunk meg, és minden ablakhoz több információs fület rendelhetünk. A képernyő
felosztásával új ablakokat nyithatunk meg.
A képernyőt háromféleképpen tudjuk felosztani:


Vízszintesen - az éppen aktív ablakot vízszintesen osztja meg.



Függőlegesen - az éppen aktív ablakot függőlegesen osztja meg.



A meglévő ablakhoz egy újabb ablakot adunk - megnyitunk egy fület az éppen aktív ablakban.

1ö. Ábra: Ablak beállítások eszköztár

Az éppen aktív ablak azonosítása
Ha a képernyőn több ablak van nyitva, az éppen aktív ablak halvány piros színnel van keretezve. Ha a címsor
megjelenik a képernyőn, az éppen aktív ablakhoz tartozó címsor sötét vörös. Egyszerre csak egy ablak lehet
aktív.
A címsort szabadon megjeleníthetjük, vagy elrejthetjük. Az ablakok lapozását és bezárását saját címsorukon
hajthatjuk végre.

Egy ablak aktiválása
Érintsük meg az ablakot, vagy a hozzá tartozó fület.
A címsor megjelenítése/elrejtése
Nyissuk meg a Window menüt; Window>Show title bar vagy nyomjuk meg a

ikont.
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Az alap vizsgálati képernyő a különböző vizsgálatokhoz
Vizsgálati képernyőket az aktív ablakban tudunk megnyitni. Néhány ablakban azonban, mint például a
Szerkesztő eszköztárban és a Paraméter kerék funkciókban, nem lehet vizsgálati képernyőt megnyitni. Egy
ablakot be lehet úgy álltani, hogy mindig az legyen a vizsgálati képernyő, így ha bármilyen vizsgálatot indítunk,
az mindig abban a képernyőben fog megjelenni. Ha nincs kijelölve konkrét ablak, a vizsgálat mindig az
aktuálisan kiválasztott ablakban jön létre. A beállítást a “Window/Exam” menüben végezhetjük el.
ablak beállítása vizsgálati képernyőként
Menjünk be a menüsávba. Érintsük meg a Window > Exam > Use this view as default.
ablak beállítása vizsgálati képernyőként minden vizsgálathoz
Menjünk a menüsávba. Érintsük meg a Window > Exam > Always open exams on default view.

Új képernyők megnyitása
Ha a Vectorhoz új monitorokat csatlakoztattunk, új főablakot kell megnyitnunk, és be kell állítanunk a
képernyőt. Az új ablakok kisebb méretben a fő oldalon jelennek meg.
Egy ablak (window) megnyitása és elhelyezése:
Menjünk be a Window menübe és érintsük meg a New gombot. Egy új ablak nyílik meg a fő kijelző képernyőn.
Az egér, vagy az egér funkcióra állított pozicionáló golyó használatával helyezzük az új ablakot valamelyik
kijelzőre.
Amikor az ablakot a megfelelő kijelzőre helyeztük, nagyítsuk azt ki.

Kijelzők navigálása
A navigációs eszköztár
használatával tudunk az eggyel korábbi képernyőre visszatérni, a
következő képernyőre lépni, valamint az Intéző (Workspace) fastruktúrájában mozogni.

20

Vector gépkönyv

Az Intéző (Workspace)
Az Intéző fastruktúra szerkezetű. Az Intézőben lévő elemekhez tartozó képernyőt a kiválasztott elemre való
rákattintással nyithatjuk meg.
A fastruktúra ugyanúgy működik, mint a fájlkezelőkben található fastruktúrák. A plusz (+) és a (-) jelekre való
kattintással tudunk a fastruktúrán belül mozogni.

11. ábra: Az Intéző (workspace) fastruktúrája

Az Intéző (workspace) megjelenítése
Kattintsunk a

ikonra.

A kijelzett értékek táblázatszerű rácsszerkezetben, többfunkciós nyomógomb formában, vagy egyedi formában
jelennek meg a képernyőn. A rácstulajdonságok a Grid Properties üzenet panelben változtathatók meg.
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Az Intéző üzemmódjai
Két üzemmód közül választhatunk:
 Kiválasztó mód


Navigáció mód


Az intéző üzemmódjainak megváltoztatása
Kiválasztó módhoz az S-t, navigáció módhoz az N-t érintsük meg.

Compulite Általános információk képernyő (Compulite Browser)
A Compulite Browser-re rákattintva az előadásra vonatkozó általános információk jelennek meg a képernyőn.

12. ábra: Egy előadáshoz tartozó információk a Browser-ben

Kattintsunk rá egy mappára a Compulite Browser (Show) alatt, hogy az alábbiak jelenjenek meg:


Beállítások



Memórialisták (Qlisták)



Könyvtárak



Csoportok



Snap-ek

A táblázatban megjelenik a vonatkozó információ. Minél mélyebbre megyünk be a faszerkezetbe, annál több
részlet jelenik meg a képernyőn.

FONTOS! Kiválasztó módot kell használnunk, ha nem akarjuk, hogy közben az aktív ablak
tartalma megváltozzon.

Egy előadásra vonatkozó információk megjelenítése a Compulite browser használatával
Példa: Tekintsük meg az 1-es QListában lévő 1-es számú memóriát.
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1.

Kattintsunk a (+) jelre a Compulite browser (Show) kibővítéséhez.

2.

Kattintsunk a QLists menüpontra. Az alábbi táblázat jelenik meg a képernyőn:

3.

A memórialisták kibővítéséhez kattintsunk a + jelre.

Vector gépkönyv
vagy
Kattintsunk duplán a QLists menüpontra.
4.

Kattintsunk a QLIST 1 menüpontra. Az alábbi táblázat jelenik meg a képernyőn:

5.

Az 1-es memórialista (Qlista) kibővítéséhez kattintsunk a + jelre, majd kattintsunk a CUE 1
menüpontra. Az 1-es memóriában lévő csatornák és mozgógépek paraméter értékeikkel együtt
megjelennek a képernyőn.

6.

Bővítsük tovább az 1-es memóriát, kattintsunk a SPOT vagy CHANNEL menüpontokra. A kiválasztott
eszközökre vonatkozó információ megjelenik a képernyőn.

MEGJEGYZÉS:

Kattintsunk kettőt a node-ra, ha bővíteni akarjuk azt. Ha Navigáció (N) üzemmódban
vagyunk, az információ megjelenik az aktív ablakban.

Patch funkció
Kattintsunk a Patch-re az éppen futó előadásban használt eszközök számának és típusának megjelenítéséhez.

Csatorna illetve mozgógép kijelző funkció (Live)
Típus

Funkció

Channel
(csatorna)

Az aktív ablakban kijelzi az előadásban használt csatornákat és az aktuális DMX kimenetet.

Spot(mozgógép)

Az aktív ablakban kijelzi az előadásban használt mozgógépeket és az aktuális DMX
kimenetet.

MEGJEGYZÉS:

Használjunk nagy kijelző ablakot a csatornák és mozgógépek
megjelenítéséhez. A kék Vector esetében használjunk külön egy információs fület a mozgógépekhez,
és külön egy másikat a csatornákhoz. A Piros Vector esetében használjunk egy képernyőt a csatornák
és egy lejátszómező megjelenítéséhez, és külön egy képernyőt a mozgógépek és egy lejátszómező
megjelenítéséhez.
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Lejátszó (Playback) funkció
Menüpont

Almenük

Funkció

Wing 1
(Motoros
lejátszómező
1)

Univerzális
lejátszómezők
1 - 10

Megmutatja az 1-es
motoros lejátszómezőhöz tartozó memória
hozzárendeléseket és egyéb információkat.
Egy univerzális lejátszómező kiválasztásával csak az arra vonatkozó
információkat jelennek meg..

Wing 2
(Motoros
lejátszómező
2)

Univerzális
lejátszómezők
11 - 20

Megmutatja a 2-es motoros lejátszómezőhöz tartozó memória
hozzárendeléseket és egyéb információkat.
Egy univerzális lejátszómező kiválasztásával csak az arra vonatkozó
információk jelennek meg.

A/B
lejátszómező

A/B
lejátszómező

Megmutatja az A/B lejátszómezőhöz tartozó memória hozzárendeléseket és
egyéb információkat. A képernyő oldalfejléceket és kijelzőmezőt is tartalmaz.
Amikor az A/B lejátszómező almenüt tekintjük meg, A képernyő
oldalfejléceket és kijelzőmezőt is tartalmaz.

Master
Az éppen
aktív
lejátszómező

Master
Az éppen
aktív
lejátszómező

Megmutatja az éppen aktív lejátszómezőhöz
hozzárendeléseket és egyéb információkat.

tartozó

memória

MEGJEGYZÉS: A memórialisták megtekintéséhez állítsuk be a lejátszómező kijelzőket a
PB/QKEY segítségével.

TIPP! Tartsunk fenn egy ablakot az éppen aktív lejátszómező számára. Egy másik ablakot érdemes
fenntartani egy olyan memória táblázat számára, amely az éppen aktív lejátszómezőn futó Qlistában
lévő memóriákat, valamint az azokhoz tartozó információkat mutatja.
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Eszközök funkció
Típus

Funkció

Context
Sensitive
(Használat
szerint
változó)

A Context Sensitive információs fülnek vagy ablaknak a tartalma az éppen aktuális eszköz
típusától függ. A többfunkciós nyomógombok használatával kiválaszthatjuk a kívánt
eszköztípust. Például: Nyomjuk meg a CHANNEL gombot. A többfunkciós nyomógombok
csatorna funkcióra váltanak. Ugyancsak a nyomógombok használatával tudjuk a megfelelő
csatornát kiválasztani.

Wheel
Assignments
(Paraméter
kerekek
funkciói)

Megjeleníti a paraméter kerekek funkcióit.

Editor
Toolbar
(Szerkesztő
Eszköztár)

Megjeleníti a Szerkesztő Eszköztárat

Menük és eszköztárak
A Vector menüjében fájlok mentését és megnyitását, eszköztárak megjelenítését és elrejtését tudjuk eszközölni,
valamint a menükben hozzáférhetünk az üzenetpanelekhez, és az eszköztár összes funkciójához.
Az eszköztárat lehet mozgatni és bárhol a képernyőn tartani, vagy lefixálni a menüsávban.
Az eszköztárat be lehet úgy állítani, hogy a rendszeresen használt ikonokat mindig tartalmazza.
Rendszeresen használt ikonok hozzáadása az alap képernyőhöz
1.

Érintsük meg a Tools menüt.

2.

Nyomjuk meg a Customize menüpontot.

3.

A Commands információs fülben válasszunk ki egy kategóriát.

4.

Helyezzünk egy ikont a parancs ablakból az eszköztárba.

5.

A close megnyomásával zárjuk be a Customize üzenet panelt.
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Fájl menü
Menüpontok

Funkció

New Show (Új
előadás)

Megnyit egy üres előadás fájlt. Minden adat, beleértve az összerendeléseket is, törlődik.
tudjuk a megfelelő csatornát kiválasztani.

Open Show
(Előadás
megnyitása)

Az Open File üzenet panel megjelenik. Windows programokhoz hasonlóan keresgéljünk
és nyissunk meg fájlokat.
Egy Sabre vagy 4D előadás fájl megnyitása
Válasszuk ki a megfelelő fájl típust a Files of Type panelben.

Save (Mentés)

Elmenti a megnyitott fájlt. Ha az előadást már korábban is elmentettük, ugyanazon a
néven lesz most is elmentve. Ha az előadás új előadás, a Save as üzenet panel
megnyílik.

Save As (Mentés
másként)

A Save As üzenet panel megnyílik. Ezt a menüpontot akkor használjuk, amikor egy
előadást új névvel akarunk menteni. Ajánlott ezt az opciót használni, amikor különböző
előadásverziókat szeretnénk menteni.

Print (Nyomtatás)

A Print üzenet panel megnyílik.

Print Preview

Nyomtatás nézet.

Print Setup

A Print Setup üzenet panel megnyílik.

Last used files
(korábban használt
fájlok)

Megmutatja a korábban használt előadás fájlok listáját.

Exit (fő

Bezárja a Vector alkalmazást.

képernyőből
kilépés)
Close (más

képernyők
bezárása)
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A Képbeállító menü és eszköztár
A View Setting (Képbeállító) eszköztár segítségével tudjuk a rácsokat (cellákat) és az ugrás opciókat beállítani.
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A Tools (eszközök) menü

Format menü és eszköztár
A Format eszköztárakban lévő beállításokkal tudjuk meghatározni, hogy az aktív mozgógép és csatorna
kijelzőkön hogyan jelennek meg a paraméter értékek, illetve azt, hogy egy paraméter cellában mely információ
ikonok jelenjenek meg.
A format eszköztárban megtalálhatjuk azokat az ikonokat, amelyek a menüben elérhetők.
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Példák csatorna és mozgógép kijelzésre különböző kijelző opciókat használva:
A kijelzőn az értékek százalék formában jelennek meg. Figyeljük meg a könyvtár ikonokat, amelyek a X és Y
értékeket, valamint a szín paramétereket tartalmazzák.

A kijelző könyvtár formában van:

A kijelző idő formában van:
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Az üres képernyő terjedelmének bővítéséhez a csatornákhoz és mozgógépekhez tartozó információkat jelenítsük
meg egy sorban.

Csatorna és mozgógép kijelzések külön sorban.

Csatorna és mozgógép kijelzések egy sorban.

Csatorna és mozgógép kijelzések egy sorban
Nyomjuk meg a View gombot és kapcsoljuk ki a
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Csatorna illetve mozgógép kijelző menü és eszköztár
Ebben a menüben lévő menüpontokban lehet kiválasztani, hogy mely eszközök jelenjenek meg a csatorna illetve
mozgógép kijelzőn.
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Window menü és kijelző eszköztár
Ebben a menüben lévő menüpontokban lehet a kijelző képernyőket beállítani, a monitorfelület beállításait
elmenteni és betölteni, valamint a kijelzőket lezárni.
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A Szerkesztő eszköztár
A Szerkesztő eszköztárban található gombokat előadás programozására használhatjuk. A Szerkesztő
Eszköztárban lévő gombok az éppen aktuális szerkesztési funkciók szerint változnak.
Az eszköztárban 13 nyomógomb található soronként. A nyomógombok lapozására két nyílgomb található a
sorok végén.
Amikor a szerkesztőben kiválasztunk egy mozgógépet vagy csatornát, az eszköztár kínálata ennek megfelelően
változik.

13. ábra: Szerkesztő Eszköztár eszköz kiválasztó opciókkal

A Szerkesztő Eszköztár üzemmódjai a következők:



Memória
üzemmód



Dimmer (patch)
üzemmód



Kiválasztó
(every)
üzemmód



Könyvtár
üzemmód



Loop üzemmód



Paraméter
üzemmód



Profile
üzemmód



Kiválasztás
üzemmód



Mentés
üzemmód



Idő üzemmód

A Szerkesztő eszköztár megjelenítése
1.

Nyissuk meg az intézőt (Workspace).

2.

Menjünk az Editor Tools menübe.

3.

Érintsük meg az Editor ToolBar-t.

4.

Opció: állítsuk be a megjeleníteni kívánt sorokat.
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Paraméter kerekek funkciói
A Paraméter kerék funkciók kijelzőn paraméter csoportokba (wheel banks) rendeződve láthatjuk a kiválasztott
eszközökhöz tartozó paramétereket. A Paraméter kerék funkciók kijelzőt legkényelmesebb a paraméter kerekek
fölé a fő képernyőre helyezni.

14. ábra: A Paraméter kerék funkciók kijelző

A Paraméter kerék funkciók kijelző megnyitása
1.

Nyissuk meg az intézőt menjünk a Tools menübe.

2.

Érintsük meg a Wheel Assignments gombot.

3.

Opció: állítsuk be a megjeleníteni kívánt sorokat.

Többfunkciós nyomógombok beállítása
A többfunkciós nyomógombok használatával számos programozási és lejátszási komponenshez férhetünk hozzá,
mint például könyvtárakhoz vagy snap-ekhez. Egy ablakban több fület lehet megjeleníteni, és minden fülhöz
több oldal tartozik.

15. ábra: Könyvtár többfunkciós nyomógombok

Egy fül megnyitása
Menjünk be a Window menübe és érintsük meg a

ikont. Egy új fület adtunk az aktív ablakhoz.

A többfunkciós nyomógombok meghatározása
A fülek olyan többfunkciós nyomógombok, melyek segítségével könyvtárakhoz, Qlistákhoz, csoportokhoz,
snap-ekhez vagy makrókhoz férhetünk hozzá.

Egy fül meghatározása
Példa: Állítsuk be csoportokként (Group) az információs fület.
1.
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2.

Nyissuk meg az Intézőt (Workspace).

3.

Érintsük meg a Group menüt. Ha a táblázatszerű kijelzés aktív, érintsük meg a
megjelenítsük a többfunkciós nyomógombokat.

4.

Menjünk a következő fülre és ismételjük a 3. lépést mindaddig, amíg az összes többfunkciós
nyomógomb fül be nincs állítva.

ikont, hogy

Többfunkciós nyomógombok lapozása
A megjeleníthető nyomógombok száma az ablak méretétől függ.
Többfunkciós nyomógombok lapozása
Nyomjuk meg a SCROLL/WIN gombot és lapozzunk a NEXT és a PREVIOUS gombok használatával
VAGY
Nyomjuk meg a SCROLL/WIN gombot és lapozzunk a dimmer kerék használatával.
VAGY
Használjuk a billentyűzeten található PageUp és PageDown nyomógombokat.
VAGY
Használjuk az ablak címsávjában található nyílgombokat.

A többfunkciós nyomógombok nézete
A többfunkciós nyomógombok vagy nyomógomb, vagy pedig táblázat formában jelennek meg a képernyőn.

16. ábra: Nyomógomb formátum
17. ábra: Táblázat formátum

A többfunkciós nyomógombok nézetének váltása
Érintsük meg a menüsávban vagy a Window menüben található

ikont.

MEGJEGYZÉS: Részletek megjelenítéséhez kattintsunk kettőt a listából kiválasztott elemre.
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Használat szerint változó többfunkciós nyomógombok
Válasszuk a “Context sensitive” funkciót, hogy a többfunkciós nyomógombok az éppen aktuálisan kiválasztott
objektum szerint változzanak.

Képernyőbeállítások lezárása
A képernyők lezárásával elkerülhetjük, hogy véletlenül elmozdítsuk a kijelzőn lévő elemeket.
A képernyők lezárása
Menjünk be a Windows menübe: Windows>Lock all.

Ha a Képernyőbeállító eszköztár megjelenik a képernyőn, kattintsunk a

ikonra.

TIPP! A képernyő lezárását jelző ikont érdemes mindig megjeleníteni a képernyőn.

Rácstulajdonságok
Itt tudjuk beállítani, hogy mely információk, milyen sorrendben jelenjenek meg. A rácstulajdonságokat a Grid
Properties üzenet panelben lehet megváltoztatni. Az üzenetpanelt az oldalsó fejlécekre jobb egérgombbal való
kattintással nyithatjuk meg.
Példa: Az aktív ablakban most mozgógépek szerepelnek. A Show fields fül olyan elemeket tartalmaz, amelyek
mozgógépekre vonatkoznak.

18. ábra: A Rácstulajdonságok üzenet panel

Fül

Funkció

Show Fields

Baloldalon a kiválasztható mezők, jobb oldalon a már kiválasztott mezők találhatók.
A jobb oldalon a már kiválasztott mezők abban a sorrendben vannak, amelyben az
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ablakban is megjelennek.

Sort

Különböző kritériumok szerint csoportosítja a mezőket.

Columns

Az egyes oszlopok címét, és az egy sorban lévő cellák számát adhatjuk meg.

A Grid Properties (Rácstulajdonságok) üzenet panel megnyitása
1.

Jobb oldali egérgombbal kattintsunk az egyik rács fejlécre.

2.

Érintsük meg a Properties gombot.

3.

A Grid Properties üzenet panel megnyílik.

VAGY

View>

Mezők hozzáadása a fejléchez
Válasszunk ki egy elemet az Available fields listából és érintsük meg az ADD gombot.

Mezők levétele a fejlécről
Válasszunk ki egy mezőt a Show Fields listából és érintsük meg a REMOVE gombot.
Mezők sorrendjének megváltoztatása
Válasszunk ki egy elemet a Show Fields listából és érintsük meg a MOVE UP vagy MOVE DOWN gombokat,
amíg a mező nincs a kívánt helyen.

Oszlop fejlécek testre szabása
A Columns fülben lévő mezőkben tudjuk a rácsfejlécen lévő szöveget módosítani. A fejlécen lévő karakterek
száma meghatározza a fejléc szélességét, és az egy ablakon belül megjeleníthető információ mennyiségét.
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19. ábra: Oszlop fül a Grid Properties üzenet panelben

Szekciók
General

Tulajdonság

Funkciója

Field(mező)

Kiválaszt egy paraméter nevet a legördülő listából.

All (összes)

Amikor az All-t választjuk ki, a Width mező nincs engedélyezve.

Title (cím)

Adjuk meg a paraméter nevét, ahogy az a fejlécen megjelenjen.

Szélesség

Csak mozgógépekre. Beállítja a táblázat oszlopainak abszolút szélességét.

Column
Locking

Lock column to

Az oszlopok lezárásával elkerülhetjük, hogy az oszlopok elmozduljanak.
Példa: Az eszköz neve és száma általában le van zárva, így azok mindig
láthatóak a képernyőn.

Channel
Display
(Csatorna
kijelzések)

No. of
Columns

Beállítja a soronkénti oszlopok számát a mozgógép és csatorna kijelzésekhez.
Ez meghatározza, hogy hány csatornát jelenítünk meg egyszerre.
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A képernyőn lévő színkódok
Az alapértelmezés szerinti színkódok a következők:
 Sárga - A szerkesztőben lévő gépek.
 Piros - Éppen szerkesztés alatt lévő értékek.
 Fehér - A szerkesztőben lévő, de nem szerkesztés alatt lévő értékek.
 Kék - Az AB lejátszón lévő értékek.
 Sárga - A lejátszókon és a Qlistákban lévő értékek.
A fehér és piros színnel jelölt értékek általában a memória mentésekor megjelenő értékek.

Képernyőfelület mentése és betöltése
Az előadáshoz tartozó képernyő beállítások az előadás fájlokban vannak elmentve. Az előadáshoz tartozó
képernyő beállítások a következő helyen találhatók: D:/Program Files/Compulite Vector/ WorkDir/ShowLayout.
Képernyő beállítások kiterjesztése: *.cfg
Képernyő beállítások mentése
1.

Érintsük meg a Window > Save Layout-t. A Save As (mentés másként) üzenet panel megnyílik az
alapértelmezett helyen.

2.

Írjunk be egy nevet a File Name mezőbe.

3.

Érintsük meg az OK-t. A képernyő beállítás el van mentve.

Képernyő beállítások betöltése
1.

Érintsük meg a Window > Load Show Layout-t Az Open üzenet panel megnyílik.

2.

Válasszunk ki egy képernyő beállítást a *.cfg fájlok listájából.

3.

Érintsük meg az OK gombot. A képernyő beállítást betöltöttük.
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4. fejezet: Az előadáshoz tartozó
összerendelések beállítása
Ebben a fejezetben a következő dolgokról fogunk tanulni:


Hogyan lehet megnyitni a patch manager-t



Hogyan lehet eszközöket importálni



Eszközök készítése és összerendelése



Eszközök és címzések törlése



A patch beállítások frissítése



Eszközök hozzárendelése DMX címzésekhez a pult nyomógombjainak használatával



Csatornák, dimmerek és DMX beállítások tesztelése

A patch manager
Az előadás során használt eszközök típusának és számának a meghatározása, valamint ezeknek az eszközöknek
az összerendelése a patch manager-ben történik. A patch manager tartalmazza az összes összerendelést és
konfigurációt. Beüzemeléskor a Vector nem tartalmaz összerendeléseket (a patch üres). A rendszert olyan típusú
és annyi eszközre kell beállítani, amilyet és amennyit az előadásaink során használni fogunk. Új előadás fájl
megnyitásával a rendszer üresre állítja a patch-t és törli az összes régi adatot.
Az előadáshoz tartozó összerendeléseket táblázat formában láthatjuk a képernyőn. Minden egyes beállításhoz
külön táblázat tartozik.
A munkafolyamat a következő:
1.

Eszközök importálása.

2.

Eszközök készítése.

3.

Eszközökhöz tartozó összerendelések beállítása.

4.

Összerendelések frissítése.

5.

Kilépés a patch manager-ből.

A patch manager megnyitása
Érintsük meg a Tools menüben a .> Patch Manager-t.
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A patch manager eszköztár
A patch manager eszköztárában lévő ikonokra rákattintva nyithatunk meg a kiválasztott funkcióhoz tartozó
üzenet panelt vagy varázslót.

A patch manager intéző
A patch manager intézőjében lévő menüpontokban választhatjuk ki azt az információt, amelyet a fő ablakon meg
szeretnénk jeleníteni.

20. ábra: A patch manager intéző
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Menüpont

Almenük

Eszközök
(Devices )

Rendelkezésre
álló eszközök

Funkció





Beállítások
(Sets)

Mozgógép
Csatorna




DMX

Kimenetek 1 16




Érintsük meg a + jelet, hogy bővítsük a menüt és megjelenítsük az
importált eszközöket.
Egy bizonyos eszközre rákattintva kibővíthetjük a fát, így
megjeleníthetjük az eszköz paramétereit, és egy táblázatot, amely az
eszközhöz tartozó beállításokat mutatja.
Egy paraméterre rákattintva megjeleníthetjük az ahhoz a
paraméterhez tartozó beállításokat.

Kattintsunk a CHANNEL vagy a SPOT gombra, hogy megjelenítsük a
kiválasztott eszközhöz tartozó összerendeléseket.
A + jel megérintésével bővíthetünk és megjeleníthetünk az egyes
csatornákat és mozgógépeket. A channel vagy spot megnyomásával
egy táblázat jelenik meg, amely megmutatja azokat a memóriákat,
amelyekben az eszközt használjuk.
A+ jel megnyomásával kibővíthetjük és megjeleníthetjük a DMX
kimenetek listáját.
Egy bizonyos kimenetre rákattintva az ahhoz a kimenethez tartozó
összerendeléseket jeleníthetjük meg.

Eszközök importálása
Azokat az eszközöket, amelyeket használni szeretnénk az előadás során, importálnunk kell. Eszközöket az
eszköz fájlok listájából lehet importálni.
Az üzenet panelekben található IMPORT DEVICE gomb megnyomásával is meg lehet nyitni az eszközfájlok
listáját.
Egy eszköz importálása
1.

Érintsük meg a

ikont. Az eszközfájlok listáját tartalmazó üzenet panel megnyílik.

2.

Kattintsunk kettőt az eszköz fájlra. Az eszközt importáltuk a patch manager-be, ami így az intézőben
lévő Device mappa alatt jelenik meg.

3.

Ismételjük ezt a folyamatot, amíg a kívánt számú eszközt nem importáltuk a patch manager-be.

MEGJEGYZÉS: Ha egyszerre több eszközt szeretnénk kiválasztani, tartsuk lenyomva a Cntrl
gombot, és kattintsunk rá az eszközökre. Amikor minden eszközt kiválasztottunk, kattintsunk az
OPEN-re.
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Eszközök létrehozása és összerendelése
Eszközök összerendelését (patching) két lépésben lehet végrehajtani: első lépés az eszközök létrehozása, a
második pedig a hozzájuk tartozó összerendelések beállítása. Eszközök létrehozásához és az összerendelések
beállításához külön üzenet panelek, illetve egy varázsló állnak rendelkezésre.

21. ábra: Eszközök készítése és összerendelése varázsló

Adat mezők

Funkció

Devices
(Eszközök)

A legördülő lista megmutatja azokat az eszközöket, amelyeket a patch
manager-be eddig importáltunk.

Create number of
fixtures (Gépek
darab számának
megadása)

Adjuk meg a létrehozni kívánt gépek darabszámát az adott eszközből.

Start Number
(Kezdő sorszám)

Adjuk meg az első gép kezdő sorszámát. Ezután a többi gépet automatikusan
sorszámozza a program.

Name (Az eszköz
neve)

Írjuk be az eszköz nevét. Ez a szöveg fog megjelenni a “live” képernyőn.

Set

Állítsuk be, hogy csatornát vagy mozgógépet kívánunk programozni.

Orientation

Beállíthatjuk a mozgógépek esetében az x, y mozgás irányokat ill.
megcserélhetjük azokat egymással.

Adat mezők
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Main

Fő beállítások

Port

Válasszuk ki a megfelelő DMX kimenetet.

Address (DMX
cím)

A Vector automatikusan a soron következő DMX címet ajánlja fel. Az egyes
gépekre vonatkozóan a program kiszámolja a mozgógéphez tartozó
paraméterszámból a következő gép kezdőcímét.
Csatornák esetében az alapértelmezett érték 1. Mozgógépek esetében ez az
érték az adott eszköz paraméterszámával egyenlő. Ha üres helyet kívánunk
hagyni a mozgógépek között, állítsuk ezt az értéket többre az alapértelmezett
értéknél.
Itt adhatjuk meg a géphez tartozó külső eszköz címbeállításait.

Interval

External (Külső
DMX cím)

FONTOS! Színváltók esetében: Main: dimmer, External: szín
Yoke esetében: Main: yoke, External: dimmer.

Eszközök készítése és az összerendelések beállítása
Példa: Hozzunk létre 12 db MAC2000Performance mozgógépet és állítsuk be a gépek címeit. A gépek
kezdő sorszáma 24. A 12 mozgógépet tegyük a DMX3 kimenetre az 1 címtől kezdődően.
1.

Érintsük meg a Spot gombot a Sets menüpont alatt.

2.

Kattintsunk rá a

3.

Válasszuk ki a MAC2000Performance eszközt az eszközlistából.

4.

Adjunk meg 12 eszközt a Create Number of Fixtures mezőbe.

5.

Adjuk meg a 24-es kezdő sorszámot a Start Number mezőben.

6.

Irjuk be az eszköz nevét a Name mezőbe. Az aktív képernyőn ez a név fog feltűnni.

7.

Nyomjuk meg a NEXT gombot.

8.

Adjuk meg a 3-as számot, a DMX kimenetre a Connector mezőben.

9.

Adjuk meg az 1-es számot, a DMX kezdőcíméhez a DMX address mezőben.

ikonra. A Create and Patch üzenet panel megnyílik.

10. Választható - változtassuk meg a patch intervallumot a Patch interval mezőben. Az alap intervallum az
eszköz hosszúságát jelenti.
11. Kattintsunk a FINISH-re. Az üzenet panel bezáródik. Az eszközök és a hozzájuk tartozó
összerendelések a mozgógép spot set (mozgógép beállítások) táblázatban jelennek meg.

Üres DMX helyek hagyása az egyes gépek között
Példa: Hagyjunk 5 DMX címnyi helyet minden egyes mozgógép között.
1.

A Patch interval mezőbe írjuk be az 5-ös számot.

45

Vector gépkönyv

Eszközök készítése és összerendelése színváltókkal
Színváltókat hasonlóan a csatornákhoz vagy mozgógépekhez hozhatunk létre.
Amennyiben a színváltókat a csatornák között címezzük, hasonlóan a csatornákhoz jelennek meg csatorna
kijelzőn, csupán a szín érték kijelződik a szín sorban. Amennyiben a színváltókat mozgógépként definiáljuk a
szín érték a szín paraméter oszlopban jelenik meg.
Mindkét esetben elegendő csak a csatorna ill. A mozgógép számot megadunk, hogy elérjük mindét paramétert
(intenzitás és szín).

22. ábra: Színváltók csatornaként és mozgógépként definiálva

FONTOS! Ha színváltókat csatornaként definiálunk, a színváltó DMX címét külső címként kell
megadnunk.

A patch beállítások frissítése (jóváhagyás) és kilépés a
patch manager-ből
A patch beállításokat abban az esetben frissítsük, ha új beállításokkal akarunk tovább dolgozni. A változások
frissítésének elmulasztása, miközben tovább dolgozunk a Patch Manager-ben, rendellenességeket okozhat.
Ha például töröltünk egy pár eszközt a patch-ből, és most megpróbáljuk az összerendeléseket az éppen törölt
DMX címzések felhasználásával beállítani úgy, hogy a törlés után nem frissítettük a patch-t, a rendszer a Patch
Exists üzenetet fogja küldeni. A patch frissítésével ezt elkerülhetjük.
A patch frissítése
Kattintsunk a

ikonra.

Kilépés a Patch Manager-ből
1.

Kattintsunk a

ikonra. A rendszer felszólít a patch adatainak mentésére.

2.

Kattintsunk a YES -re, hogy elmentsük a változtatásokat. Kattintsunk a NO -ra, ha mentés nélkül
akarunk kilépni.

MEGJEGYZÉS: Ha a YES -t választjuk, a patch manager automatikusan frissíti a patch-t.
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Eszköz tulajdonságok módosítása
Használjuk a Modify Fixtures varázslót a következőkre:


Eszközök újraszámozása



Eszközök átnevezése



X, Y paraméterek beállítása

23. ábra: Eszközök módosítása varázsló

Adat mezők

Funkció

Fixture no.

Válasszuk ki a módosítani kívánt géptartományt.

Device

A legördülő menü azokat az eszközöket tartalmazza, melyeket korábban
importáltunk a patch manager-be.

Renumber starting
from

Új sorszám megadása.

Rame to

Adjunk új nevet a kiválasztott gépeknek. Az itt megadott szöveg fog
megjelenni a csatorna ill. mozgógép kijelző képernyőn (live).

Set

Ez a mező kikapcsolt állapotban van. Győződjünk meg róla, hogy az ebben a
mezőben lévő adat megfelelő. Amennyiben nem, lépjünk ki a varázslóból és
állítsuk be a megfelelő módon.
Állítsuk be az X, Y mozgás paraméterek irányát.

Orientation
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Eszköztulajdonságok módosítása
1.

Érintsük meg a

ikont. A Modify Fixtures varázsló megnyílik.

2.

Adjuk meg a kívánt eszközöket a Fixture no. mezőben.

3.

Nyomjuk meg a NEXT gombot.

4.

Adjuk meg a szükséges információt a megfelelő mezőkben.

5.

Nyomjuk meg a FINISH gombot.

Eszközök módosítása
A patch manager-ből tudjuk megnyitni a Device Builder programot, melynek segítségével tudjuk az
eszközeinket programozni, valamint a paraméter kerekeket beállítani.
A Device Builder megnyitása
1.

A Patch Manager intézőjében érintsük meg a Devices -t.

2.

Válasszuk ki a Properties –t. A Device Builder megnyílik.

3.

Válasszuk ki a megfelelő eszközt, s a kívánt módon módosítsuk, majd mentsük el e beállításokat.

FONTOS! A Device Builder-ben tett módosítások csak az aktuális előadásra lesznek érvényesek.
4. Ha az eszközön tett módosításainkat általános érvényűvé kívánjuk tenni, mentsük el az eszköz
könyvtárba.
Érintsük meg a SAVETO LIBRARY –t.

Eszközök és címzések törlése
Mielőtt módosítani kívánunk DMX címzéseket, előtte töröljük az összerendeléseket.
Gépek törlése
1.

Válasszuk ki a megfelelő Beállítást (Csatornát vagy Mozgógépet).

2.

Kattintsunk a

3.

Adjuk meg a mozgógépek sorszámait -tól -ig a From No. és a To No. mezőkben.

4.

ikonra. A Delete Fixture üzenet panel megnyílik.

Kattintsunk az OK -ra és zárjuk be az üzenet panelt.
VAGY
Nyomjuk meg az APPLY -t és hagyjuk az üzenet panelt nyitva.

Címzések törlése
1.

Válasszuk ki a megfelelő Beállítást (csatornát vagy mozgógépet).

2.

Kattintsunk a

3.

Adjuk meg a mozgógép pult sorszámait -tól -ig a From No. és a To No. mezőkben.

4.

Kattintsunk az OK -ra és zárjuk be az üzenet panelt. A kiválasztott eszközökhöz tartozó patch most
üres, és többé nem jelenik meg a táblázatban.

ikonra. A Clear Patch üzenet panel megnyílik.

VAGY
Nyomjuk meg az APPLY -t és hagyjuk az üzenet panelt nyitva.
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DMX csatorna tulajdonságok módosítása
A DMX csatornák módosítása a DMX Channel Properties üzenet panelben történik.
A DMX Channel Properties üzenet panelben:


Beállíthatjuk a dimmer szabályzási görbét



Beállíthatjuk az arányos kimeneti értéket



Kivehetjük a mesterhúzó alól a csatornát

DMX csatorna tulajdonságok módosítása
1.

Válasszuk ki az egyik DMX kimenetet (portot).

2.

Jobb egérgombbal klikkeljünk a módosítani kívánt csatornára. Amennyiben több csatornát szeretnénk
módosítani egyszerre, klikkeljünk a tartomány első elemére.

3.

Ha csak egy csatornát szeretnénk módosítani, válasszuk ki a Properties –t a legördülő menüből. Ha
egyszerre több csatornát kívánunk módosítani, válasszuk ki a Modify Range -et.

4.

Győződjünk meg róla, hogy a csatorna sorszám megfelelő e. Ha több csatornát módosítunk, írjuk be a
tartomány utolsó elemét.

5.

Ha az arányos kimeneti értéket kívánjuk módosítani, állítsuk be a megfelelő százalék értéket a
Proportional patch mezőben.

6.

Válasszuk ki a Curve legördülő menüből a megfelelő szabályzási görbét.

7.

Engedélyezzük vagy tiltsuk a mesterhúzót.

8.

Érintsük meg az OK-t. Az üzenetpanel becsukódik.

9.

Hagyjuk jóvá a módosításokat.

Összerendelések beállítása a pult nyomógombjainak
használatával
A vezérlőpulton lévő DIM gombot is használhatjuk összerendelések beállítására.
Ha aktív üzemmódban állítjuk be az összerendeléseket, érdemes megjeleníteni a patch nézetet az Intézőn
keresztül.
A DIM gomb megnyomásával a Szerkesztő eszköztárat (Editor toolbar) patch üzemmódba helyeztük. A
következő opciók közül lehet választani:


Clear patch: összerendelés törlése



External parameter: külső paraméter megadása



Park: csatornák, paraméterek rögzítése



Proportional level: arányos kimeneti érték



Clear proportional level: arányos kimeneti érték törlése

24. ábra: Dimmer üzemmód a Szerkesztő eszköztárban

Azok a mozgógépek, melyeknek nincs összerendelése egy kis zászlócskával vannak jelölve.
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25. ábra: Az összerendelés hiányát mutató zászlócskák

Csatornákhoz vagy mozgógépekhez tartozó összerendelések beállítása
Példa: Rendeljük hozzá a DMX 2 kimeneten lévő 24-es dimmer áramkörhöz az 5-ös csatornát.
1.

Válasszuk ki az 5-ös csatornát.

2.

Nyomjuk meg a DIM gombot.

3.

Nyomjuk meg a 2 (a kimenet száma) / (perjel) 24 (dimmer) vagy használjuk a dimmer számát, jelen
esetben az 536 (512 + 24)-t.

4.

Nyomjuk meg a STORE gombot. Ha a művelet sikeres volt, a parancssoron az Assigned kiírás jelenik
meg.
VAGY

1.

Nyomjuk meg a DIM gombot.

2.

Adjuk meg a dimmer számát a számozott billentyűzeten.

3.

Nyomjuk meg a CHANNEL gombot és az 5-t.

4.

Nyomjuk meg a STORE-t.

Több mint egy 1 DMX címzés hozzárendelése egy csatornához
Példa: Rendeljük az 2-es porton lévő 12 - 24 címet az 1-es csatornához. Ha a 2-es porton lévő 12 - 24 cím
már hozzá van rendelve más csatornákhoz, akkor ezeket az összerendeléseket törölnünk kell.
1.

Nyomjuk meg a DIM gombot.

2.

Válasszuk ki a DMX címzéseket: 2/12  2/24.

3.

Nyomjuk meg a CHANNEL gombot és adjuk meg az 1-es számot a számozott billentyűzeten.

4.

Nyomjuk meg a STORE gombot.

Címzések törlése
Példa: Töröljük az 5-ös csatorna címzését.
1.

Válasszuk ki az 5-ös csatornát.

2.

Nyomjuk meg a DIM gombot.

3.

Nyomjuk meg a DELETE gombot. A Delete üzenet panel megnyílik.

4.

Nyomjuk meg a DELETE -t még egyszer.
VAGY
Kattintsunk a DELETE -re az üzenet panelben. A parancsvonal Released kiírással jelzi, hogy a művelet
sikeres volt.
VAGY
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1.

Válasszuk ki az 5-ös csatornát.

2.

Nyomjuk meg a DIM gombot.

3.

Kattintsunk a CLEAR PATCH -re (a Szerkesztő eszköztárban). A Delete üzenet panel megnyílik.
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4.

Nyomjuk meg a DELETE-t.
VAGY

1.

Nyomjuk meg a DIM gombot.

2.

Kattintsunk a CLEAR PATCH -re (a Szerkesztő eszköztárban). A Delete üzenet panel megnyílik.

3.

Érintsük meg a DELETE-t.

Külső dimmercsatorna hozzárendelés
1.

Válasszunk ki egy eszközt.

2.

Nyomjuk meg a DIM gombot.

3.

Érintsük meg az EXTERNAL PARAMETER -t (a Szerkesztő eszköztárban).

4.

Adjuk meg a DMX címzést a számozott billentyűzeten.

5.

Nyomjuk meg a STORE-t.
VAGY

1.

Nyomjuk meg a DIM gombot.

2.

Érintsük meg az EXTERNAL PARAMETER -t (a Szerkesztő eszköztárban).

3.

Adjuk meg a DMX címzést a számozott billentyűzeten.

4.

Válasszunk ki egy gépet.

5.

Nyomjuk meg a STORE gombot.

A Park (rögzítés) funkció használata
Dimmereket, mozgógép paramétereket rögzíthetünk egy adott értéken. Ezek a rögzített elemek nem
módosíthatók sem a szerkesztőben szokásos érték megadással, sem a mesterhúzóval.
A rögzítési szint lehet FL, ZERO, vagy @ és egy konkrét érték.
A B.O. megnyomásával a rögzített elemeket is levisszük 0-ra.
Dimmer rögzítése
DIM #, @ ##, PARK

VAGY
1.

Nyomjuk meg a DIM gombot és adjuk meg a dimmer számát a számozott billentyűzeten.

2.

Kattintsunk a PARK -ra a Szerkesztő eszköztárban.

3.

Nyomjuk meg a @ jelet és adjuk meg a kívánt rögzítési szintet.

DMX cím rögzítése
DIM #/#, @ ##, PARK

Minden dimmer és DMX cím rögzítésének feloldása
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DIM, PARK, RELEASE

Mozgógép dimmer paraméterének rögzítése
CHANNEL vagy SPOT #, @ ##, PARK

VAGY
1.

Válasszunk ki egy mozgógépet.

2.

Nyomjuk meg a DIM -t.

3.

Érintsük meg az PARK -ot (a Szerkesztő eszköztárban).

4.

Nyomjuk meg a @ -t és adjuk meg a rögzítési értéket.

5.

Nyomjuk meg a STORE -t.

Minden csatorna vagy mozgógép rögzítésének feloldása
CHANNEL vagy SPOT, PARK, RELEASE

csatorna vagy mozgógép tartomány rögzítésének feloldása
CHANNEL vagy SPOT # ( #), PARK, RELEASE

Paraméter rögzítése
SPOT #, paraméter kiválasztása, @ ##, PARK

Paraméter rögzítésének feloldása
SPOT # ( #), kiválasztása, PARK, RELEASE
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Csatornák, dimmerek, és DMX beállítások tesztelése
A csatornákat, dimmereket és DMX beállításokat szerkesztő üzemmódban teszteljük.
Dimmerek tesztelése
DIM #, @ ## (vagy ZERO vagy FULL vagy ON), NEXT (vagy PREVIOUS)

MEGJEGYZÉS: A parancssorban az abszolút dimmer cím jelenik meg. Például a 2-es
porton lévő 4-es cím 516-ként jelenik meg.
Tesztelés DMX címekre
1.

Válasszuk ki a megfelelő DMX címet a #/# formátumban, ahol az első szám a portot, a második a
porton belüli DMX címet jelenti. Például: 2/4 a DMX 2-es porton lévő 4-es dimmer.

2.

Válasszuk ki a @ vagy ZERO vagy FULL vagy ON használatával a megfelelő szintet.

3.

Nyomjuk meg a NEXT –et vagy a PREVIOUS-t. Az aktuális dimmer 0-ra úszik és a következő, vagy az
előző beúszik a beállított szintre.

MEGJEGYZÉS: Amikor elértünk az utolsó dimmerhez a porton, a teszt automatikusan az
első dimmerre ugrik.
Csatornák vagy mozgógépek tesztelése
CHANNEL (SPOT) #, @ ## (vagy ZERO vagy FULL vagy ON), NEXT (vagy PREVIOUS)
Kilépés teszt módból
Nyomjuk meg a CLEAR, RELEASE, vagy RESET –et, vagy mozdítsuk meg a dimmer kereket. Az utoljára
tesztelt csatorna, dimmer, vagy mozgógép az előző értékét veszi fel.
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5. fejezet: Eszközök kiválasztása és vezérlése
Ebben a fejezetben a következő dolgokról fogunk tanulni:


Eszközök kiválasztása



Mozgógépek begyújtása



Paraméter értékek beállítása a kerekek használatával



Paraméter értékek beállítása a pickerek használatával



Paraméter értékek beállítása a számozott billentyűzet segítségével



Paraméter értékek elengedése és home pozícióba állítása

Eszközök kiválasztása
Az eszközöket ki kell választanunk, mielőtt szerkeszteni tudjuk őket. Azokat az eszközöket, amelyekhez
értékeket rendeltünk, memóriaként menthetjük el a szerkesztőben.
A kiválasztás opciókat az érintőképernyő gombjaival, a Szerkesztő eszköztárban, valamint a pult
nyomógombjainak használatával érhetjük el. Amikor az Interactive Fixture Selection opció (a View menü alatt)
engedélyezve van, az eszközöket az aktív csatorna és mozgógép kijelző megérintésével is kiválaszthatjuk.
Az eszközök kiválasztásra szolgáló nyomógombok a következők:
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Nyomógomb neve

Funkció

MOZGÓGÉP (SPOT)

A billentyűzetet mozgógép kiválasztására állítja.

CSATORNA
(CHANNEL )

A billentyűzetet csatorna kiválasztására állítja.

0-9

Számok beírása.



‘-ig’ jel sorozatok kiválasztásához. Példa: SPOT, 1,  , 24. 1- 24-ig kiválasztja
az összes mozgógépet.

— (MINUSZ)

Csatornák és mozgógépek sorozatból való kivételére használjuk. Példa:
CHANNEL 1  5 — 4, az 1, 2, 3, és 5-ös csatornát választja ki.

+ (PLUSZ)

Csatorna kiválasztásoknál “és” gombként funkcionál. Példa: CHANNEL 1 + 3 +
7 + 11, kiválasztja az 1, 3, 7, és 11-es sorszámú csatornát.



A legutóbb kiválasztott eszközöket helyezi érvénybe.

(pont) vagy kerék

A parancssor numerikus alapbeállítása
A parancssort úgy is beállíthatjuk, hogy a Vector az első megadott számot automatikusan az alapbeállítás szerinti
eszköztípusra értelmezi. Az alapbeállítás szerinti kiválasztás szükségtelenné teszi az eszköz típusának
megadását. A parancssor numerikus alapbeállítását a következő eszközökre állíthatjuk be:


Mozgógép kiválasztás



Csatorna kiválasztás



Memória kiválasztás



QLista (Memórialista) kiválasztás



Csoport kiválasztás

A parancssor numerikus alapbeállítása
Példa: Állítsuk be a parancssort mozgógépekre és csatornákra.
1.

Nyomjuk meg a SPOT gombot kétszer. A mozgógép (spot) megjelenik a parancsvonalon. A Vector az
első szám kiválasztását mozgógépekre értelmezi, így a számkiválasztásnál szükségtelen a mozgógép
gombot megnyomni.
VAGY

2.

Nyomjuk meg a CHANNEL gombot kétszer. A csatorna (channel) megjelenik a parancsvonalon. A
Vector az első szám kiválasztást csatornákra értelmezi.

A fenti példák a SPOT vagy a CHANNEL gombok megnyomására vonatkozó utasításokat csak a teljesség
kedvéért tartalmazzák. Ha a parancssor alapbeállítása alkalmas a kívánt eszköztípus kiválasztására, nem kell
megnyomni ezeket a gombokat.

56

Vector gépkönyv
Egy eszköz kiválasztása
SPOT, 1. Spot 1 megjelenik a parancssoron. Az 1-es számú mozgógép paramétereihez most paraméterértékeket

rendelhetünk a paraméter kerekek vagy a pult nyomógombjainak használatával.
CHANNEL, 1. Channel 1 megjelenik a parancssoron. A csatornához tartozó dimmerhez, vagy ha van

színváltóhoz paraméterértékeket rendelhetünk a kerekek vagy a pult nyomógombjainak használatával.
Egymás után következő eszközök kiválasztása
SPOT, 1, , 24. 1-től 24-ig kiválasztja az összes mozgógépet.

Nem egymás után következő eszközök kiválasztása
SPOT, 1, +, 6, +, 9. Az 1, 6, és 9-es sorszámú mozgógépet választja ki.

Kiválasztás törlése
1.

Nyomjuk meg a RESET vagy a CLEAR gombot.

MEGJEGYZÉS: A Vector teljes törléséhez nyomjuk meg a SHIFT + RESET gombokat. Ha ezt
a műveletet nem tesszük meg, az utolsó eszközkiválasztás a kerekeken hozzáférhető.

Gyors kiválasztás opciók
A Szerkesztő eszköztár (Editor toolbar) gyors kiválasztás opciókat kínál a gyakran használt kiválasztás
típusokhoz.

26. ábra: Kiválasztás üzemmód a Szerkesztő eszköztárban (Editor toolbar)

Érintőgomb

Funkciója

Pult nyomógomb megfelelője

LAST
SELECTION

Újra választja az utolsó kiválasztást.

 (pont) vagy kerék

ALL EDITOR

Kiválasztja a teljes szerkesztő tartalmát.

ACTIVE

EVERY

Megnyitja a további kiválasztás-szűrőket.

nincs

USED IN
SHOW

Kiválasztja az összes összerendelt eszközt, amelyeket
a memóriákban használtunk.

nincs
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Eszközök kiválasztásának szűrése
A Szerkesztő eszköztárban eszközök kiválasztásának szűrésére is lehetőség van. Az EVERY gomb
megnyomásával megnyitjuk a kiválasztás szűrése opciókat.

27. ábra: Eszközök kiválasztásának szűrése

Érintőgomb

Funkciója

Pult nyomógomb
megfelelője

EVERY

Megnyitja a kiválasztás szűrése opciókat.

nincs

ODDS
(PÁRATLAN
SZÁMOK)

Adott sorozaton belül kiválasztja minden második eszközt a sorozat
első tagjától kezdve.
Példa 1: Adjuk meg a sorozatot 1-től 8-ig. Az ODDS
megnyomásával az 1, 3, 5, és 7-es számú eszközöket választottuk
ki.
Példa 2: Adjuk meg a sorozatot 2-től 8-ig. Az ODDS
megnyomásával a 2, 4, 6, és 8-as számú eszközöket választottuk ki.

1

EVENS
(PÁROS
SZÁMOK)

Adott sorozaton belül kiválasztja minden második eszközt a sorozat
második tagjától kezdve.
Példa 1: Adjuk meg a sorozatot 1-től 8-ig. Az EVENS
megnyomásával a 2, 4, és 6-os számú eszközöket választottuk ki.
Példa 2: Adjuk meg a sorozatot 2-től 8-ig. Az
EVENS
megnyomásával a 3, 5, és 7-es számú eszközöket választottuk ki.

2

3RD

Adott sorozaton belül kiválasztja minden harmadik eszközt a
sorozat első tagjától kezdve.

3

4TH

Adott sorozaton belül kiválasztja minden negyedik eszközt a
sorozat első tagjától kezdve.

4

MEGJEGYZÉS:

Bár az Eszköztár gombjai csak minden
negyedik eszköz kiválasztásáig használhatók, a billentyűzet
segítségével bármilyen számot megadhatunk.

/

Speciális csoportos kiválasztás.
Példa: 4 / 2, kiválasztja a második eszközt minden négyes
eszközcsoportban.
Tehát: CHANNEL 1  20 EVERY 4 / 2, kiválasztja a 2, 6, 10, 14, és
18-as csatornákat.

intersect

Egyelőre nem használható funkció.

invert all

Egyelőre nem használható funkció.

invert range

Egyelőre nem használható funkció.
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A gyors eszközkiválasztás gombok használata
1.

Nyomjuk meg a SPOT vagy a CHANNEL gombot. Ugorjuk át ezt a lépést abban az esetben, ha a
parancssor alapbeállítása a kívánt eszköztípusra van állítva.

2.

Válasszunk ki egy eszköz sorozatot.

3.

Nyomjuk meg valamelyik gyors kiválasztás gombot. A kiválasztott eszközök sárga színnel jelennek
meg az aktív kijelzőn (illetve a parancssoron), és készen állnak a szerkesztésre.

Az utolsó eszközkiválasztás gyors előhívása
Az utolsó eszközkiválasztáshoz gyorsan hozzáférhetünk.
Érintsük meg a LAST SELECTION gombot a Szerkesztő eszköztárban. Az utolsó kiválasztás megjelenik az
aktív kijelzőn és a parancssoron.
VAGY
Mozgassuk meg bármelyik kereket. Az utolsó kiválasztás megjelenik a kijelzőn.
VAGY
Nyomjuk meg a  gombot. Az utolsó kiválasztás megjelenik az aktív képernyőn és a parancssoron.

Interaktív eszköz kiválasztás
Eszközöket közvetlenül az aktív csatorna és mozgógép kijelzőkről is kiválaszthatunk. Ez egy speciális művelet,
amelyet engedélyeznünk kell. Alapbeállítás szerint ez a művelet nincs engedélyezve.
Interaktív eszköz kiválasztás engedélyezése
Menjünk be a View menübe és érintsük meg a

ikont. (Interaktív eszköz kiválasztás)

Az interaktív eszköz kiválasztás művelet használata
Az aktív csatorna vagy mozgógép kijelzőn érintsük meg a kívánt eszközök számát.

Eszközök kiválasztása a topo térképen keresztül
A topo térképet (topo map) eszközök kiválasztására is használhatjuk.
Eszközök kiválasztása a topo térképen keresztül
Érintsük meg a kijelzőn az eszközöket, vagy jelöljük ki azokat kijelölő eszköz segítségével.

MEGJEGYZÉS: Bizonyosodjunk meg afelől, hogy a topo kijelzés nem szerkesztő üzemmódban
van. Ha a topo szerkesztő üzemmódban van, az eszközök elmozdításával a topo térképen egy új helyre
tesszük őket.
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A szerkesztő törlése
A szerkesztő törlésével minden kiválasztást és paraméter értéket kitörlünk a szerkesztőből, kivéve az utolsó
kiválasztást, amely a kerekeken aktív marad. Példa: Állítsuk be a dimmer értéket az 1-es csatornára. A RESET
megnyomásával az 1-es csatornát töröljük a szerkesztőből. A dimmer kerék megmozgatásával aktiváljuk az 1-es
csatornát.
A szerkesztő törlése
Nyomjuk meg a RESET gombot. A szerkesztőben lévő összes érték 2 másodperc alatt, vagy a beállított úszási
idő alatt kiúszik.
VAGY
Nyomjuk meg egymás után a RESET RESET -et gyorsan. A szerkesztőben lévő összes érték eltűnik.
Az utolsó kiválasztás törlése a kerekekről
Nyomjuk meg a SHIFT + RESET gombokat.

Paraméterek alaphelyzetbe állítása
A RESET -et megnyomva a paraméter értékeket alaphelyzetbe állítjuk.
A paraméterek alphelyzete kétféle érték lehet: az egyik az eszközben beállított home érték, a másik pedig a
szerkesztőben felvett utolsó érték. Hogy a kettő közül melyiket szeretnénk használni, azt a Settings
üzenetpanelben állíthatjuk be.

Mozgógép begyújtása
A Spot Control üzenet panelen keresztül minden vezérlési tulajdonsághoz hozzáférhetünk, lámpát begyújthatunk,
lekapcsolhatunk, valamint reset parancsot adhatunk.
A lámpa begyújtása
1.

Válasszuk ki a mozgógépeket.

2.

Kattintsunk a

3.

Nyomjuk meg a Szerkesztő eszköztárban lévő CONTROL gombot. A Spot Control üzenet panel
megnyílik.

4.

Nyomjuk meg a LAMP ON és a CLOSE gombokat.

jelre és lapozzunk a Szerkesztő eszköztárban (Editor toolbar).

FONTOS! A mozgógépek begyújtása önálló funkció. A munka folytatásához a mozgógépeket újra
ki kell választanunk.
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A paraméter kerekek
A pulton található öt paraméter kerék szabályozza az összes paramétert, beleértve a dimmer, az X és Y
paramétereket is. Az eszközökhöz tartozó paraméterek (Wheel Assignments) paraméter csoportokba
rendeződnek. A paraméter kerék funkciók a Device Builder -ben vannak beállítva.
Mindegyik paraméter kerékhez két üres nyomógomb tartozik. A jobb oldali nyomógomb segítségével lehet
kiválasztani a kívánt paramétereket, a bal oldali nyomógomb pedig a paraméter sorok lapozására szolgál.

28. ábra: Paraméter kerekek és a paraméter nyomógombok

Paraméter
csoportok (bankok)

Lehetséges paraméter típusok

INTENSITY

Dimmer, stroboszkóp

POSITION

X, Y mozgás, mozgási sebesség

COLOR

Cián, magenta, sárga, színtárcsa, színtárcsa sebesség

BEAM

Fókusz, zoom, írisz

IMAGE

Gobó kerekek, prizma, gobó forgatás

SHAPE

Kések, froszt

A mozgógépekhez és a csatornákhoz tartozó fényerőt a dimmerkerék szabályozza. Az eszköz fényerejének
beállításához használhatjuk a dimmer kereket, vagy a paraméter kerék funkciókat intenzitás paraméter csoportra
kell állítanunk. A mozgógépek mozgási paramétereit a pozicionáló golyó szabályozza. Amikor a paraméter
kerekek funkcióit pozíció paraméter csoportra állítjuk be, a mozgási paramétereket a paraméter kerekek
segítségével tudjuk beállítani.

Paraméter csoportok (bankok) kiválasztása
Nyomjunk meg egy paraméter csoport nyomógombot. A Paraméter kerék funkciók (Wheel Assignments)
kijelzőn megjelenik a kiválasztott paraméter csoport.
Paraméter sorok lapozása és egy paraméter kiválasztása
Ezt a műveletet akkor használjuk, amikor a paraméter csoportban több sorban helyezkednek el a
paraméterek.
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1.

Nyomjuk meg a paraméter kerékhez tartozó nyomógombok közül a bal oldalit a paraméter sorok
lapozásához.

2.

Nyomjuk meg a paraméter kerékhez tartozó nyomógombok közül a jobb oldalit a kívánt paraméter
kiválasztásához.
VAGY

Érintsük meg a paramétert a paraméter kerék funkciók kijelzőn.

Paraméter típusok
A paramétereket folyamatos és több lépcsős paraméterekként értelmezhetjük:


A folyamatos paraméterek 0 (zr) –tól 100% (FL) –ig lépcső nélkül szabályoznak.



A lépcsőzetes paraméterek olyan paraméterek, melyek bizonyos részekre fel vannak osztva. A
lépcsőfokok közt lehet folyamatos, vagy ugrásszerű a szabályzás. A lépcsős paraméterekre akkor van
szükség, ha egy csatorna több funkciót lát el, pl. fényerő és stroboszkóp. A lépcsős felosztás
leginkább a szín és gobó tárcsák esetében használatos. A lépcsős paraméterek beállítását a Device
Builder –ben végezhetjük el.

Lépcsőfokról lépcsőfokra való átugrás
Amennyiben a lépcsőfokok között nincs ütköző (stopper) beállítva, úgy mozgassuk a paraméter kereket az előző
lépcsőfok maximumáról a következő lépcsőfok minimumára.
VAGY
Amennyiben van ütköző a lépcsőfokok között, akkor a STEP UP és STEP DOWN nyomógombokkal tudunk
átugrálni a lépcsőfokok között.

Paraméter értékek beállítása
Mozgólámpa, csatorna és színváltó paramétereinek értékét a kerekek és a pozicionáló golyó (trackball)
segítségével tudjuk beállítani. Abszolút értékek beállításához használjuk a számozott billentyűzetet.
Dimmer fényerejének beállítása
Válasszuk ki a mozgógépet vagy csatornát és használjuk a dimmer kereket.
VAGY
Állítsuk be a paraméter kerék funkciókat Intens(ity) (Intenzitás) paraméter csoportra, és használjuk a paraméter
kereket.

Pozíció beállítása
Válasszuk ki az eszközöket és állítsuk be a döntési és forgatási szögeket a pozicionáló golyó (trackball)
segítségével.
VAGY

62

Vector gépkönyv
Állítsuk be a paraméter kerekek funkcióit pozíció paraméter csoportra, és a paraméter kerekek használatával
állítsuk be a döntési és forgatási szögeket.

MEGJEGYZÉS: A pozicionáló golyótól jobbra lévő nyílgombok lezárják a döntési és forgatási szögeket.
Paraméter értékek beállítására példák
Példa: Állítsuk be egy mozgógép fényerejét, szín paraméterét és gobóját.
1. Válasszuk ki a mozgógépet.
2. Állítsuk be a fényerőt a dimmer kerék használatával vagy válasszuk ki az intenzitás bankot és a
paraméter kerék segítségével állítsuk be a fényerőt.
VAGY
Nyomjuk meg a @ gombot és adjunk meg egy kétszámjegyű számot a számozott billentyűzeten. A
mozgófejes lámpa a megadott fényerővel világít. A paraméter érték a szerkesztő piros mezőjében
jelenik meg.
3. Nyomjuk meg a COLOR gombot, így a paraméter kerekek funkcióit szín paraméter csoportra állítjuk.
Ezután használjuk a megfelelő paraméter kereket a szín értékek beállításához.
VAGY
Nyomjuk meg a megfelelő paraméter gombot, vagy érintsük meg a COLOR WHEEL érintőgombot a
paraméter kerekek funkciói (wheel assignment) kijelzőn, majd válasszuk ki a paramétert, és adjuk meg
az értéket a számozott billentyűzet használatával.
4. Nyomjuk meg az IMAGE gombot, hogy a paraméter kerekek funkcióit image paraméter csoportra
állítsuk. Ezután állítsuk be a gobó paraméter értékeket a megfelelő paraméter kerék használatával.
VAGY
Nyomjuk meg a megfelelő paraméter gombot, vagy érintsük meg a ROTATING GOBO -t a paraméter
kerekek funkciói kijelzőn, majd válasszuk ki a paramétert, és adjuk meg az értéket a számozott
billentyűzet használatával.

Paraméter értékek beállítása pickerek használatával
A Vector alapbeállításában pickereket tartalmaz direkt paraméterek beállításához. Ezekben a pickerekben egy
adott intelligens lámpához tartozó paraméter készlet vizuális megjelenítése található. A pickerben lévő minták
bitmap (BMP) képformátumban jelennek meg.
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29. ábra: Gobo picker
Egyes picker típusok több oldalt foglalnak el. Használjuk a PREVIOUS és NEXT gombokat a picker üzenet
panelek lapozásához.

Paraméter értékek beállítása pickerek használatával
Példa: Állítsuk be a gobót egy mozgógépen.
1.

Válasszuk ki a mozgógépet.

2.

Nyomjuk meg az IMAGE gombot a gobó (image) paraméter csoport megjelenítéséhez. Ugorjuk át ezt a
lépést abban az esetben, ha a paraméter kerekek funkciói ablakban már eleve megjelenik az image
paraméter csoport.

3.

Kattintsunk kétszer a paraméter kerekek funkciói ablakban lévő egyik gobó paraméterre. A gobó picker
ablak megnyílik.

4.

Érintsük meg a kiválasztott gobót. A kiválasztott gobó azonnal az eszközökhöz rendelődik.

5.

Kattintsunk a CLOSE-ra, hogy becsukjuk a Gobo Picker üzenet panelt.

Paraméter értékek direkt módon való megadása
Paraméter értékeket direkt módon egy paraméter kiválasztásával és a számbillentyűk használatával is meg
tudunk adni.
Értékek beállítása a számozott billentyűzet használatával
Példa: Állítsuk be a dimmert 60%-ra, a forgatási szöget 40-re, a döntési szöget 35-re, és a cián tárcsát 20-ra.
1.

Válasszuk ki az eszközöket.

2.

Nyomjuk meg a @ 60 -t. A dimmercsatorna fényereje 60%-ra van beállítva.

3.

Nyomjuk meg a POSITION gombot, hogy a pozíció paraméter csoportra váltsunk.

4.

A paraméter kiválasztásához érintsük meg a PAN gombot, és adjuk meg a 40-t a számbillentyűzeten.

5.

Kattintsunk a TILT gombra és adjuk meg a 35-t a számbillentyűzeten.

6.

Nyomjuk meg a COLOR gombot, hogy a szín paraméter csoportra váltsunk.

7.

Nyomjuk meg a CYAN gombot és adjuk meg a 20-t a számbillentyűzeten.

Gombok közvetlenül elérhető értékekhez
Gyakran használt értékeket közvetlenül is beállíthatunk a következő gombokkal:

FULL

A kiválasztott paramétert 100%-ra állítja be.

ON

A kiválasztott paramétert a System Settings üzenet panelben megadott
értékre állítja be. Az alapbeállítás szerinti érték 50%.

ZERO

A kiválasztott paramétert 0%-ra állítja be.

HOME

A kiválasztott paramétert a Home pozícióba állítja be. Az egyes eszközök
Home értékekeit a Device Builderben állíthatjuk be.

+@

A paraméter értékét egy adott értékkel megnöveli. Ez a gomb a
Szerkesztő eszköztár kiválasztás üzemmódjában található meg.
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-@

A paraméter értékét egy adott értékkel csökkenti. Ez a gomb a Szerkesztő
eszköztár kiválasztás üzemmódjában található meg.

Paraméter szintjének egy bizonyos értékkel való megváltoztatása
1.

Bizonyosodjunk meg róla, hogy az eszköz és a paraméter a szerkesztőben ki van választva.

2.

Nyomjuk meg a +@ vagy a -@ jeleket a Szerkesztő eszköztárban.

3.

Adjuk meg a százalékot a számbillentyűzeten. Példa: -@ 10 a szintet 10%-kal csökkenti.

A mozgási paraméterek fordulási irányának módosítása (flip funkció)
Ez a funkció mindkét tengely fordulási irányát változtatja meg 180 fokkal. Ez a yoke-ok és az olyan mozgófejes
intelligens gépek esetében lehet hasznos, melyeknek 360 fokos fordulási szögük van.
Példa: Egy yoke a mostani pozíciójában az X tengelyre vonatkozóan végállásban van. Ha tovább szeretnénk
fordítani a yoke-ot, használjuk a flip funkciót. A yoke átfordul ugyan abba a pozícióba, de most már nem lesz
végállásban.

A mozgási paraméterek fordulási irányának módosítása
1.

Válasszuk ki az eszköz(öket).

2.

Nyomjuk meg a FLIP gombot a Szerkesztő eszköztárban (Editor toolbar).
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Paraméter értékek elengedése és home pozícióba állítása
Lehetőségünk van mozgógépek, csatornák, paraméterek vagy egy bankban lévő összes paraméter elengedésére.
Az elengedett paraméterek az alapértelmezett értékükre úsznak ki az alapértelmezett úszási idő alatt.

Intelligens gépek és csatornák elengedése
Válasszuk ki az eszközöket és nyomjuk meg a RELEASE gombot.
Egy vagy több paraméter elengedése
1.

Válasszuk ki az eszközöket.

2.

Válasszuk ki a paramétert a paraméter kerék funkció ablakban lévő egyik paraméter érintésével vagy az
egyik paraméter gomb megnyomásával.

3.

Nyomjuk meg a RELEASE gombot.

A paraméter csoportban lévő összes paraméter elengedése
Példa: Engedjük el az összes paramétert a szín paraméter csoportban.
1.

Válasszuk ki az eszközöket.

2.

Nyomjuk meg a COLOR gombot.

3.

Nyomjuk meg a RELEASE gombot.

Paraméter értékek home pozícióba állítása
A Home értékek a Device Builder-ben vannak meghatározva.

Mozgógépekhez tartozó összes paraméter home pozícióba állítása
1.

Válasszuk ki a mozgógépeket.

2.

Nyomjuk meg a HOME gombot.

Egy kiválasztott paraméter home pozícióba való állítása
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1.

Válasszuk ki az eszközöket.

2.

Válasszunk ki egy paraméter típust.

3.

Válasszuk ki a paramétert.

4.

Nyomjuk meg a HOME gombot. A paraméter a home pozíciójába úszik az alapértelmezett úszási idővel.

Vector gépkönyv
Egy bankban lévő összes paraméter home pozícióba való állítása
Példa: Állítsuk az image paraméter csoportban lévő összes paraméterértéket home pozícióba.
1.

Válasszuk ki az eszközöket.

2.

Nyomjuk meg az IMAGE gombot.

3.

Nyomjuk meg a HOME gombot. A paraméterek a home pozíciójába úsznak az alapértelmezett úszási
idővel.
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6. fejezet: Memóriák programozása
Ebben a fejezetben a következő dolgokról fogunk tanulni:


Memórialisták (Qlisták) készítése



Memórialisták megnevezése



QListák vizsgálata



QListák másolása



Memóriák tárolása a STORE SELECT használatával



Memóriák mentése a többfunkciós nyomógombok használatával



A STORE OPTIONS (MENTÉSI OPCIÓK) használata



Memóriák megnevezése



Memóriák törlése



Memóriák vizsgálata



Memóriák másolása



Úszási idő hozzárendelése memóriákhoz

A Qlistákról általában
Az összes memória memórialistákba (Qlistákba) van rendezve. Ahhoz, hogy egy memórialistát le tudjunk
játszani, valamelyik lejátszóhoz hozzá kell rendelnünk.
Az új memóriák automatikusan az alapértelmezés szerinti QListába tárolódnak, hacsak nem adunk más utasítást.
Az alapértelmezés szerinti QLista az aktív lejátszómezőn található. Qlistákat bármilyen lejátszón tárolhatunk, és
bármikor bővíthetjük azokat új memóriák hozzáadásával.
A Vector 999 QListát tud tárol.
A lejátszómezőkhöz tartozó SELECT gombokat használhatjuk QListák és memóriák hozzárendeléséhez.
A lejátszási tulajdonságokat Qlistánként állíthatjuk be.
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Műveletek Qlistákkal
Új QListák készítése
Új QListákat bármelyik lejátszómezőre kihelyezhetünk. Mindegyik új QLista automatikusan tartalmazza a 0
sorszámú memóriát, amely memória üres.
Új QLista készítése
Példa: Helyezzük ki az 1-es számú QListát az AB lejátszómezőre.
1.

Nyomjuk meg a QLIST gombot és az 1-et a számbillentyűzeten.

2.

Válasszuk ki az A/B húzót a SELECT megnyomásával. A parancssorban a következő jelenik meg:
Playback AB Assigned. Az 1-es számú QListát kihelyeztük az A/B lejátszómezőre.

MEGJEGYZÉS: Az A/B lejátszómező az alapbeállítás szerinti aktív lejátszómező.
QListák megnevezése
1. Közvetlen azután, hogy elmentettünk egy QListát, nyomjuk meg a TEXT gombot. A szöveg mező
megnyílik.
2. Adjuk meg a nevet az alfanumerikus billentyűzeten.
3. Nyomjuk meg a STORE gombot.
VAGY
1. Válasszuk ki a QListát.
2. Nyomjuk meg a TEXT gombot.
3. Adjuk meg a nevet az alfanumerikus billentyűzeten.
4. Nyomjuk meg a STORE gombot.

QListák törlése
1. Válasszuk ki a QListát.
2. Nyomjuk meg a DELETE gombot. A Delete üzenet panel megnyílik.
3. Nyomjuk meg a DELETE gombot még egyszer vagy érintsük meg a DELETE gombot az üzenet
panelben.
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QListák vizsgálata
QListák megjelenítése
Nyomjuk meg a QLIST gombot, majd pedig az EXAM gombot.
VAGY

megérintésével váltsuk át a Qlista többfunkciós nyomógombokat táblázat nézetbe. A memórialisták
A
megjelennek az aktív kijelzőn.
Egy Qlista vizsgálata
Példa: Vizsgáljuk meg az 5-ös QListát.
1.

Válasszuk ki az 5-ös QListát.

2.

Nyomjuk meg az EXAM gombot. Az 5-ös Qlista tartalma megjelenik az aktív kijelzőn.

VAGY
1.

Ha a QLista többfunkciós nyomógomb nézetben van, váltsunk át táblázat nézetre.

2.

Kattintsunk duplán a QList 5 -re. A Qlista tartalma megjelenik az aktív képernyőn.

QListák másolása
Az eredeti QListában lévő összes memória az új QListába másolódik.
Egy QLista másolása
Példa: Másoljuk át az 1-es QListát egy új QListára, a 21-es QListára.
1.

Válasszuk ki az 1-es QListát.

2.

Nyomjuk meg a COPY gombot.

3.

Nyomjuk meg a QLIST gombot és a 21-et.

4.

Nyomjuk meg a PASTE gombot.

5.

Opció: nevezzük át az új QListát.

A Memóriákról általában
A memóriák programozása magába foglalja az intelligens gépek és csatornák kiválasztását, paraméter értékek
megadását, valamint a világítási kép memóriaként történő tárolását egy Qlistában.
A System Settings üzenet panel >Behavior fül>Automatically Assign to Playback menüpontban beállíthatjuk,
hogy a pult a memóriákat egy lejátszóra mentse. Ha a memóriát az aktív lejátszómezőre mentjük, a mentett
memória tartalma azonnal megjelenik a kimeneten.
Miután egy memóriát tároltunk, a szerkesztő nem üres, a szerkesztőben lévő aktív eszközök továbbra is
elérhetőek maradnak.
A memóriákat 0.1 -től 9999.9-ig sorszámozhatjuk.
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Műveletek memóriákkal
Memóriák tárolása
Memóriák tárolásakor a Vector alapbeállítás szerint automatikusan az aktív lejátszón lévő memórialistára tárolja
azokat. Abban az esetben tehát, ha az aktív lejátszóra akarjuk menteni a memóriát, nem szükséges külön
megadni a Qlista számát.
Ha egy memória mentésekor nem sorszámozzuk a memóriát, akkor az a Qlistában a soron következő számot
kapja. A következő sorszám mindig az előző sorszám megnövelve System Settings üzenetpanel >Behavior fül
alatt a Next Store Increment by Field –ben beállított értékkel (alapesetben: 1).
A STORE és a SELECT gombok használatával gyorsan tudunk memóriákat közvetlenül a lejátszómezőre
menteni.
A STORE+ gomb a szerkesztő tartalmát az aktív lejátszón lévő következő memóriaként menti el.

Egy memória tárolása
Példa 1: Tároljunk egy memóriát az aktív lejátszómezőn lévő alapbeállítás szerinti Qlistára.
1.

Válasszuk ki az intelligens gépeket vagy csatornákat, és állítsuk be a hozzájuk tartozó paraméter
értékeket.

2.

Nyomjuk meg a CUE gombot és adjuk meg a memória számát a számbillentyűzeten.

3.

Nyomjuk meg a STORE gombot. A memóriát automatikusan az aktív lejátszómezőn lévő Qlistára
mentettük.

Példa 2: Tároljuk az 1-es memóriát a 6-os lejátszómezőn lévő 11-es QListára.
1.

Válasszuk ki az intelligens gépeket vagy csatornákat és állítsuk be a hozzájuk tartozó paraméter
értékeket.

2.

Nyomjuk meg a STORE gombot.

3.

Nyomjuk meg a SELECT gombot a 6-os lejátszómező kiválasztásához. A parancssorban a következő
kiírás jelenik meg: Playback 1/6: QList 11 Cue 1 Stored.

VAGY
1.

Válasszuk ki az intelligens gépeket vagy csatornákat és állítsuk be a hozzájuk tartozó paraméter
értékeket.

2.

Nyomjuk meg a QLIST 11-et.

3.

Nyomjuk meg a CUE 1 gombot.

4.

Nyomjuk meg a STORE gombot. A parancssorban a következő kiírás jelenik meg: Playback 1/6: QList 11
Cue 1 Stored.

Memória hozzáadása egy QListához
Példa1: Mentsünk egy új memóriát az alapbeállítás szerinti QListára (a QLista az aktív lejátszómezőn
található).
1.

Válasszuk ki az intelligens gépeket és csatornákat és állítsuk be a hozzájuk tartozó paraméter értékeket.

2.

Nyomjuk meg a CUE, majd a NEXT gombot. A következő rendelkezésre álló memória sorszáma az
aktív lejátszón lévő Qlista számával együtt megjelenik a parancssorban.

3.

Nyomjuk meg a STORE-t. A memória automatikusan az aktív lejátszómezőn lévő Qlistára mentődik.

VAGY
Nyomjuk meg a STORE + gombot
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Példa 2: Mentsük a 2-es számú memóriát (ez a következő rendelkezésre álló memória szám) a 6-os számú
húzón lévő 11-es QListára. A következő memória száma az éppen aktív memória sorszáma utáni.
1.

Válasszuk ki az intelligens gépeket vagy csatornákat, és állítsuk be a hozzájuk tartozó paraméter
értékeket.

2.

Nyomjuk meg a STORE vagy a STORE + gombot.

3.

A SELECT megnyomásával válasszuk ki a 6-os húzót. A parancssorban a következő kiírás jelenik meg:
Playback 1/6: QList 11 Cue 2 Stored.

MEGJEGYZÉS:

Amikor a soron következő memóriára kívánunk menteni, a STORE, SELECT
gombok használata előtt nem szükséges megadni a memória sorszámát.

Példa 2: A 11-es QListán lévő utolsó memória a 15-ös memória. Mentsük a 20-as számú memóriát a 11-es
QListára.
1. Válasszuk ki az intelligens gépeket vagy csatornákat, és állítsuk be a hozzájuk tartozó paraméter
értékeket.
2. Nyomjuk meg a QLIST 11-et. Ugorjuk át ezt a lépést, ha a memóriát az aktív lejátszóra akarjuk menteni.
3. Nyomjuk meg a CUE gombot és a 20 -at a számbillentyűzeten.
4. Nyomjuk meg a STORE gombot.
5. A SELECT megnyomásával válasszuk ki a 6-os húzót. A parancssorban a következő kiírás jelenik meg:
Playback 1/6: QList 11 Cue 20 Stored.

Új QListák készítése memóriák elmentése közben
A Vectoron lehetséges memóriát menteni és egy új Qlistát létrehozni egy időben. Az új Qlista a soron következő
sorszámot fogja felvenni, tehát a meglévő legnagyobb sorszámú Qlista sorszáma + 1.
Memória mentése és Qlista készítése
Példa 1: Készítsünk egy új Qlistát és mentsük el a szerkesztő tartalmát 1-es számú memóriaként.
1.

Válasszuk ki az intelligens gépeket vagy a csatornákat, és állítsuk be a hozzájuk tartozó paraméter
értékeket.

2.

Nyomjuk meg a STORE-t.

3.

Nyomjuk meg a CUE-t.

4.

A SELECT megnyomásával válasszunk ki egy üres lejátszómezőt. Ezzel a műveletsorral egy új Qlistát
készítettünk és a szerkesztőt 1-es számú memóriaként erre a Qlistára mentettük.

Példa 2: Készítsünk egy új QListát és mentsük el a szerkesztő tartalmát 10-es számú memóriaként.
1.

Válasszuk ki az intelligens gépeket vagy csatornákat és rendeljük hozzájuk a paraméter értékeket.

2.

Nyomjuk meg a STORE-t.

3.

Nyomjuk meg a CUE gombot, majd a 10 -et a számbillentyűzeten.

4.

A SELECT megnyomásával válasszunk ki egy üres lejátszómezőt. Ezzel a műveletsorral egy új Qlistát
készítettünk és a szerkesztőt 10-es számú memóriaként erre a Qlistára mentettük.
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Memóriák mentése a többfunkciós nyomógombok használatával
Többfunkciós nyomógombok használatával nagy mértékben növelni tudjuk a programozás gyorsaságát.
Memória mentése egy Qlistára a többfunkciós nyomógombok használatával
Példa: Mentsük a 12-es számú memóriát a 2-es Qlistára.
1.

Válasszuk ki az intelligens gépeket vagy csatornákat és állítsuk be a hozzájuk tartozó paraméter
értékeket.

2.

Nyomjuk meg a STORE gombot.

3.

Nyomjuk meg a 12 -t a 2-es Qlistához tartozó többfunkciós nyomógomb ablakban.

4.

Opció: adjunk nevet a memóriának. Nyomjuk meg a TEXT gombot a Text üzenet panel megnyitásához.

Mentési opciók használata
A Szerkesztő eszköztárban (Editor toolbar ) található STORE OPTIONS gombok használatával
meghatározhatjuk, hogy pontosan mit szeretnénk a memóriákba menteni. Elmenthetjük az összes, szerkesztőben
aktív intelligens gépet és csatornát, vagy csak párat belőlük. Eldönthetjük, hogy az aktív mozgógépekhez tartozó
összes paramétert tároljuk-e a memóriában, vagy csak néhányat.

30. ábra: Mentési opciók gombok

Mentési opciók

Mit tárolunk

All Editor (Piros +
Fehér) (Összes
szerkesztőben lévő
érték)

Az összes intelligens géphez vagy csatornához tartozó értéket, amely piros
színnel (a szerkesztőben kiválasztott értékek) és fehér színnel (a szerkesztőben
aktív értékek) jelennek meg a szerkesztőben, tároltuk a memóriában.

Only Selected (Csak
kiválasztott értékek)
(piros)

Az intelligens gépekhez vagy csatornákhoz tartozó értékek közül azokat,
amelyek piros színnel jelennek meg (a szerkesztőben kiválasztott értékek)
tároltuk a memóriában.

All Stage

A teljes világítási képet tároltuk a memóriában.

All Params for Selected

A kiválasztott mozgógépekhez (piros színű a szerkesztőben) tartozó összes
értéket tároltuk, ha a mozgógéphez tartozó dimmer intenzitás (fényerősség)
több, mint nulla.

All Params for Active

Az aktív mozgógépekhez (fehér vagy piros színű a szerkesztőben) tartozó
összes paraméter értéket tároltuk, ha a mozgógéphez tartozó fényerősség több,
mint nulla.

Mentési opciók megjelenítése
Nyomjuk meg a STORE OPTIONS gombot a Szerkesztő eszköztárban (Editor toolbar). A mentési opciók
gombok megjelennek a képernyőn.

MEGJEGYZÉS:

A STORE OPTIONS gombhoz a Szerkesztő eszköztárban (Editor toolbar), a
CUE vagy STORE gombok megnyomása után lehet hozzáférni.
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Memóriák megnevezése
A memóriáknak nevet lehet adni, amelyek a memória és lejátszó kijelzőkön jelennek meg.
Memóriák megnevezése
1.

Közvetlenül a memória elmentése után nyomjuk meg a TEXT gombot. A szöveg mező megnyílik a
kijelzőn.

2.

Adjuk meg a nevet az alfanumerikus billentyűzeten.

3.

Érintsük meg az OK gombot vagy nyomjuk meg az ENTER-t.

VAGY
1.

Válasszuk ki a Qlistát (ugorjuk át ezt a lépést, ha az aktív lejátszón lévő Qlistára vonatkoztatjuk a
műveletet) és a memóriát.

2.

Nyomjuk meg a TEXT gombot. A szöveg mező megjelenik a kijelzőn.

3.

Adjuk meg a nevet az alfanumerikus billentyűzeten.

4.

Érintsük meg az OK -t vagy nyomjuk meg az ENTER-t.

Memóriák törlése
Az előadáshoz rendelt memóriákból egyes memóriákat és memória sorokat is törölhetünk.
Egy memória törlése
Példa: Töröljük a 9-es memóriát az 5-ös Qlistáról.
1.

Nyomjuk meg a QLIST gombot és az 5 -öt a számbillentyűzeten.

2.

Nyomjuk meg a CUE gombot és a 9 -et a számbillentyűzeten.

3.

Nyomjuk meg a DELETE-et. A Delete (törlés) megerősítését felkínáló ablak megjelenik.

4.

Nyomjuk meg a DELETE -et újra.

VAGY
Érintsük meg a DELETE -et a törlési műveletet megerősítő ablakban. A sikeres törlési műveletet a
parancssorban megjelenő Deleted kiírás jelzi.
Memória csoport törlése
Példa: Töröljük 9-től 15-ig a memóriákat az 5-ös QListáról.
1.

Nyomjuk meg a QLIST gombot és adjuk meg az 5 -ös számot a számbillentyűzeten.

2.

Válasszuk ki 9-től 15-ig a memóriákat; CUE 9  15.

3.

Nyomjuk meg a DELETE gombot. A Delete (törlés) megerősítését felkínáló ablak megjelenik.

4.

Nyomjuk meg a DELETE -et újra..

VAGY
Érintsük meg a DELETE -et a törlési műveletet megerősítő ablakban. A sikeres törlési műveletet a
parancssorban megjelenő Deleted kiírás jelzi.
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Memóriák vizsgálata
Vizsgálat céljára a memóriákat a pult nyomógombjainak használatával, a többfunkciós nyomógombok táblázat
nézetében, vagy az intézőben tudunk kiválasztani.
Egy memória vizsgálata
1.

Válasszuk ki a Qlistát. Ugorjuk át ezt a lépést, ha a Qlista az aktív lejátszón lévő.

2.

Válasszuk ki a memóriát.

3.

Nyomjuk meg az EXAM gombot. A memóriára vonatkozó részletek megjelennek az aktív ablakban.

Memóriák másolása
Egy memória másolása
1.

Válasszuk ki a Qlistát, amely a másolni kívánt memóriát tartalmazza. Ugorjuk át ezt a lépést, ha a
Qlista az aktív lejátszón van.

2.

Válasszuk ki a memóriát.

3.

Nyomjuk meg a COPY gombot, hogy a memóriát átmásoljuk a vágólapra.

4.

Válasszuk ki a Qlistát, ahová át szeretnénk másolni a memóriát, és válasszuk ki az új memóriaszámot.

5.

Nyomjuk meg a PASTE gombot. A művelet sikeres végrehajtását a parancssorban láthatjuk. Az új
memóriához tartozó szöveg a következő: Copy of QList # (annak a QListának a száma, ahonnan
átmásoltuk a memóriát).

6.

Opció: A szöveg szerkesztő segítségével nevezzük át a memóriát.

Teljes Qlista átmásolása
Példa: Másoljuk át az 1-es Qlista teljes tartalmát a 2-es QListára.
QLIST 1, COPY, QLIST 2, PASTE; Az új QListához tartozó szöveg a következő: Copy of QList # (Annak a

QListának a száma, ahonnan a memóriát átmásoltuk).
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Memóriákhoz rendelt úszási idők beállítása
Memóriákhoz és paraméterekhez be- és kiúszási időt, be- és kiúsztatásukhoz késedelmi és várakozási időt
rendelhetünk.
Ha nem rendelünk külön úszási időket az egyes memóriákhoz, a rendszer automatikusan az alapbeállítás szerinti
úszási időkkel dolgozik, ezt tárolja el minden memóriához. Az alapbeállítás szerinti úszási idő 2.0 másodperc.
Az alapbeállítás szerinti úszási időket a Tools>Settings>Timing meüben változtathatjuk meg.
A 0 megnyomásával tudjuk a "cut", azaz nulla (azonnali) időt beállítani.

NYOMÓGOMB /
ÉRINTŐGOMB

Funkció

TIME

Az eszköztárat (Editor toolbar) időbeállító parancsokra állítja.

TIME IN

Beúsztatáskor az összes eszköz az itt beállított idő alatt úszik be az adott
értékre.

TIME OUT

Kiúsztatáskor az összes eszköz az itt beállított idő alatt úszik ki.
Ha egy memóriához nem rendelünk külön kiúszási időt, akkor a memória a
beúszási idővel úszik ki.

DELAY IN

Beúsztatáskor az összes eszköz az itt beállított késedelmi idő letelte után kezd el
beúszni.

DELAY OUT

Kiúsztatáskor az összes eszköz az itt beállított késedelmi idő letelte után kezd el
kiúszni.

WAIT

A WAIT megnyomásával két opció jelenik meg a Szerkesztő eszköztárban
(Editor toolbar): FOLLOW ON és MANUAL.

FOLLOW ON

A következő memóriához rendeli az úszási időt a Go parancs megadása nélkül.
A hurokfuttatáshoz ezt a beállítást használjuk.

MANUAL

A Go parancsra vár, mielőtt megkezdi az átúszást a következő memóriára.
Alapbeállítás szerint az összes memória Manual módban van.
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Úszási idők beállítása memória programozásakor
Példa: Állítsuk be az 1-es Qlistán lévő 5-ös memóriához rendelt úszási időket.

Idő:

Beúszási idő

Kiúszási idő

Beúszási idő
késleltetése

Kiúszási idő
késleltetése

Várakozás

Beállítás:

4.5

Alapbeállítás
(4.5)

3.0

2.0

Nincs beállítva

1.

Válasszuk ki az intelligens gépeket vagy csatornákat, és állítsuk be a hozzájuk tartozó paraméter
értékeket.

2.

Nyomjuk meg a QLIST gombot, majd az 1 -et a számbillentyűzeten.

3.

Nyomjuk meg a CUE gombot, majd az 5 -öt a számbillentyűzeten.

4.

Nyomjuk meg a TIME gombot. Az eszköztárat időbeállító parancsokra állítottuk.

5.

Nyomjuk meg a TIME IN gombot, majd a 4.5 -öt a számbillentyűzeten.

6.

Nyomjuk meg a DELAY IN gombot, majd a 3 -at a számbillentyűzeten.

7.

Nyomjuk meg a DELAY OUT gombot, majd a 2 -t a számbillentyűzeten.

8.

Nyomjuk meg a STORE gombot, majd nyomjuk meg a ENTER -t.

Úszási idők beállítása egy memória csoporthoz
Példa: Állítsuk be az 1-es Qlistán lévő 15  20-ig sorszámozott memóriákhoz rendelt úszási időket.
1.

Válasszuk ki az 1-es Qlistát, és 15  20-ig a memóriákat.

2.

Nyomjuk meg a TIME gombot. Az Eszköztár időbeállító parancsokra van állítva.

3.

Nyomjuk meg a TIME IN -t az Eszköztárban, majd a 4.5 -öt a számbillentyűzeten.

4.

Nyomjuk meg a STORE gombot.. A kiválasztott sorozatból az összes memóriához hozzárendeltük az új
úszási időt.

Úszási idők beállítása paraméterekhez
Példa: Állítsuk be a színtárcsához rendelt beúsztatási idő késleltetését 5 másodpercre.
1.

Válasszuk ki a mozgógépeket és állítsuk be a hozzájuk tartozó paraméter értékeket.

2.

Nyomjuk meg a COLOR. gombot. A paraméter kerekek funkcióit átváltottuk szín paraméter csoportra.

3.

Érintsük meg a COLOR WHEEL gombot, vagy nyomjuk meg a color wheel paraméter nyomógombot.

4.

Nyomjuk meg a TIME gombot. A Szerkesztő eszköztár most időbeállító parancsokra van állítva.

5.

Érintsük meg a DELAY-IN -t és nyomjuk meg az 5 -öt a számbillentyűzeten.

6.

Opció: Jelenítsük meg az időértéket a paraméter cellában: Format>Time.

Memóriákhoz rendelt úszási idők törlése
Amikor a kiúszási időt, illetve a be- és kiúszási idő késleltetését töröljük, a beállított időt töröltük a memóriából.
Amikor a beúszási időt töröljük, a törölt érték "cut", azaz nulla időre cserélődik ki.
Úszási idők törlése
Példa: Töröljük az 1-es Qlistán lévő 3-as memóriához rendelt úszási időket.
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1.

Válasszuk ki az 1-es Qlistát és a 3-as memóriát.

2.

Nyomjuk meg a TIME gombot. A Szerkesztő eszköztár időbeállító parancsokra van állítva.

3.

Válasszuk ki, melyik időértéket akarjuk törölni.

4.

Nyomjuk meg a DELETE gombot.
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Fan (csúsztatás) funkció
A fan funkció lehetővé teszi számunkra, hogy mozgógépek paramétereit, csatornák, vagy színváltók értékeit
egymáshoz képest elcsúsztassunk a kijelölési sorrendtől függően. A paraméter kerék szolgál az elcsúsztatás
beállítására. Mozgógép paramétereket, csatorna és színváltó értékeket el lehet csúsztatni oldalról, középről, vagy
tükrösen. Az oldalról csúsztatott módnál a bázis érték mindig valamelyik szélső gép. A csúsztatás ehhez a
bázishoz képest a többi gép értékeit módosítja.
A csúsztatási irányt fan módban a szerkesztő eszköztárban tudjuk megadni.

Fan eszköztár

Mit jelent
Az első géptől csúsztat jobbra.

Az utolsó géptől csúsztat balra.

A középen lévő géptől csúsztat jobbra és balra. Tükör effekt.

A középen lévő géptől csúsztat jobbra felfele, balra pedig lefele.
A csúsztatás irányát megfordítja.

Amikor a fan funkció aktív, a nyomógomb LED-je világít. Ha más paraméter csoportra kívánjuk a csúsztatási
funkciót alkalmazni, kapcsoljuk ki a fan-t, majd kapcsoljuk vissza.
Paraméterek csúsztatásának beállítása
1. Válasszunk ki mozgógépeket vagy csatornákat.
2.

Mozgógépek esetében válasszuk ki egy paraméterüket és adjuk meg a kezdő értéket. Csatornák
esetében adjuk meg a kezdő értéket. A kezdő érték lesz a bázis érték.

3. Nyomjuk meg a FAN –t. A szerkesztő eszköztár fan módba kerül.
4. A szerkesztő eszköztárban válasszuk ki a megfelelő típust.

5. A megfelelő paraméter kerékkel állítsuk be a csúsztatás mértékét.
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Ideiglenes memóriák
Ideiglenes memória alatt egy üres lejátszómezőre kihelyezett világítási képet értünk. Ezt a világítási képet a
későbbiek során felhasználhatjuk a programozás során. Az ideiglenes memóriákat később Qlistában tárolt
memóriaként is elmenthetjük.
Két módszer áll rendelkezésünkre ideiglenes memóriát készíteni:


Módszer 1 - A húzó szabályozza a kimeneti értéket nullától – 100%-ig, figyelmen kívül hagyva a
szerkesztőben lévő értékeket.



Módser 2 - Minden mozgógéphez vagy csatornához saját paraméter értékeket rendelünk. A húzó
szabályozza a kimeneti értéket nullától a legmagasabb megadott értékig.

Ideiglenes memória kihelyezése egy lejátszómezőre
Módszer 1: Helyezzük ki a szerkesztő tartalmát a 6-os lejátszómezőre.
1.

Válasszuk ki az intelligens gépeket vagy csatornákat.

2.

A SELECT megnyomásával válasszuk ki a 6-os lejátszómezőt. A parancssorban a következő kiírás
jelenik meg: Playback 1/6: Temporary Cue Assigned. A lejátszómező szabályozza a kimeneti értéket
nullától - 100%-ig.

Saját értékekkel rendelkező ideiglenes memória kihelyezése egy lejátszómezőre
Módszer 2: Helyezzük ki a szerkesztő tartalmát, meghatározott paraméter értékekkel, a 6-os lejátszóra.
1.

Válasszuk ki az intelligens gépeket vagy csatornákat, és állítsuk be a hozzájuk tartozó paraméter
értékeket.

2.

Nyomjuk meg a STORE gombot.

3.

A SELECT megnyomásával válasszuk ki a 6-os lejátszómezőt. A parancssorban a következő kiírás
jelenik meg: Playback 1/6: Temporary Cue Assigned. A lejátszómező szabályozza az értékeket nullától a
beállított értékig.

Intelligens gépek vagy csatornák hozzáadása egy ideiglenes memóriához
Példa: A szerkesztő tartalmának hozzáadása a 6-os húzón lévő ideiglenes memóriához.
1.

Válasszuk ki az intelligens gépeket vagy csatornákat.

2.

Nyomjuk meg az UPDATE-et.

3.

A SELECT megnyomásával válasszuk ki a 6-os lejátszómezőt. Az új mozgógépeket hozzáadtuk az
ideiglenes memóriához.

Ideiglenes memória konvertálása állandó memóriára és mentése egy új Qlistába
Elképzelés: Az előadás tartalmazza az 1-től 3-ig sorszámozott Qlistákat. Konvertáljuk a 6-os sorszámú
lejátszómezőre kihelyezett ideiglenes memóriát egy új Qlistára kihelyezett (4-es Qlista) állandó memóriára
(1-es számú memória), majd az éppen aktív szerkesztő tartalmát 2-es sorszámú memóriaként mentsük el
ugyanerre a Qlistára.
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1.

A 6-os lejátszómezőre már kihelyeztünk egy ideiglenes memóriát.

2.

Válasszuk ki az intelligens gépeket vagy csatornákat és állítsuk be a hozzájuk tartozó paraméter
értékeket.

3.

Nyomjuk meg a STORE gombot.

4.

A SELECT megnyomásával válasszuk ki a 6-os lejátszómezőt. Az Object Exists üzenet panel
megnyílik.

5.

Válasszuk ki a Create New QList -et. Az üzenet panel bezárul. A parancssorban a következő kiírás
jelenik meg: QList 4 Cue 2 Assigned. A 4-es számú Qlistán most két memória van, az eredetileg
ideiglenes memória most az 1-es számú memória.
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Lejátszómezők használata csatorna üzemmódban
A húzókat csatorna üzemmódban kézi mezőként használhatjuk. Az ilyenkor beállított nézetet elmenthetjük
memóriaként.
Amikor a lejátszómezők csatorna üzemmódban vannak, minden lejátszómező egy csatornát vezérel. A lejátszó
mező ilyenkor lapozható. Annyi lapból áll, amennyi szükséges ahhoz, hogy az összes csatornát elérhessük.
A csatornák intenzitását a potméterrel állíthatjuk be. A RESET megnyomásával természetesen a potméterek az
alapbeállított idővel leúsznak 0-ra.
Lejátszómezők csatorna üzemmódra állítása
Nyomjuk meg a CHANNEL gombot. (A húzóktól balra helyezkedik el)
Szintek beállítása és memória mentése
1.

A lejátszómezők csatorna üzemmódra állításához nyomjuk meg a CHANNEL gombot, amely a húzóktól
balra helyezkedik el.

2.

Ha szükséges, lapozzunk a kívánt csatornához.

3.

A potméterek segítségével állítsuk be az egyes csatornák szintjeit.

4.

Mentsük el a memóriát a STORE+ gomb használatával.

VAGY
QLIST # CUE # STORE, or STORE SELECT.

Nyomjuk meg a RESET gombot a csatornák elengedéséhez.
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7. fejezet: Memóriák módosítása
Ebben a fejezetben a következő dolgokról fogunk tanulni:


Hogyan lehet memóriákat felülírni



Hogyan tudjuk az Update Items üzenet panelt használni



Hogyan használjuk az Eszköztárban lévő Mentési opciókat ( Store Options tools)



Hogyan módosíthatjuk a memóriákat a STORE használatával



Hogyan tegyünk memóriákat a szerkesztőbe

A Memóriák módosításáról
Memóriákat a STORE és az UPDATE nyomógombok használatával tudunk módosítani. Attól függ, melyik
gombot használjuk a művelet során, hogy milyen memóriákat akarunk módosítani.
Gyakorlati szabály szerint akkor használjuk az UPDATE gombot, amikor valamelyik lejátszómezőre kihelyezett
memóriát akarjuk módosítani, és akkor használjuk a STORE gombot, amikor olyan memóriákat akarunk
módosítani, amelyek nincsenek kihelyezve lejátszómezőre.
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Memóriák felülírása
Használjuk az UPDATE gombot olyan memóriák módosítására, amelyek éppen aktívak. (a kimeneten vannak).
Az UPDATE megnyomásával megnyitjuk az Update Items üzenet panelt.
Az Update Items üzenet panelben lehetőségünk van memóriákat és könyvtárakat felülírni. Azok a memóriák,
amelyekre a módosítás vonatkozik, a memóriaoszlopban jelennek meg. Azok a könyvtárak, amelyekre a
módosítás vonatkozik, a könyvtár oszlopban jelennek meg. A memória oszlopban lévő memóriák közül egyes
memóriákat vagy az összes memóriát is módosíthatjuk.

MEGJEGYZÉS: A visszavonás művelet az összes felülírás műveletre érvényes.

Példa 1: Memóriák felülírására
Lejátszómező

QLista

Memória

Csatorna

Dimmer %

A/B

20

2

10

65

Változtassuk meg az A/B lejátszómezőre kihelyezett 20-as Qlistán lévő 2-es számú memóriához rendelt
dimmer értékeket.
1.

Válasszuk ki a 10-es csatornát és változtassuk meg a hozzá tartozó dimmer értékeket.

2.

Nyomjuk meg az UPDATE gombot. Az Update Items üzenet panel megnyílik. AB/QL 20/ CUE 2 kiírás
jelenik meg a memória oszlopban.

3.

Nyomjuk meg az UPDATE gombot .

VAGY
Érintsük meg az OK-t. A memóriát felülírtuk az új értékekkel. Az üzenet panel bezárul.

Példa 2: Memóriák felülírására
Lejátszómező

QLista

Memória

Mozgógép

Dimmer %

X/Y %

A/B

20

2

10

FL

50/50

PB 10

30

3

10

Cián %

80

•

Módosítsuk az A/B lejátszómezőn található 20-as QListán lévő 2-es számú memóriát úgy, hogy
változtassuk meg a döntési és forgatási szögeket 60/60-ra.

•

Módosítsuk a 10-es lejátszón található, 30-as QListán lévő 3-as memóriát úgy, hogy változtassuk
meg a cián értéket 50-re.
1.

Válasszuk ki a 10-es számú mozgógépet (spot).

2.

Állítsuk be a döntési és forgatási szögek értékeit 60/60-ra. Nyomjunk ENTER -t.

3.

Állítsuk be a cián értékét 50-re. Nyomjunk ENTER -t.

4.

Nyomjuk meg az UPDATE. gombot. Az Update Items üzenet panel megnyílik. AB/QL 20/ CUE 2 és
PB10/QL 30/CUE 3 kiírások megjelennek a memória oszlopban.

5.

Nyomjuk meg újra az UPDATE gombot.

VAGY
Érintsük meg az OK-t. Az üzenet panel bezárul. Minden egyes memóriát felülírtunk az új értékekkel.
A módosított értékek a következőképpen jelennek meg:
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Lejátszómező

QLista

Memória

Mozgógép

Dimmer %

X/Y %

A/B

20

2

10

FL

60/60

PB 10

30

3

10

Cián %

50

Példa 3: Memóriák felülírására
Lejátszómező

QLista

Memória

Mozgógép

Dimmer %

X/Y %

A/B

20

2

10

FL

50/50

PB 10

30

3

10

Cián %

80

•

Módosítsuk a 10-es lejátszómezőn található 20-as QListán lévő 2-es számú memóriát úgy, hogy
változtassuk meg a döntési és forgatási szögek értékét 60/60-ra.

•

NE módosítsuk viszont az A/B lejátszón található 30-as Qlistán lévő 3-as memóriához tartozó cyan
értékeket, még akkor se, ha egy új érték aktív a szerkesztőben.
1.

Válasszuk ki a 10-es mozgógépet (spot).

2.

Állítsuk be a döntési és forgatási szögeket 60/60-ra.

3.

Állítsuk be a cián értéket 50-re.

4.

Nyomjuk meg az UPDATE gombot. Az Update Items üzenet panel kinyílik. AB/QL 20/CUE 2 és
PB10/QL 30/CUE 3 kiírások megjelennek a memória oszlopban.

5.

Nyomjuk meg a AB/QL 20/CUE 2 kiírást a memória oszlopban.

6.

Nyomjuk meg az OK-t. Az üzenet panel bezárul. A 2-es számú memóriát az új értékekkel felülírtuk.

A módosított értékek a következőképpen jelennek meg a képernyőn:
Lejátszómező

QLista

Memória

Mozgógép

Dimmer %

X/Y %

A/B

20

2

10

FL

60/60

PB 10

30

3

10

Cián %

80
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Az Update üzenet panel opciók használata
Mit jelent

Opció
ALL + NEW

A memóriák a már a memóriában lévő értékekkel és a még nem a memóriában
lévő értékekkel is felülíródnak.

LAST PBS

Egyelőre nem használható funkció.

MASTER PB ONLY

Csak az aktív lejátszón lévő memóriákat írja felül. Azok a memóriák, amelyek
más lejátszókra vannak kihelyezve, nem jelennek meg a memórialistán.

UPDATE ALL LIBS

Az összes könyvtárat felülírja.

Memóriák módosítása
Olyan memóriákat is módosíthatunk, amelyek nem aktívak a lejátszón ill. Nincsenek a szerkesztőben.
Intelligens gépek vagy csatornák hozzáadása egy memóriához
1.

Válasszuk ki az intelligens gépeket vagy csatornákat és állítsuk be a hozzájuk tartozó paraméter
értékeket.

2.

Válasszuk ki a QListát és a memóriát.

3.

Nyomjuk meg a STORE gombot. A Store Options üzenet panel megnyílik.

4.

Érintsük meg az UPDATE gombot.

Intelligens gépek vagy csatornák törlése memóriákból
1.

Nyomjuk meg a RELEASE gombot.

2.

Válasszuk ki az intelligens gépeket vagy csatornákat.

3.

Opció: válasszuk ki a paramétereket.

4.

Válasszuk ki a QListát és a memóriákat.

5.

Nyomjuk meg a STORE gombot.

Idő értékek megváltoztatása
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1.

Válasszuk ki a QListát és a memóriát.

2.

Nyomjuk meg a TIME gombot.

3.

Érintsük meg a TIME –ot a Szerkesztő eszköztárban (Editor toolbar), és adjuk meg az új időértékeket.

4.

Nyomjuk meg a STORE gombot.
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Memória szövegének módosítása
1.

Válasszuk ki a Qlistát és a memóriát.

2.

Nyomjuk meg a TEXT gombot.

3.

A Text üzenet panelben írjuk át a régi szöveget az újra.

4.

Nyomjuk meg a STORE gombot.

Paraméterekhez rendelt úszási idők módosítása
Példa: Állítsuk be az 1-es Qlistán lévő 5-ös memóriához tartozó színtárcsa paraméterhez rendelt beúszási
idő késleltetését 5 másodpercre.
1.

Válasszuk ki az 1-es Qlistát és az 5-ös memóriát.

2.

Válasszuk ki a mozgógépeket.

3.

Nyomjuk meg a COLOR gombot. A paraméter kerék funkciókat szín paraméter csoportra állítjuk be.

4.

Érintsük meg a COLOR WHEEL -t vagy nyomjuk meg a color wheel nyomógombot. A Color Wheel
paramétert kiválasztottuk.

5.

Nyomjuk meg a TIME gombot. A Szerkesztő eszköztárat időbeállító parancsokra állítottuk.

6.

A Szerkesztő eszköztárban nyomjuk meg a DELAY IN gombot, majd az 5-öt a számbillentyűzeten.

7.

Nyomjuk meg a STORE gombot. A paraméterhez rendelt időt eltároltuk a memóriában.

8.

Opció: Ha a paraméterhez rendelt időt meg szeretnénk jeleníteni a paraméter cellában, válasszuk ki az
idő ikont a Format menüben vagy az eszköztárban.

Memóriák kihelyezése a szerkesztőbe
Memóriákat kétféleképpen tudunk kihelyezni a szerkesztőbe: vagy megtartjuk a memória és a hozzá tartozó
információ közti kapcsolatot, vagy nem tartjuk meg.
Amikor memóriákat módosítunk, meg akarjuk tartani a memóriához kapcsolódó információkat. Amikor egy
memóriát egy másik memória készítéséhez használunk, nem fontos számunkra a memóriához kapcsolódó
információk.

FONTOS!

Azok a memóriák, amelyeket kihelyezünk a szerkesztőre mindig felkerülnek az aktív

lejátszómezőre.

Memória kihelyezése a szerkesztőbe módosítás céljából
1. Válasszuk ki a Qlistát és a memóriát.
2. Nyomjuk meg a SPOT vagy a CHANNEL gombot. A memória most a szerkesztőben van.
3. Válasszuk ki az intelligens gépeket vagy csatornákat és állítsuk be a hozzájuk tartozó paraméter
értékeket, vagy pedig töröljük a mozgógépeket vagy csatornákat.
4. Nyomjuk meg az UPDATE gombot.
Memória kihelyezése a szerkesztőbe és egy új memória elmentése
Példa: Helyezzük ki az 5-ös memóriát a szerkesztőre, módosítsuk a hozzá tartozó értékeket, és mentsünk el
egy új memóriát.
1. Az 5-ös memória kiválasztásához nyomjuk meg a CUE -t és 5 -t.
VAGY
Ha a többfunkciós nyomógombokon hozzáférhetünk a memóriához, érintsük meg a memóriához tartozó
nyomógombot.
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2. Nyomjuk meg az ENTER -t.
3. Változtassuk meg az értékeket a szerkesztőben, adjunk hozzá vagy töröljünk intelligens gépeket vagy
csatornákat.
4. Adjunk új sorszámot a memóriának, majd nyomjuk meg a STORE gombot. Az új memóriát kihelyeztük
az aktív lejátszóra.

A Vakszerkesztés üzemmód használata
Memóriákat vakszerkesztés üzemmódban is programozhatunk. Amikor a vakszerkesztés üzemmód aktív, a
szerkesztő tartalma nem jelenik meg a kimeneten.
A vakszerkesztés üzemmód aktiválása
Nyomjuk meg a BLIND gombot. A gombhoz tartozó LED világít.
Memóriák tárolása vakszerkesztés üzemmódban
1.

A Vakszerkesztőbe való belépéshez nyomjuk meg a BLIND gombot.

2.

Válasszuk ki az intelligens gépeket vagy csatornákat, és állítsuk be a hozzájuk tartozó paraméter
értékeket.

3.

Használjuk bármelyik mentési műveletet, beleértve a STORE SELECT-et.

Kilépés a vakszerkesztés üzemmódból
Nyomjuk meg a BLIND gombot. A gombhoz tartozó LED nem világít.
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8. fejezet: Könyvtárak
Ebben a fejezetben a következő témákról lesz szó:


Könyvtárak mentése



Könyvtárak megnevezése



Könyvtárak törlése



Könyvtárak megtekintése



Könyvtárak másolása



A szerkesztő eszköztár könyvtár üzemmódjának használata



Könyvtárak módosítása



Könyvtárak használata programozás során

A Könyvtárakról általában
A könyvtárak különböző paraméterek egyes értékeit tartalmazzák. A könyvtárak egy adatbázisban tárolódnak,
ahonnan bármikor elővehetjük őket. Könyvtárak használatával igen gyorsan tudunk a teljes előadásra vonatkozó
módosításokat eszközölni.
999 könyvtárat tárolhatunk minden egyes könyvtártípushoz, melyek a következők:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Pozíció - Minden paraméter a position tárban.
Szín - Minden paraméter a color tárban.
Beam - Minden paraméter a beam tárban.
Effektek
Időzítések
Intenzitás - Minden paraméter az intensity tárban.
Gobó - Minden paraméter a image tárban.
Shape - Minden paraméter a shape tárban.
Palette
Tracking

MEGJEGYZÉS:

A fenti listán lévő könyvtártípusok számozása megegyezik az eszköztárban található
library címke alatti számozással.
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Könyvtár funkciók
Könyvtárakat a szerkesztő eszköztár könyvtár üzemmódjában és a pult nyomógombjainak használatával, illetve
a többfunkciós nyomógombok használatával lehet tárolni.
Könyvtárak mentésének a folyamata a következő:
1.
2.
3.
4.

Válasszuk ki az eszközöket és rendeljük hozzá a paraméter értékeket.
Könyvtár mentése funkcióhoz a pulton lévő LIB gombot vagy az eszköztárban lévő LIBRARY gombot
nyomjuk meg.
Válasszuk ki a könyvtár típusát és számozzuk meg a könyvtárat.
Opció: válasszuk ki valamelyik, az eszköztárban található mentési műveletet.

Az eszköztárban lévő számozott listán minden könyvtártípus megtalálható, így bármelyik könyvtártípust ki
tudjuk választani csupán a szám megadásával. A legtöbb könyvtártípus kiválasztásához ezenkívül a paraméter
nyomógombokat is használhatjuk. Példa: Amikor szín könyvtárat akarunk menteni, nyomjuk meg a COLOR
gombot, vagy nyomjuk meg a 2 - es számot, amely a listán a szín könyvtárat jelöli.

Könyvtárak szerkesztése és mentése
Példa: Mentsük el a 8-as számú szín könyvtárat.
1.

Válasszuk ki az eszközöket és rendeljük hozzá a szín paraméter értékeket.

2.

Nyomjuk meg a STORE gombot.

3. Érintsük meg a 8 -t a színkönyvtár többfunkciós nyomógombjain.
VAGY
1.

Válasszuk ki az eszközöket és rendeljük hozzá a szín paraméter értékeket.

2.

Nyomjuk meg a LIB gombot

VAGY
Érintsük meg a LIBRARY gombot az eszköztárban.
3.

Nyomjuk meg a COLOR gombot és a 8-t.

4.

Nyomjuk meg a STORE gombot.

Könyvtárak megnevezése
1.

Válasszuk ki a könyvtárat.

2.

Nyomjuk meg a TEXT gombot. A text üzenetpanel megnyílik.

3.

Adjuk meg a könyvtár nevét a nyomógombok használatával.

4.

Nyomjuk meg a STORE -t vagy érintsük meg az OK-t. Az üzenetpanel bezárul.

VAGY
A könyvtár mentése után közvetlen nyomjuk meg a TEXT gombot és kövessük a 3-as és 4-es lépéseket.
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Könyvtárak megtekintése
Könyvtárlisták megtekintése
A könyvtártípus kiválasztásához nyomjunk meg egy paraméter nyomógombot, majd nyomjuk meg az EXAM
gombot.
VAGY
Ha listás megjelenítést szeretnénk érintsük meg

ikont. A könyvtárlisták jelennek meg az aktív ablakban.

Egy könyvtár megtekintése
Példa: Tekintsük meg az 5-ös számú pozíció könyvtárat
1.

Válasszuk ki az 5-ös számú pozíció könyvtárat.

2.

Nyomjuk meg az EXAM gombot. A könyvtár tartalma megjelenik az aktív panelben.

VAGY
1.

Ha listás megjelenítést szeretnénk, érintsük meg

2.

Kattintsunk kétszer az 5-ös könyvtárra. A könyvtár tartalma megjelenik az aktív panelben.

ikont.

Könyvtárak másolása
Másoljuk át az 1-es számú pozíció könyvtárat a 4-es számú pozíció könyvtárba.
1.

Válasszuk ki az 1-es pozíció könyvtárat.

2.

Nyomjuk meg a COPY-t. Az 1-es számú könyvtárat a vágólapra másoltuk.

3.

Válasszuk ki a 4-es számú pozíció könyvtárat.

4.

Nyomjuk meg a PASTE gombot. Az 1-es pozíció könyvtárat átmásoltuk a 4-es pozíció könyvtárba. A
4-es pozíció könyvtárra vonatkozó többfunkciós nyomó-gombon a következő szöveg jelenik meg: Copy
of 1.

Könyvtár tároló üzemmódok használata
A LIBRARY gomb megnyomásával a szerkesztő eszköztárat könyvtár üzemmódra állítjuk. Az eszköztárban
ekkor további gombok jelennek meg, amelyekkel újabb műveleteket tudunk végrehajtani könyvtárak tárolásával
kapcsolatban.

Gomb

Funkciója

Alapbeállítása
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FIXTURE
SPECIFIC

Ezt a típusú könyvtárat csak azokhoz a gépekhez lehet
hozzárendelni, amelyeket a könyvtár programozásakor
használunk. A könyvtárban minden egyes géphez be van
állítva a hozzárendelt érték.

A könyvtár
kategóriájától függ.

DEVICE
SPECIFIC

Ezt a könyvtár típust az ugyanahhoz az eszköztípushoz
tartozó eszközökhöz lehet elkészíteni. Csak a könyvtárban
lévő első eszköz van jelölve.

A könyvtár
kategóriájától függ

PATTERN

Ez a típusú könyvtár hasonló az effektekhez, és
folyamatosan, ismétlődő mintaként rendeljük hozzá az
intelligens gépekhez vagy csatornákhoz.
Példa: A könyvtár az 1, 2, és 3-as számú mozgógépekhez
vagy csatornákhoz tartalmaz értékeket. Rendeljük az
értékeket 1-től 9-ig számozott eszközökhöz.

Kikapcsolva

•

Az 1-es mozgógéphez vagy csatornához rendelt
értéket az 1, 4, és 7-es számú mozgógéphez vagy
csatornához rendeljük.

•

A 2-es mozgógéphez vagy csatornához rendelt
értékeket a 2, 5, és 8-as számú mozgógéphez vagy
csatornához rendeljük.

•

A 3-as mozgógéphez vagy csatornához rendelt
értékeket a 3, 6, és 9-es számú mozgógéphez vagy
csatornához rendeljük.

TRACKING

A könyvtár minden memória módosításra hatással van.

Bekapcsolva

ALL FOR
SELECTED
BANK

Minden
paraméter,
amely aktív
paraméterként
ugyanahhoz a paraméter csoporthoz tartozik, tárolva van a
könyvtárban.
Példa: Adjuk meg a cián értékét és mentsünk el egy
színkönyvtárat. Az ugyanabban a paraméter csoportban
lévő minden más paraméterhez tartozó éppen aktív
értékek is tárolva vannak a könyvtárban.

Bekapcsolva

INCLUDE
TIME

A kiválasztott paraméterekhez rendelt időket a könyvtár
tartalmazni fogja.

Kikapcsolva

INCLUDE
EFFECT

A kiválasztott paraméterekhez tartozó effekteket a
könyvtár tartalmazni fogja.

Kikapcsolva

STICKY
PARAM

Csak a kiválasztott paramétert tárolja a könyvtárban.
Példa: Mentsük el a cián színt a színkönyvtárban, de ne
mentsük el a sárgát, magentát, vagy bármelyik más
paramétert.

BANK
FILTERS

Amikor be van kapcsolva, tartalmazza az összes
paramétert a csoportban.

MEGJEGYZÉS:

Bekapcsolva

Mikor egy eszköz specifikus (Device Specific) könyvtárat mentünk, győződjünk meg
arról, hogy az összes kiválasztott mozgógép a megfelelő értére van e állítva. Az eszköz specifikus könyvtárak
esetében a Vector lehetővé teszi, hogy egyes gépek saját értéket vegyenek fel. Ez akkor lehet hasznos, ha egyes
gépek esetében korrekciót kell alkalmaznunk, pl. ha egy gobó átkerül az 1. helyről a 2 -be.
A paraméterekre vonatkozó alapértelmezett könyvtártípusok:
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Fixture Specific
(gép specifikus)

Device Specific
(eszköz specifikus)

Sequential
(szekvenciális)

Pozíció

Szín

Effekt

Intenzitás

Írisz, zoom, fókusz,
effektek

Időzítés

Tracking

Gobók, animációs tárcsák
Shape
Paletta

Könyvtárak nem alapértelmezett módon való mentése
Példa: Mentsünk el egy könyvtárat szekvencia módban.
1.

Válasszuk ki az eszközöket és állítsuk be a szín értékeket.

2.

Nyomjuk meg a STORE-t.

3.

Érintsük meg a LIBRARY-t.

VAGY
Nyomjuk meg a LIB gombot.
4.

Nyomjuk meg a COLOR-t.

5.

Érintsük meg a SEQUENTIAL gombot.

6.

Érintsünk meg egy könyvtár számot a szín könyvtár többfunkciós nyomógombjain.

VAGY
Nyomjunk meg egy számot a számozott billentyűzeten, majd nyomjuk meg a STORE gombot.
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Könyvtárak módosítása
Könyvtárakat közvetlenül is módosíthatunk, de memóriák felülírásával is módosulhat egy könyvtár.
Egy könyvtárhoz tartozó memóriák automatikusan megváltoznak, ha a könyvtárat módosítjuk.
Egy könyvtár módosítása
Példa: Változtassuk meg a 2-es mozgógéphez tartozó paraméter értékeket az 1-es gobó könyvtárban.
1.

Válasszuk ki az 1-es számú gobó (image) könyvtárat.

2.

Nyomjuk meg a SPOT gombot.

3.

A 2-es mozgógép kiválasztásához nyomjuk meg a 2-t, és rendeljük hozzá az értékeket.

4.

Nyomjuk meg a STORE-t. Az 1-es számú gobó könyvtárat felülírtuk.

Gépek hozzáadása egy könyvtárhoz
Példa: Adjuk hozzá a 3-as és a 4-es mozgógépet az 1-es gobó könyvtárhoz.
1.

Válasszuk ki az 1-es gobó (image) könyvtárat.

2.

Nyomjuk meg a SPOT-ot.

3.

Nyomjuk meg a 3,+, 4-et az új mozgógépek kiválasztásához.

4.

Állítsuk be a paraméter értékeket.

5.

Nyomjuk meg a STORE gombot. Az 1-es számú gobó könyvtárat felülírtuk.

Gépek kivétele egy könyvtárból
Példa: Vegyük ki a 3-as és a 4-es mozgógépet az 1-es számú gobó könyvtárból.
1.

Válasszuk ki az 1-es gobó könyvtárat.

2.

Nyomjuk meg a SPOT-ot.

3.

Nyomjuk meg a 3,+, 4 -et a mozgógépek kiválasztásához.

4.

Nyomjuk meg a RELEASE gombot.

5.

Nyomjuk meg a STORE gombot. Az 1-es gobó könyvtárat felülírtuk.

MEGJEGYZÉS: Eszközök hozzáadása könyvtárakhoz és kivétele könyvtárakból műveletek
egyszerre több könyvtárra vonatkoztatva is elvégezhetők.

Könyvtárak használata memóriák programozásához
Világítási képek készítésénél a könyvtárak használatával megkönnyíthetjük, meggyorsíthatjuk, és precízebbé
tehetjük a memóriák szerkesztését.
Különösen fontos a pozíció könyvtárak használata, mivel a könyvtárak módosításával felülírjuk az összes
memóriát, melyet a könyvtárak használatával programoztunk. Ha például az előadás helyszíne megváltozik, a
pozíció könyvtárak módosításával biztosak lehetünk afelől, hogy a memóriákban tárolt pozíciók is felülíródnak.
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Memória programozása könyvtárak használatával
Példa: Memória programozása az 5-ös pozíció könyvtár segítségével.
1.

Válasszunk ki mozgógépeket.

2.

Válasszuk ki az 5 pozíció könyvtárat az érintőképernyőn lévő többfunkciós nyomógombok
segítségével. Ekkor a kiválasztott mozgógépek a könyvtárban tárolt értékekre pozícionálnak. A
mozgógépek pozíció mezőiben megjelenik a könyvtár ikonja.

VAGY
1.

Válasszunk ki mozgógépeket.

2.

Nyomjuk meg a LIB-et.

3.

Nyomjuk meg a POSITION-t és a 5 -t számbillentyűkkel.

4.

Nyomjuk meg az ENTER-t. Ekkor a kiválasztott mozgógépek a könyvtárban tárolt értékekre
pozícionálnak. A mozgógépek pozíció mezőiben megjelenik a könyvtár ikonja.
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9. fejezet: Csoportok
Ebben a fejezetben a következő dolgokról fogunk tanulni:


Csoportok tárolása



Csoportok megnevezése



Csoportok törlése



Csoportok vizsgálata



Csoportok másolása



Csoportok módosítása

A Csoportokról általában
A csoportok rendszeresen használt mozgógépek és csatornák összessége. Az eszközök csoportokba rendezésével
gyorsabban tudunk egyes eszközöket kiválasztani. Csoportokkal ugyan úgy tudunk dolgozni, mint bármi más
objektummal.

Automatikus csoportok
Amikor az előadásban használt eszközök összerendelése megtörtént, a Vector a Patch Manager-ből való
kilépéskor automatikusan csoportokba rendezi azokat.
Ezek a csoportok az alábbiakat tartalmazzák:






Az összes mozgógép
Páratlan számú mozgógépek
Páros számú mozgógépek
Típusonként egy-egy csoport mozgógép
Az összes színváltó
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Műveletek végrehajtása csoportokkal
Csoportok tárolása
1.

Válasszuk ki az intelligens gépeket vagy csatornákat.

2.

Nyomjuk meg a STORE gombot.

3.

Nyomjunk meg egy számot a csoport többfunkciós nyomógombokon.
VAGY

1.

Válasszuk ki az intelligens gépeket vagy csatornákat

2.

Nyomjuk meg a GROUP gombot és adjunk meg egy számot a számbillentyűzeten.

3.

Nyomjuk meg a STORE gombot.

TIPP! A kiválasztás sorrendje a csoporttal együtt elmentődött. A kiválasztás sorrendje szabályozza,
hogy a fan és effektek funkciók hogyan rendelődnek hozzá a kiválasztott eszközökhöz.

Csoportok megnevezése
1.

Válasszuk ki a csoportot.

2.

Nyomjuk meg a TEXT gombot. A text üzenet panel megnyílik.

3.

Adjunk nevet a csoportnak a billentyűzet használatával.

4.

Nyomjuk meg a STORE gombot vagy érintsük meg az OK-t. Az üzenet panel bezárul.
VAGY

Közvetlenül a csoport elmentése után nyomjuk meg a TEXT gombot, majd kövessük a 3-as és 4-es
lépéseket.

Csoportok törlése
1.

Válasszuk ki a csoportot.
VAGY
Válasszunk ki több csoportot: GROUP #  #

2.

Nyomjuk meg a DELETE gombot. A Delete üzenet panel megnyílik.

3.

Nyomjuk meg a DELETE -et újra, vagy érintsük meg a DELETE -et az üzenet panelben.

Csoportok vizsgálata
Egy csoportlista megtekintése
Nyomjuk meg a GROUP , majd az EXAM gombot.
VAGY

Állítsuk a többfunkciós nyomógombokat táblázat nézetbe a
megjelenik az aktív kijelzőn.
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Egy csoport vizsgálata
Példa: Vizsgáljuk meg az 5-ös csoportot.
1.

Válasszuk ki az 5-ös csoportot.

2.

Nyomjuk meg az EXAM gombot. A csoport tartalma megjelenik az aktív kijelzőn.
VAGY

1.

Tekintsük meg a csoportokat táblázat formátumban. Ha a csoport ablak többfunkciós nyomógomb
formátumban van, állítsuk táblázat nézetre.

2.

Kattintsunk duplán az 5-ös csoportra. A csoport tartalma megjelenik az aktív kijelzőn.

Csoportok másolása
1.

Válasszuk ki a csoportot, ahonnan másolni szeretnénk.

2.

Nyomjuk meg a COPY-t. A csoportot a vágólapra másoltuk.

3.

Válasszuk ki a csoportot, ahová másolni szeretnénk.

4.

Nyomjuk meg a PASTE gombot. Az új csoport a következő nevet kapja: Copy of Group # (Annak a
csoportnak a száma, ahonnan másoltunk).

Csoportok módosítása
Csoportok módosításakor a következő lehetőségek közül választhatunk:


Meglévő csoport felülírása újonnan kiválasztott eszközökkel.



Kiválasztott mozgógépek vagy csatornák hozzáadása a csoporthoz.



Kiválasztott mozgógépek vagy csatornák kivétele a csoportból.

Intelligens gépek vagy csatornák hozzáadása egy csoporthoz
1.

Nyomjuk meg a CHANNEL vagy a SPOT gombot és válasszuk ki az intelligens gépeket vagy
csatornákat.

2.

Válasszuk ki a csoportot.

3.

Nyomjuk meg a STORE gombot. Az Object Exists üzenet panel megnyílik.

4.

Érintsük meg az UPDATE gombot. Az üzenet panel bezárul, a csoportot pedig felülírtuk az új
információval.
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Intelligens gépek vagy csatornák kivétele egy csoportból
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1.

Nyomjuk meg a RELEASE gombot.

2.

Válasszuk ki az intelligens gépeket vagy csatornákat.

3.

Opció: válasszuk ki a paramétert.

4.

Válasszuk ki a csoportot vagy csoportokat.

5.

Nyomjuk meg a STORE gombot. Az Object Exists üzenet panel megnyílik.

6.

Érintsük meg a RELEASE gombot. A csoportot felülírtuk.

Vector gépkönyv

10. fejezet: Lejátszás
Ebben a fejezetben a következő dolgokról fogunk tanulni:


A mesterhúzó



Lejátszómezők



Lejátszómezők közti prioritások



Az aktív lejátszómező



Lejátszómezőkhöz tartozó képernyők

Valamint:


Hogyan lehet Qlistákat a lejátszómezőkre kihelyezni



Hogyan tudjuk a lejátszómezők tartalmát törölni



Lejátszómezők beállítása normál lejátszásra és chaserek -re



A sebességet szabályozó gombok használata és a sebesség beállítása

A mesterhúzóról általában
A mesterhúzó (general master) és az ahhoz tartozó blackout gomb (BO) szabályozza a Vector teljes dimmer
kimenetét. Amikor a mesterhúzó a mező legalján helyezkedik el, a fényerő nulla. Amikor a mesterhúzó a mező
legtetején van, a fényerő maximumra van állítva.
A mesterhúzó állapota a parancssorban jelenik meg.
A teljes dimmer kimenet tiltása
Nyomjuk meg a B.O. gombot. A gombhoz tartozó LED világít, és a parancssorban a GM érték piros.
A teljes dimmer kimenet engedélyezése
Nyomjuk meg a B.O. gombot. A gombhoz tartozó LED kialszik, és a parancssorban a GM érték zöld és
százalékos formátumban mutatja a dimmer kimenet értékét.
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A lejátszómezőkről általában
A Vector lejátszómezői a következők:


A/B lejátszómező



Univerzális lejátszómezők



Memóriagombok

Minden egyes lejátszómezőhöz tartozik egy SELECT gomb Ezzel a gombbal lehet egy memórialistát vagy egy
ideiglenes memóriát a lejátszóra kihelyezni, illetve az aktív lejátszómezőt is ezzel a gombbal lehet aktiválni.
Minden SELECT gombhoz tartozik egy LED. Amikor a lejátszómező aktív, a hozzá tartozó LED világít.
Minden egyes lejátszómezőhöz tartozik egy LED, amely a SELECT gomb fölött helyezkedik el. A LED színe a
paraméter hozzárendelés típusát mutatja.

LED színe

Paraméter hozzárendelés
típusa

Zöld

QLista

Piros

Chaser

Sárga

Ideiglenes memória

A lejátszómezőkhöz tartozó vezérlő nyomógombok és a húzók alapbeállításai megváltoztathatók.

A/B lejátszómező
Az A/B lejátszómező az alapbeállítás szerinti aktív lejátszómező. Amikor az A/B lejátszómező aktív, a
lejátszómező saját vezérlőgombjaival tudunk lejátszás funkciókat eszközölni.
Amikor az A/B lejátszómező nem aktív, a nyomógombok funkciói alapbeállítás szerint a következők:



A - HOLD/BACK
B - GO)



A húzó - átúsztató



B húzó - mesterhúzó

Az A gomb, B gomb és a húzók funkciói a Playback Properties üzenet panelben lévő Playback Definitions
almenüben megváltoztathatók.
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Univerzális lejátszómezők

32. ábra: Univerzális lejátszómező a kapcsolódó gombokkal és kijelzőkkel

Az univerzális lejátszómezők négyféle üzemmódban működtethetők:


Lejátszó - A húzók a fényerőt szabályozzák.



Rate (sebesség) - A húzók az úszási idők sebességét szabályozzák.



Csatorna - Minden egyes húzó egy csatornát szabályoz. Csatorna oldalból bármennyi lehet.



Parameter - Egyelőre nem használható funkció.

A lejátszómezők üzemmódjai globálisak, ezért minden lejátszómezőre hatással vannak, hacsak nem állítjuk be
másként a Playback Properties üzenet panelben.
Minden egyes húzóhoz egy programozható flash gomb és két programozható gomb tartozik. A lejátszómező
funkcióját megváltoztathatjuk. A lejátszómezőhöz tartozó vezérlőgombokat és a lejátszó funkcióját a Playback
Properties üzenet panelben lévő Playback Definitions címke alatt lehet konfigurálni.
Az alapbeállítás szerinti funkciók a következők:

33. ábra: Húzók és vezérlőgombok
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Lejátszómezők lapozása
A piros Vectorhoz (Vector Red) 5, a kék Vectorhoz (Vector Blue) pedig 10 lejátszómező oldal tartozik.
A húzók tárolják az egyes oldalakon megadott értékeket, így amikor lapozunk, automatikusan az adott oldalon
lévő érték érvényesül. Példa: Az első oldalon a 8 -as húzó 50% -ra van állítva a második oldalon pedig 100%-ra.
Ha a második oldalról az első oldalra lapozunk, a motoros húzó automatikusan 50%-ra ugrik. A második oldalra
visszalapozva a motoros húzó 100%-ra ugrik.
Lejátszómezők lapozása
 jel a fölfelé lapozáshoz (page up); az oldalszám megjelenik a lejátszómezők LCD kijelzőjén és a
lejátszómezők képernyőjén.
 jel a lefelé lapozáshoz (page down); az oldalszám megjelenik a lejátszómezők LCD kijelzőjén és a
lejátszómezők képernyőjén.
Amikor az univerzális lejátszómezőket lapozzuk, egyben a memóriagombokat is lapozzuk, annak ellenére, hogy
ezek rejtve maradnak.

Memóriagombok
A memóriagombok, melyek a képernyők alatt helyezkednek el, húzó nélküli lejátszómezők. Minden egyes
memóriagombhoz egy SELECT gomb és egy programozható vezérlőgomb tartozik.
Összesen tíz memória oldal van.
Amikor a memóriagombokat lapozzuk, egyben a lejátszómezőket is lapozzuk, ezek azonban rejtve maradnak.

Chaser-ek
Chasereket úgy tudunk programozni, hogy a Playback Properties üzenet panelben egy Qlistát átalakítunk chaserré. A pult nyomógomjaival tudjuk a chaserek futási sebességét, valamint futási irányát szabályozni futtatás
közben.

Lejátszómezők közti prioritások
Két fajta prioritás közül választhatunk:


LTP – minden lejátszó egyenlő prioritással bír.



Hierarchikus - a lejátszók meghatározott hierarchikus sorrendben működnek.

Az LTP az alapbeállított prioritás.
A hierarchikus prioritásnál a lejátszók a következő módon állnak egymáshoz képest sorban:
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A/B



1. húzó oldal, kezdve az 1. húzótól



1. memória oldal, kezdve az 1. memória gombtól



2. húzó oldal



2. memória oldal.
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A prioritás beállítása hierarchikus módba
Tools > Settings > Behavior almenü, kapcsoljuk be az ORDERED PLAYBACK PRIORITY –t.

Lejátszómezők feltöltése és törlése
Ahhoz, hogy egy Qlistát le tudjunk játszani, előbb ki kell helyeznünk egy lejátszómezőre. Minden lejátszómező
oldal egy-egy húzójára egy Qlistát lehet kihelyezni. Különböző QListákat ugyanannak a lejátszómezőnek a
különböző oldalaira tudunk kihelyezni. Példa: helyezzük ki a 3-as számú Qlistát az 1-es motoros lejátszómezőn
lévő 1-es húzóra, majd lapozzunk a második oldalra, és helyezzük ki a 13-as QListát az 1-es lejátszómezőn lévő
11-es húzóra.
Egy QLista kihelyezése egy lejátszómezőre
1.

Válasszuk ki a Qlistát: QLIST #.

2.

A SELECT megnyomásával válasszuk ki a lejátszómezőt.

3.

A QListát kihelyeztük a kiválasztott lejátszómezőre. A SELECT gomb fölött található LED zöld színnel
világít.

Egy lejátszómező tartalmának törlése
FREE, SELECT; a lejátszóhoz tartozó LED kialszik.

Az összes lejátszómező tartalmának törlése:
1.

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a FREE gombot.

2.

Nyomjuk meg a SELECT gombot annyi lejátszómező törléséhez, amennyit akarunk. A törölt
lejátszómezőkhöz tartozó LED kialszik.

VAGY
1.

A FREE gomb kétszeres megnyomásával reteszeljük a törlés funkciót, ilyenkor a gombhoz tartozó LED
villog.

2.

A SELECT megnyomásával válasszuk ki a törölni kívánt lejátszómezőket.

3.

A SELECT kivételével bármelyik gomb megnyomásával inaktiváljuk a törlés funkciót.

Az aktív lejátszómező
Az alapbeállítás szerinti aktív lejátszómező az A/B lejátszómező, és az aktív lejátszómezőn lévő Qlista az
alapbeállítás szerinti Qlista.
Bármelyik lejátszómezőt aktívvá lehet azonban tenni. Az aktív lejátszómező zöld mezőben jelenik meg a
képernyőn. A lejátszóhoz tartozó vezérlőgombok az aktív lejátszómező LCD kijelzője alatt és fölött
helyezkednek el, és a lejátszást szabályozzák. Az LCD kijelző az aktív lejátszómezőn éppen aktív és az azt
követő memóriákat mutatja:
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Gomb

Funkciója

GOTO

Beúsztatja a kiválasztott memóriát.

HOLD

Megállítja az átúsztatást.

BACK

Visszalép az előző memóriára.

GO

Beúsztatja a következő memóriát, vagy elindítja a chaser futtatást. Ha beúszás közben nyomjuk meg, azonnal elkezdi a
beúsztatást a soron következő memóriára.

Lejátszómező aktívvá tétele
Nyomjuk meg a SELECT gombot kétszer; a gombhoz tartozó LED világít.

Az aktív lejátszómező színkódjai
Amikor úsztatás van folyamatban, akkor az aktív lejátszómezőhöz tartozó értékek színkódjai megmutatják, hogy
az értékek éppen magasabb, vagy alacsonyabb értékekre úsznak, vagy változatlanok maradnak.
LED színe

Az úsztatásban szereplő
paraméterek helyzete

Piros

Az értékek változatlanok maradnak.

Kék

Az értékek magasabb értékre úsznak.

Zöld

Az értékek alacsonyabb értékre úsznak.

Nem soron következő memóriák úsztatása az aktív lejátszón
Sorozatból kivett memóriákat a Vector alapbeállítása szerint a GO vagy GOTO gombok használatával lehet
lejátszani.

106

Vector gépkönyv
Nem soron következő memória úsztatása a GO vagy GOTO gombok használatával
Példa: Az 5-ös számú memória az aktív lejátszómezőn éppen aktív. Úsztassuk be a a 20-as memóriát.
CUE 20, GO; elkezdi a beúszást a 20-as memóriára az ahhoz tartozó beúszási idő alatt.
CUE 20 GOTO; elkezdi a beúszást a 20-as memóriára GOTO gombhoz beállított úszási idő alatt.
CUE 20 TIME # GOTO; az itt megadott úszási idő alatt úszik be a memóriára
CUE 20 TIME GOTO; az alap úszási idővel úsztat be.

A GO gomb funkciójának megváltoztatása
A GO gomb funkcióját megváltoztathatjuk úgy, hogy ne tudjunk vele nem soron következő memóriákat futtatni.
Ez a művelet akkor hasznos, ha egy nem soron következő memória úsztatását akarjuk előkészíteni, de időközben
folytatjuk a soron következő memóriák beúsztatását.
Elképzelés: A 4-es memória éppen aktív. A 10-es memóriára való beúszás után a 20-as memóriára szeretnénk
beúszni. Válasszuk ki a 20-as memóriát. A memória kiválasztás megjelenik a parancssorban. Addig nyomjuk a
GO gombot, amíg a 10-es memória úszása be nem fejeződik. Ezután nyomjuk meg a GOTO gombot, így
átúszunk a 20-as memóriára.
A GO nyomógomb funkciójának megváltoztatása
Menjünk be a Tools > Settings > Behavior menübe és inaktiváljuk a GO AS GOTO WITH CUE TIME-t.

Lejátszó funkciók vezérlése
A lejátszó vezérlő nyomógombok elősegítik a lejátszások szélesebb körű használhatóságát. Ezek a vezérlő
funkciók egyaránt alkalmazhatóak egy-egy lejátszóra, vagy lejátszó csoportra is.

Nyomógomb

Funkciója

JOIN

Ezzel a funkcióval lehetőségünk van egyszerre több lejátszót összefognunk, hogy
azokat egyszerre tudjuk vezérelni.
Lejátszók összefogása
1.

Nyomjuk meg a JOIN gombot. A gomb LED-je villog.

2.

Nyomjuk meg a kívánt lejátszók SELECT gombját. A lejátszók LED-je
pirosan villog.

Egyes lejátszók összefogásának törlése
Nyomjuk meg annak a lejátszónak a SELECT gombját, amelyet ki akarunk
venni az összefogásból. A lejátszó LED-je pirosról zöldre vált.
Az összes lejátszó összefogásának törlése
Nyomjuk meg a JOIN gombot és nyomjuk meg a RELEASE -t.
PRIORITY

Egyelőre nem használható funkció.

SUBMASTER

Egy lejátszó mezőt csatornák, vagy mozgógépek tiltására állíthatunk be.
Egy lejátszó beállítása tiltóhúzóként
1.

Válasszuk ki az intelligens gépeket vagy csatornákat.

2.

Nyomjuk meg a SUBMASTER gombot.

3. A SELECT megnyomásával válasszuk ki a lejátszómezőt.
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TRIGGER

Egyelőre nem használható funkció.

SEQ(uence)

Egyelőre nem használható funkció.

FREE

A lejátszómezők kitörlésére szolgál.

ON

Egyelőre nem használható funkció.

SOLO

Minden lejátszó kimenetét elsötétíti, kivéve a kiválasztott lejátszót. Az elsötétítés
lehet úsztatott vagy azonnali.
A solo funkció alkalmazása úsztatással
1.

Nyomjuk meg a SOLO gombot.

2.

Nyomjuk meg a SELECT gombot a kiválasztott lejátszón. A összes lejátszó
kimenete sötétbe úszik, kivéve a kiválasztott lejátszót.

A solo funkció alkalmazása azonnali beváltással
1.

Nyomjuk meg a SOLO gombot.

2.

Nyomjuk meg a kiválasztott lejátszó flash gombját. A összes lejátszó
kimenete sötét lesz, kivéve a kiválasztott lejátszót.

A solo funkció reteszelése
Nyomjuk meg a SOLO gombot kétszer. Nyomjuk meg az összes olyan lejátszó
SELECT vagy flash gombját, melyet solo funkcióban kívánunk működtetni.
A solo funkció reteszelésének kikapcsolása
Nyomjuk meg a RESET gombot.
STEP



STEP SELECT Reteszeli a lejátszó Go gombját, így a látszás átugrik chaser

módba.

PB RELEASE




STEP SELECT GO Kiugrás a Step funkcióból.



PB RELEASE + SELECT Kiveszi a lejátszó kimenetét anélkül, hogy a





PB RELEASE  Kiveszi az összes lejátszó kimenetét.

STEP STEP A Step funkció reteszelése.

lejátszó tartalmát törölné.



SHIFT + PB RELEASE Kiveszi az összes lejátszó kimenetét.
PB RELEASE SELECT  Kiveszi az összes lejátszó kimenetét az
kiválasztott lejátszótól az utolsó lejátszóig.
Duplán kattintva a PB RELEASE gombra, reteszeljük azt.

GO

Egy kiválasztott lejátszó vagy lejátszók csoportjának indítására szolgál.
 GO SELECT; Egy lejátszón lévő memória vagy effekt indítására szolgál.
 Nyomjuk be és tartsuk lenyomva a GO –t és nyomjuk meg az összes
lejátszó SELECT gombját, melyre alkalmazni kívánjuk az indítás
parancsot.
 SHIFT + GO; Az összes lejátszót elindítjuk.
 Duplán kattintva a GO gombra, reteszeljük azt.

|| / 

A kiválasztott lejátszón lévő futást megállíthatjuk és újraindíthatjuk.



Megfordíthatjuk a kiválasztott lejátszón lévő futási irányt. Általában chaser-ek
futtatásakor használjuk.

108

Vector gépkönyv
A lejátszás funkciókat szabályzó gombok közül többet le lehet reteszelni, így több mint egy lejátszómezőhöz
tartozó SELECT gombot is ki lehet választani. Amikor egy gomb le van reteszelve, a hozzá tartozó LED villog.
A SELECT kivételével bármelyik gomb megnyomásával feloldjuk a reteszelést. Amikor egy gombot
megnyomtunk és nincs reteszelve, a LED világít. A LED kialszik, ha megnyomjuk a SELECT gombot.

Lejátszómezőkhöz tartozó kijelzők
A Vector négy darab lejátszómező kijelzővel rendelkezik, amelyeket az intézőn keresztül tudunk megnyitni:


Motoros Lejátszómező 1 (Wing 1)



Motoros Lejátszómező 2 (Wing 2 )



A/B Lejátszómező



Az éppen aktív lejátszómező

Egy ablakot teljes egészében egy lejátszómezőhöz tartozó kijelzőként is használhatunk, de az ablakban
megjeleníthetjük a lejátszómező tartalmának részleteit is, vagy az éppen aktív Qlistának a memória listáját. A
kijelzőn ilyenkor megjelenik egy címsor, amelyet a Grid Properties üzenet panelben tudunk szerkeszteni. Az
oszlopok méreteit megváltoztathatjuk a View menüben található opciók segítségével.

Címsorok az aktív, motoros és A/B lejátszómező ablakban


Current Cue (éppen aktív memória)
(szám és szöveg)



PB (lejátszómező)



Current Cue Progress (éppen aktív
memória futása)



Priority (prioritás)



Fade Progress



QList (Qlista)(szám és szöveg)



Indications



QList Name (csak a Qlista neve



Level (szint)



Rate (sebesség)



Next Cue (következő memória)(szám és
szöveg)



Type (QLista típusa)



Next Cue Times (következő memória
úszási ideje)

34. ábra: 1-es lejátszómező tartalmának részleges megjelenítése

Minden egyes lejátszómezőhöz (univerzális lejátszók, A/B lejátszó, aktív lejátszó) tartozó kijelzőn az éppen
aktív Qlistának a memória listáját is megjeleníthetjük. A memória lista a lejátszás folyamatát mutatja.
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35. ábra: Memória lista kijelző

Címsorok a memória lista ablakban


Cue # (memória)



TimeCode (időkód)



DelayIn (beúszási idő késleltetése)



TimeIn (beúszási idő)



DelayOut (kiúszási idő késleltetése)



TimeOut (kiúszási idő)



FadeProgress



Trigger



LinkTo (kapcsolódás)



Wait (várakozás)



Loop (hurok)

Motoros lejátszómező 1 (wing 1) megjelenítése
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1.

Válasszunk ki egy ablakot.

2.

Nyissuk meg az intézőt. Ugorjuk át ezt a lépést, ha az intéző már nyitva van.

3.

Érintsük meg a Playback-et.

4.

Érintsük meg a Wing 1-t.
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Motoros lejátszómező 2 (wing 2) megjelenítése
1.

Válasszunk ki egy ablakot.

2.

Nyissuk meg az intézőt. Ugorjuk át ezt a lépést, ha az intéző már nyitva van.

3.

Érintsük meg a Playback-et.

4.

Érintsük meg a Wing 2-t.

Az A/B lejátszómező megjelenítése
1.

Válasszunk ki egy ablakot.

2.

Nyissuk meg az intézőt. Ha az intéző már nyitva van, ugorjuk át ezt a lépést.

3.

Érintsük meg a Playback-et.

4.

Érintsük meg az A/B-t.

Az aktív lejátszómező megjelenítése
1.

Válasszunk ki egy ablakot.

2.

Nyissuk meg az intézőt. Ha az intéző már nyitva van, ugorjuk át ezt a lépést.

3.

Érintsük meg a Playback-et.

4.

Érintsük meg a Master-t.

MEGJEGYZÉS: Az aktív lejátszómező zöld sávban jelenik meg.

36. ábra: Aktív lejátszómezőhöz tartozó kijelző mutatja a lejátszás folyamatát

Memória gombok lejátszómezője
PB Q-KEY DISPLAY; a képernyőt váltsuk át memóriagomb nézetbe. Nyomjuk meg újra, ha a húzó

lejátszómezőt kívánjuk megjeleníteni.
Egy memória lista megjelenítése
1.

Válasszunk ki egy ablakot..

2.

Nyissuk meg az intézőt.

3.

Kattintsunk a Playback node-ra.

4.

Érintsük meg a Wing 1, Wing 2, A/B, vagy Master gombokat.

5.

A memória lista megjelenítéséhez menjünk be az előbb kiválasztott lejátszómezőbe, azon belül pedig
válasszunk húzót.
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VAGY
Az A/B –n lévő memória lista megtekintéséhez az A/B csomóponton belül válasszuk ki a Cue Sheet –et.
VAGY
Az aktív lejátszómezőn lévő memória lista megtekintéséhez az aktív lejátszómező csomóponton belül
válasszuk ki a Cue Sheet –et.

Lejátszómezők beállítása
A Playback Properties üzenetpanel szolgál arra, hogy lejátszómezők vezérlő gombjait és húzóit, valamint a
Qlisták lejátszási tulajdonságait beállítsuk .


Az Assignment Properties almenüben tudjuk a Qlisták lejátszási tulajdonságait beállítani.



A Playback Definitions almenüben tudjuk a vezérlő gombok és húzók tulajdonságait beállítani.

Minden beállítás a snap -ekben tárolódik

A Playback Properties üzenetpanel - Assignment Properties almenü
Azok a beállítások, amelyek az Assignment Properties almenüben tárolódnak, a Qlista tulajdonságai lesznek.
Például: Ha egy Qlista lejátszási módját chaser –re változtatjuk, onnantól kezdve a Qlista egy chaser, függetlenül
attól, hogy előtte miként mentettük el.
Az Assignment Properties almenü csak akkor elérhető, ha a kiválasztott lejátszón egy Qlista van.

37. ábra: A Playback Properties üzenetpanel, Assignment Properties almenü
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Qlista tulajdonságok

Mit is jelent

Qlist Mode

Normal

A memóriák egymást követően a memória idő szerint úsznak,
kézi indításra.

Chaser

A memóriák egymást követően automatikusan kezdenek el
úszni az első Go parancsra. Minden egyes memória egy
chaser lépésnek számít.

Exit Loop

Hurok futtatása közben a GO megnyomását követően a futás
kiszáll a hurokból és elkezdi a következő memória
beúsztatását, vagy a következő hurok futtatását.

Exit Loop at End

A hurok végig fut az utolsó lépésig, majd beúsztatja a
következő memóriát.

Restart Loop

Hurok futtatása közben a GO megnyomását követően
megszakítja a hurok futtatását, és elölről elkezdi futtatni a
hurkot.

Stop at Next Cue

A GO megnyomását követően a következő memóriánál, vagy
lépésnél megáll a futás.

Go Behavior

Insert mark cue at
top of list

A memória lista elejére készít egy memóriát mozgógépek és
színváltók bekészítéséhez.

Reset to top when
released

Elengedés után a Qlista az első memóriától indul újra.

Sequence



Engedélyezve – A memóriák egymást követik,
minden egyes Go parancsra.

Tiltva – A memóriák nem követik egymást.

MEGJEGYZÉS: Az Indications sor, a lejátszó
ablakban mutatja a Sequence állapotot.
Trigger



Engedélyezve – A memóriához rendelt makrók és
snap –ek végrehajtódnak.

Tiltva - A memóriához rendelt makrók és snap –ek
nem hajtódnak végre.

Restore default

Visszaállítja az alapbeállított értékeket.

Set as default

A beállításokat alapbeállításként elmenti.
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Playback Properties üzebet panel - Playback Definitions almenü

38. ábra: A Playback Properties üzenetpanel, Playback Definitions almenü
Playback Definitions almenü – Vezérlő gombok és flash gomb tulajdonságok
AUTO ASSIGNMENT

A memóriákhoz rendelt snap –ek és makrók indítása.

BACK

A következő memóriára úszik be.



Megfordítja a futási irányt.

FLASH

Bevillantja a húzón lévő memóriát.

FREEZE FX

Megállítja a húzón lévő chaser vagy effect futását.

GO

Elindítja a beúsztatást.

HOLD/BACK




Első megnyomásra megállítja a beúsztatást.
Második megnyomásra az előző memóriára kezdi a beúsztatást.

HOLD/RELEASE




Első megnyomásra megállítja a beúsztatást.
Második megnyomásra elsötétíti a kimenetet.

NONE

A gomb inaktiválva van.

ON/OFF

A húzó a prioritás szerint működik.

RELEASE

Megállítja a lejátszón lévő eseményt.
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SEQUENCE

A memória sorrendiségét kapcsolja be/ki.

SOLO

Minden lejátszót kikapcsol kivéve ezt az egyet.

STEP <<

Az előző memóriára ugrik.

STEP >>

A következő memóriára ugrik.

STOP/BACK




Első megnyomásra megállítja a beúsztatást.
Második megnyomásra az előző memóriára kezdi a beúsztatást.

Playback Definitions almenü – Húzó tulajdonságok
A/B MASTER

A húzó A/B mesterhúzóként működik.

ALL PARAMETERS

Minden paraméter a húzó alá van vonva.

EXCLUDE FROM
ACTIVE

Az ACTIVE funkció használatakor erről a húzóról az értékek nem jelennek
meg a kimeneten.

EXCLUDE FROM
PAGING

A jelenlegi lejátszás a húzón reteszelve van. Ez a húzó más lejátszási
oldalakról nem érhető el.

EXCLUDE FROM
SNAP

A lejátszó tartalma nem mentődik el a snap –ekbe.

FLASH MASTER

Egyelőre nem használható funkció.

GO ON FLASH

A flash gomb megnyomásakor az intenzitás érték 100%-ra ugrik és úszás
indul el.

GROUP MASTER

Egyelőre nem használható funkció.

INTENSITY MASTER

Az intenzitás paramétert vezérli. A húzó alsó állásában az intenzitás a
minimum értéken van, a húzó felső állásában az intenzitás a maximum
értékén van.

NONE

A húzó inaktiválva van.

PURE LTP
RATE MASTER

A húzó sebesség vezérlő funkciót vesz fel.

RELEASE ON
RELEASE
ROLLUP

Egy paraméteres memóriák vezérlése.

SOLO

A flash gomb megnyomásával minden más lejátszó kimenetét elsötétítjük.
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SPLIT XFADER

A húzó, valamint egy kiválasztott húzó átúsztató húzópárként (cross fader)
működik.

X FADER

A féder önálló átúsztató húzóként működik.

X FADER OUT

Egyelőre nem használható funkció.

Playback Definitions almenü - Properties csoport
EXCLUDE FROM
SNAP

A húzón lévő értékek és tulajdonságok nem tárolódnak a snap –ekben.

EXCLUDE FROM
PAGING

A jelenlegi lejátszás a húzón reteszelve van. Ez a húzó más lejátszási
oldalakról nem érhető el.

EXCLUDE FROM
ACTIVE

Az ACTIVE funkció használatakor erről a húzóról az értékek nem jelennek
meg a kimeneten.

Set as System Default

Egyelőre nem használható funkció.

HTP

HTP (Highest Takes Precedence) módba állítja a lejátszót.

LTP

LTP (Last Takes Precedence) módba állítja a lejátszót.

Top Priority

Egyelőre nem használható funkció.

Prevent Override

Egyelőre nem használható funkció.

RELEASE ON
RELEASE

QLista és chaser tulajdonságok beállítása
1.

Nyomjuk meg a SETUP gombot.

2.

A SELECT gomb megnyomásával válasszuk ki a lejátszómezőt. A Playback Properties üzenet panel
megnyílik.

3.

Válasszuk ki az opciókat a mezőkben.

4.

A STORE megnyomásával kilépünk az üzenet panelből és elmentettük a Qlista tulajdonságokat.

Húzó és vezérlő gomb funkciók beállítása
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1.

Nyomjuk meg a SETUP gombot.

2.

A SELECT gomb megnyomásával válasszuk ki a lejátszómezőt. APlayback Properties üzenet panel
megnyílik.

3.

Érintsük meg a Playback Definitions fület.

4.

Kattintsunk egy gombra vagy egy húzóra. Egy listán láthatjuk az opciókat.

5.

Érintsük meg a funkciót.

6.

A CLOSE vagy STORE gombok megnyomásával kilépünk az üzenet panelből és elmentjük a
lejátszómezőhöz tartozó beállításokat.
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Úszási idők sebességének
sebességének szabályozása

vagy

chaserek

futtatási

Az úszási idők sebességét szabályozhatjuk a húzók használatával, vagy pedig a sebesség paraméterkerék
segítségével.

Húzók használata az úszási idők sebességének szabályozására
A húzók funkcióit be tudjuk állítani úszási idők sebességének szabályozására. Amikor a húzóknak ez a
funkciója, automatikusan 100-ra ugranak, ami az alapbeállítás szerinti memóriaidő. A húzót fölfelé mozgatva
növeljük az úszási idő sebességét, lefelé mozgatva pedig csökkentjük azt. Legalsó állásban a futás megáll.
A húzók beállítása sebesség szabályzás funkcióra
Nyomjuk meg a RATE gombot. A húzók az alapbeállítás szerinti értékre ugranak.

Kerék használata futtatási sebesség szabályozására
1.

Nyomjuk meg a RATE gombot (a nagy gomb a BEATmellett).

2.

A SELECT megnyomásával válasszuk ki a húzót.

3.

Használjuk a CHASE RATE kereket a kiválasztott chaser futtatási sebességének szabályozásához.
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11. fejezet: Memóriák hurkolása és
összekapcsolása
Ebben a fejezetben a következő dolgokról fogunk szót ejteni:


Több memória összehurkolása



Nem egymást követő memóriák összekapcsolása

A hurkokról általában
A hurkolással több egymást követő memóriát fűzhetünk össze. Hurkokat Qlistákon belül használhatunk, mini
chaser –ként több egymást követő memória ismétlődő futatására. A hurkon belüli memóriák a hozzájuk beállított
idővel úsznak. A hurokokkal kapcsolatos információk a memória listákban ill. a lejátszómezők ablakaiban
jelennek meg.
Hurok típus

Magyarázat

AUTO LOOP



A GO gomb megnyomásával a hurok első memóriájától
kezdve el kezd futni. A futás mindenféle beavatkozás nélkül fut

A futtatás állhat végtelen számú, vagy meghatározott számú
hurokból. Az alapbeállított érték a végtelen számú körbefutás. A
0 szám a végtelen hurkot jelenti.

Automatikus hurokfuttatáskor a Vector automatikusan a
hurkolt memóriák várakozási idejét követő módba (follow-on)
állítja.

MANUAL LOOP



Minden egyes memória beúsztatásához egy GO parancsot
vár.



A futtatás állhat végtelen számú, vagy meghatározott számú
hurokból. Az alapbeállított érték a végtelen számú körbefutás.

A memóriák várakozási ideje manuál módban van.

AUTO FOLLOW

Amikor a hurokfutás véget ér, a Vector automatikusan beúsztatja a
soron következő memóriát. Például: az 5 →10 memória össze van
hurkolva 3-szor, ha auto follow van beállítva a hurok háromszori
lefutását követően a Vector beúsztatja a 11-es memóriát.
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Memóriák összehurkolása
Egy végtelen hurok készítése
Például: Programozzunk az 1-es Qlistában egy olyan hurkot, amely az 5-ös memóriától a 10-es memóriáig a
memóriákat végtelenszer fűzi össze.
1.

Válasszuk ki az 1-es Qlistát. Hagyjuk ki ezt a lépést, ha az 1-es Qlista az alapértelmezett lejátszón van.

2.

Válasszuk ki az 5-től 10-ig memóriákat: CUE 5 → 10.

3.

Az Editor eszköztárban nyomjuk meg a LOOP gombot.

4.

Nyomjuk meg a STORE –t, vagy az ENTER –t.

Egy meghatározott számú hurok készítése
Például: Programozzunk az 1-es Qlistában egy olyan hurkot, amely az 5-ös memóriától a 10-es memóriáig a
memóriákat 3-szor fűzi össze.
1.

Válasszuk ki az 1-es Qlistát. Hagyjuk ki ezt a lépést, ha az 1-es Qlista az alapértelmezett lejátszón van.

2.

Válasszuk ki az 5-től 10-ig memóriákat: CUE 5 → 10.

3.

Az Editor eszköztárban nyomjuk meg a LOOP gombot.

4.

A numerikus billentyűzeten nyomjuk meg a 3 –as gombot.

5.

Nyomjuk meg a STORE –t, vagy az ENTER –t.

Egy végtelen hurok készítése manuál módban
Például: Programozzunk az 1-es Qlistában egy olyan hurkot, amely az 5-ös memóriától a 10-es memóriáig a
memóriákat végtelenszer fűzi össze.
1.

Válasszuk ki az 1-es Qlistát. Hagyjuk ki ezt a lépést, ha az 1-es Qlista az alapértelmezett lejátszón van.

2.

Válasszuk ki az 5-től 10-ig memóriákat: CUE 5 → 10.

3.

Az Editor eszköztárban nyomjuk meg a LOOP gombot.

4.

Érintsük meg a MANUAL LOOP gombot.

5.

Nyomjuk meg a STORE –t, vagy az ENTER –t.

Egy meghatározott számú hurok készítése manuál módban
Például: Programozzunk az 1-es Qlistában egy olyan hurkot, amely az 5-ös memóriától a 10-es memóriáig a
memóriákat 6-szor fűzi össze.
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1.

Válasszuk ki az 1-es Qlistát. Hagyjuk ki ezt a lépést, ha az 1-es Qlista az alapértelmezett lejátszón van.

2.

Válasszuk ki az 5-től 10-ig memóriákat: CUE 5 → 10.

3.

Az Editor eszköztárban nyomjuk meg a LOOP gombot.

4.

A numerikus billentyűzeten nyomjuk meg a 6 –os gombot.

5.

Érintsük meg a MANUAL LOOP gombot.

6.

Nyomjuk meg a STORE –t, vagy az ENTER –t.
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Egy automatikusan követő (auto follow) hurok készítése
Például: Programozzunk az 1-es Qlistában egy olyan hurkot, amely az 5-ös memóriától a 10-es memóriáig a
memóriákat 6-szor fűzi össze, majd mind a 6 hurok lefutását követően beúsztatja a következő memóriát.
1.

Válasszuk ki az 1-es Qlistát. Hagyjuk ki ezt a lépést, ha az 1-es Qlista az alapértelmezett lejátszón van.

2.

Válasszuk ki az 5-től 10-ig memóriákat: CUE 5 → 10.

3.

Az Editor eszköztárban nyomjuk meg a LOOP gombot.

4.

A numerikus billentyűzeten nyomjuk meg a 6 –os gombot.

5.

Érintsük meg a AUTO FOLLOW gombot.

6.

Nyomjuk meg a STORE –t, vagy az ENTER –t.

Egy hurok törlése
1.

Válasszuk ki a hurok első memóriáját.

2.

Az Editor eszköztárban nyomjuk meg a LOOP gombot.

3.

Nyomjuk meg a DELETE –t.

Hurkok lejátszása
A memória listában jelennek meg a hurkokkal kapcsolatos információk. Amikor egy Qlista, amely hurkot
tartalmaz egy lejátszóra töltődik, és a hurok futás elindul, láthatjuk a hurkok számát, valamint az aktuális
hurokszámot.

39. ábra: A lejátszómező ablak hurkot tartalmazó memória listával

Egy hurok lejátszása
A GO paranccsal indítsuk el a hurok futását.
Egy hurok lejátszása a hurkon belüli egyik memóriától kezdve
Lehetőség van egy hurkon belüli memóriától elindítani a hurok futását. Például: a 3-tól 6-ig memóriák össze
vannak hurkolva. Indítsuk a hurok futását az 5-ös memóriától.
Válasszuk ki az 5-ös memóriát és nyomjuk be a GO gombot.
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Hurokból való kilépés
Lehetőségünk van az éppen futó hurokból való kilépésre bármelyik memóriánál.
A hurokból való kilépés a memória idővel, vagy az alapbeállított GOTO idővel hajtódik végre.
Hurokból való kilépés a GO paranccsal
Példa 1: Lépjünk ki a hurokból úgy, hogy a hurok utáni memóriát úsztassuk be a beállított memória idővel.
Nyomjuk meg a GO –t.
Példa 2: Lépjünk ki a hurokból úgy, hogy egy általunk megadott memória ússzon be a beállított memória idővel.
Válasszuk ki a memóriát, majd nyomjuk meg a GO –t.
Példa 3: Lépjünk ki a hurokból egy általunk megadott úszási idővel.
1.

Válasszuk ki a memóriát.

2.

Nyomjuk meg a TIME –t és adjuk meg az időt a számbillentyűzet segítségével.

3.

Nyomjuk meg a GO –t.

Hurokból való kilépés a GOTO paranccsal
Példa 1: Lépjünk ki a hurokból úgy, hogy a hurok utáni memóriát úsztassuk be a beállított GOTO idővel.
Nyomjuk meg a GOTO –t.

Memóriák összekapcsolása (linkelése)
Ennek a funkciónak a segítségével sorrendben nem egymást követő memóriákat tudunk összekapcsolni.
A linken belüli memóriák kimaradnak. Például: az 5-ös memória a 8-as memóriához van kapcsolva. Az 5-ös
memória után a GO parancsra a 8-as memória úszik be, a 6-os és 7-es memória kimarad.
Lehetőség van memóriákat mindkét irányba összekapcsolni. Például az 5-ös memóriát a 8-as memóriához, vagy
a 8-as memóriát az 5-ös memóriához kapcsolhatjuk.
Memóriák összekapcsolása
Példa: Kapcsoljuk a 8-as memóriát a 2-es memóriához.
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1.

Válasszuk ki a 8-as memóriát.

2.

Az Editor eszköztárban nyomjuk meg a LINK gombot.

3.

A numerikus billentyűzeten nyomjuk meg a 2 –as gombot.

4.

Nyomjuk meg a STORE –t, vagy az ENTER –t.
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Összekapcsolás törlése
Példa: Töröljük a 8-as memória összekapcsolását a 2-es memóriával.
1.

Válasszuk ki a 8-as memóriát.

2.

Az Editor eszköztárban nyomjuk meg a LINK gombot.

3.

Nyomjuk meg a DELETE –t.

4.

Nyomjuk meg a STORE –t, vagy az ENTER –t.
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12. fejezet: Effektek
Ebben a fejezetben a következő dolgokról fogunk tanulni:


Hogyan lehet effekteket programozni



Hogyan tudunk effekt könyvtárakat tárolni



Hogyan lehet effekteket memóriákban tárolni

Effektekről általában
Effekteket az Effect Editor üzenet panelben lehet programozni és szerkeszteni. Amikor az effekt szerkesztőt
kinyitjuk, a paraméterkerekek hozzárendelése az Effekt paraméter csoportba ugrik. A különböző effekt
tulajdonságokat, mint például a mozgási tartományt, a futási sebességet, a mozgási mintát, vagy a kiindulási
pontot a paraméter kerekek használatával, vagy az Effect Editor-ban tudjuk beállítani. Bázisértékeket a Base
paraméter kerékkel lehet szabályozni, fényerő szabályozása esetén a dimmer kereket is használhatjuk.
Effekteket minden intelligens géphez, csatornához vagy paraméter típushoz programozhatunk. Effekteket
bármelyik lejátszómezőn vagy a szerkesztőben is lejátszhatunk.
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Előre programozott effektek
A Vector előre programozott effekteket tartalmaz, melyek tulajdonságait azonban megváltoztathatjuk. A
beépített effekteken kívül saját effekteket is készíthetünk. Ehhez az Effect Editore, Basic ablakában található
függvényeket és tulajdonságokat használhatjuk fel.
Beépített effektek használata
1.

Válasszuk ki az intelligens gépeket vagy csatornákat.

2.

Nyomjuk meg az EFFECT. gombot. Az Effect Editor üzenet panel megnyílik. A paraméterkerekek
hozzárendelése az Effekt paraméter csoportba ugrik.

3.

Válasszunk ki egy effektet. A effekt azonnal elkezd futni.

4.

Amennyiben szükséges, a kerekek használatával változtassuk meg az effekt tulajdonságait.

5.

Mentsük el az effektet memóriaként vagy effekt könyvtárként.

Alap effekt tulajdonságok

40. ábra: Alap információs fül az Effect Editor (Effekt szerkesztő) üzenet panelben
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Tulajdonságok
Primitive
(Függvény)

Függvénynek az effekt alap futási mintáját hívjuk. Függvények kombinálásával gyorsan
tudunk effekteket készíteni. Példa: Készítsünk egy kör effektet úgy, hogy a forgatási
érték legyen szinusz (függvény), a döntési paraméterérték pedig koszinusz (függvény).

Swing
(paraméterek
mozgási
iránya)

A Swing az effektekben lévő paraméterek mozgási irányát határozza meg.

Wave (hullám
funkció)

Wave

Az offsett paramétert automatikusan fan –ra állítja.

Single

Az offsett paramétert automatikusan fan –ra, a duty cycle
paramétert pedig total –ra állítja.

Normal

Törli a wave funkciót és az automatikusan beállított
értékeket visszaállítja.

Rate
Direction
(Futási irány)

Megváltoztatja az effekt futási irányát
Neg(ative)
Pos(itive)

Pattern Type

Egyelőre nem
használható
funkció.

Build
Center
Normal
Random
Neg
Pos

Loop Count

Egyelőre nem használható funkció.

Fixture
Grouping

Egyelőre nem használható funkció.

Offset

Size

Rate

Meghatározza az effekt kiindulási pontját az effekt cikluson belül.
All

Ugyanazt a kiindulási pontot állítja be az összes kiválasztott
mozgógéphez vagy csatornához.

Fan

A kiindulási pontot az egyes gépeknél elcsúsztatja.

Az effekt mozgási tartományát állítja be a bázisértékhez, vagyis kiindulási ponthoz
képest.
All

Ugyanazt a mozgási tartományt állítja be az összes
kiválasztott mozgógéphez vagy csatornához.

Fan

A mozgási tartományt a különböző gépek esetében
elcsúsztatja.

Az effekt ciklus futási idejét állítja be.
All

Ugyanazt a futási időt állítja be az összes paraméterhez.

Fan

A futási időt elcsúsztatja a különböző gépeknél
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Duty Cycle

Meghatározza, hogy hányszor fut az effekt a megadott ciklus idő alatt. (time cycle).
On

Hányszor ismétlődik az effekt

Total

Ciklus idő hanyad részét használja az effekt.

A terjedés iránya és a kiválasztás sorrendje
A kiválasztott intelligens gépek vagy csatornák sorrendje meghatározza, hogy az effekt lejátszása milyen
sorrendben tolódik el az egyes eszközökön. Példa: Ha a spotokat 1  12-ig választottuk ki, akkor az effekt az 1es számú spottól terjed sorrendben a 12-es számú spot irányába. Ha a spotokat 12  1-ig választjuk ki, akkor az
effekt a 12-es spottól terjed az 1-es számú felé. Ez érvényes abban az esetben is, ha az effektet nem egymás után
következő spotokra vonatkoztatjuk, mint például: spot 5, spot 7, spot 4, spot 8, stb.
Egy effekt programozása
1.

Válasszuk ki az intelligens gépeket, csatornákat és a paramétereket.

2.

Nyomjuk meg az EFFECT gombot. Az Effect Editor üzenet panel megnyílik. A paraméter kerekek
hozzárendelése az Effekt paraméter csoportba ugrik.

3.

Válasszunk ki egy futási mintát (függvényt). Az effekt azonnal elkezd futni.

4.

Az Effect Editor-ban lévő mezők vagy a kerekek használatával szabályozzuk az effektet, változtassuk
meg tulajdonságait.

5.

Mentsük el az effektet memóriaként vagy effekt könyvtárként.

Effektek tárolása
Ha egy effekt az elképzelésünknek megfelelően fut, akkor azt memóriaként vagy effekt könyvtárként egyaránt el
tudjuk menteni.
Az effekt könyvtár alapbeállítás szerint soha nem csak egy eszközre vonatkoztató. A Vector
eszköztartományának összes elemére alkalmazhatjuk, nem csak azokra, amelyek az effekt könyvtár
elmentésekor aktívak voltak. Az effekt könyvtár elmentésekor azonban ezt az alapbeállítást megváltoztathatjuk.
Effekt elmentése egy memóriába
Ezt a műveletet ugyanúgy hajthatjuk végre, mint bármelyik memória elmentését.
Effekt könyvtár mentése
1.

Állítsuk a többfunkciós nyomógombokat effekt könyvtárakra.

2.

Nyomjuk meg a STORE gombot.

3.

Nyomjunk meg egy számot az effekt könyvtár többfunkciós nyomógomb billentyűzetén.

Effektek futási tulajdonságai
Az effektek futási tulajdonságai a következők:
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Primitive (függvény, futási minta)



Base (bázisérték, kiindulási pont)



Swing (terjedés iránya)



Size (mozgási tartomány)

Vector gépkönyv

Függvények
Függvénynek az effekt futási mintáját nevezzük. A Vectoron öt futási mintát állíthatunk be. Minden egyes
paraméterhez különböző függvényeket rendelhetünk hozzá. Futási minták kombinálásával gyorsan tudunk
komplett effekteket szerkeszteni.

41. ábra: Függvények az Effekt szerkesztőben (Effect editor)

Függvényeket effektek programozása során bármikor hozzárendelhetünk paraméterekhez. Még a függvény
hozzárendelése előtt beállíthatjuk a bázisértéket, a kiindulási pont eltolását, vagy a futási időt.
A legtöbb függvény 0% - tól 100%-ig, majd vissza 0%-ra működik. A futási tartomány megváltoztatásával ezt
átállíthatjuk.
Függvény hozzárendelése eszközökhöz
1.

Válasszuk ki a mozgógépeket vagy csatornákat és adjuk meg a bázisértékeket.

2.

Nyomjuk meg az EFFECT gombot.

3.

Érintsünk meg egy függvényt a Basic információs fülben. Az effektet azonnal hozzárendeltük a
kiválasztott paraméterhez.

Függvények sematikus diagramja
Szinusz függvény
A szinuszgörbe 50%-on kezdődik. 50%-ról 100%-ra fut, majd 0%-ra, végül vissza 50%-ra. A szinusz és
koszinusz effektet kombinálva kör ill. nyolcas effektet programozhatunk.
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Koszinusz függvény

Lépcsős (Step) függvény

Emelkedő (Ramp up) függvény
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Ereszkedő (Ramp down) függvény

Bázisérték
Bázisértéknek nevezzük azt a paraméter értéket, amely az effekt kiindulási pontját határozza meg. A
bázisértékek mozgógép és paraméter specifikusak. A bázisértékeket állítsuk be, még mielőtt belépnénk az
Effekt szerkesztőbe (Effect Editor). A bázisértékeket a bázisérték paraméterkerék használatával tudjuk
megváltoztatni, a dimmer (fényerő) értékeket azonban a dimmerkerék használatával is tudjuk módosítani.

Bázisértékek módosítása
Válasszuk ki az intelligens gépeket vagy csatornákat, és a paramétert. A bázisérték paraméterkerék
segítségével változtassuk meg a paraméter értékét.

TIPP! Használjuk a könyvtárakat a bázisértékek beállításához.
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Effektekben lévő paraméterek mozgási iránya (Swing)
A Swing az effektben lévő paraméterek mozgási irányát és kiterjedését határozza meg a bázisértékhez, vagyis a
kiindulási ponthoz képest. A mozgási irány így lehet Up = bázistól fölfelé, Center = bázistól kifelé mindkét
irányba, vagy Down = bázistól lefelé.

42. ábra: Swing opciók az effekt szerkesztőben

Mozgási irány a bázistól fölfelé (Up swing)

Mozgási irány a bázistól kifelé mindkét irányba (Center swing)

Mozgási irány lefelé (Down swing)

Példák mozgási irányok beállítására
Példa 1:
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Bázisérték 30



Mozgási tartomány 50%



Mozgási irány fölfelé (Swing Up)

Az effekt a bázisértékről (30) 60 -ra, majd 90-re fut.

Példa 2:


Bázisérték 60



Mozgási tartomány 50%



Mozgási irány lefelé (Swing Down)

Az effekt a bázisértékről (60) 30-ra, majd 0-ra fut.

Példa 3:


Függvény - Szinusz



Bázisérték 70



Mozgási tartomány 50%



Mozgási irány a bázistól kifelé mindkét irányba (Swing Center)

Az effekt a bázisértékről (70) FL-ra (100%) , majd 20-ra fut.

MEGJEGYZÉS: Az effekt legfelső értéke valójában 120. Az effekt 100% -on marad annyi ideig, amíg a
virtuális értékekre (100% fölé) való fölfutás tart.
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Mozgási tartomány (Size)
A Size (mozgási tartomány) meghatározza, hogy mekkora mozgási tartománya van az effektnek a kiindulási
ponthoz (bázisérték) képest. A mozgási tartományt százalékban határozzuk meg, amely 0%-tól 100%-ig
terjedhet. Az alapbeállítás szerinti mozgási tartomány zr (nulla) vagy 50 vagy FL(100%) a paraméter típusától
függően.

Példa: A bázisérték 60, mozgási tartomány 60, a mozgási irány bázistól kifelé mindkét irányba (center). A
mozgási tartomány bázisérték +30 és bázisérték - 30.

Példa: A bázisérték 30, mozgási tartomány 60, a mozgási irány bázistól kifelé mindkét irányba (center). A
mozgási tartomány bázisérték +30 és bázisérték - 30. A paraméter érték az effekt felső határánál 60, az effekt
alsó határánál pedig 0 (zero).
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Mozgási tartomány megváltoztatása
1.

Válasszuk ki az intelligens gépeket vagy csatornákat, és a paramétert.

2.

Nyomjuk meg az EFFECT gombot az Effekt szerkesztő (Effect Editor) megnyitásához.

3.

Ha szükséges, érintsük meg az ALL gombot a Size csoportban.

4.

A mozgási tartomány paraméter kerék használatával állítsuk be a kívánt értéket.

VAGY
Adjunk meg egy abszolút értéket a számbillentyűzeten.
Az elcsúsztatási érték megadása
1.

Válasszuk ki az intelligens gépeket vagy csatornákat és a paramétert.

2.

Nyomjuk meg az EFFECT gombot az Effect Editor megnyitásához.

3.

Érintsük meg a FAN -t a Size csoportban.

4.

A mozgási tartomány paraméter kerék használatával állítsuk be a csúsztatási értéket (fan).

VAGY
Adjunk meg egy abszolút értéket a számbillentyűzeten.

Idő tulajdonságok
Az effektek idő tulajdonságai a következők:


Futási sebesség (Rate)



Kiindulási pont eltolása (Offset)



Ciklus szorzó (Duty Cycle)
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Futási sebesség (Rate)
A Rate az effekt futási idejét határozza meg. Példa: Ha az effekt futási idejét 4 másodpercre állítjuk be, az azt
jelenti, hogy az effet 4 másodperc alatt fut végig.
A futási idő lehet pozitív vagy negatív. Negatív futási sebesség megadásával megváltoztatjuk az effekt irányát.
Példa: Egy kör effekt, amelynek a futási idejét 10 másodpercre állítjuk be, az óramutató járásával megegyező
irányba fut. Egy olyan kör effekt viszont, amelynek a futási idejét -10 másodpercre állítjuk be, az óramutató
járásával ellenkező irányba fut.
Futási sebesség megváltoztatása
1.

Válasszuk ki a mozgógépeket vagy csatornákat és a paramétert.

2.

Nyomjuk meg a EFFECT gombot az Effect Editor megnyitásához.

3.

Érintsük meg az ALL gombot a Rate csoportban.

4.

A futási sebesség paraméter kerék használatával állítsuk be a futási sebesség értékét.

VAGY
Adjunk meg egy abszolút értéket a számbillentyűzeten.
Futási sebesség elcsúsztatása
1.

Válasszuk ki a mozgógépeket vagy csatornákat és a paramétert.

2.

Nyomjuk meg az EFFECT gombot az Effect Editor megnyitásához.

3.

Érintsük meg a FAN gombot a Rate csoportban.

4.

A futási sebesség paraméter kerék használatával állítsuk be a fan értéket.

VAGY
Adjunk meg egy abszolút értéket a számbillentyűzeten.

Kiindulási pont eltolása (Offset)
Az offset beállítás szabályozza, hogy az effekt mikor indul el a megadott időn belül. Két beállítás lehetséges: All
és Fan. Offset All ugyanazt az értéket rendeli az összes kiválasztott mozgógéphez vagy csatornához. Az Offset
Fan a mozgógépek kiindulási pontját eltolja egymáshoz képest.
Kiindulási pont megadása
1.

Válasszuk ki a mozgógépeket vagy csatornákat és a paramétert.

2.

Nyomjuk meg az EFFECT gombot az Effect Editor megnyitásához.

3.

Érintsük meg az ALL gombot az Offset csoportban.

4.

A futási sebesség paraméter kerék használatával állítsuk be az offset értéket.

VAGY
Adjunk meg egy abszolút értéket a számbillentyűzeten.
Kiindulási pont megadása eltolással
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1.

Válasszuk ki a mozgógépeket vagy csatornákat és a paramétert.

2.

Nyomjuk meg az EFFECT gombot az Effect Editor megnyitásához.

3.

Érintsük meg a FAN gombot az Offset csoportban.
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4.

A futási sebesség paraméter kerék használatával állítsuk be a offset értéket.

VAGY
Adjunk meg egy abszolút értéket a számbillentyűzeten.

Példák az Offset használatára
Példa: Programozzunk egy effektet csatornákra vonatkoztatva. A csatornák egy időben kapcsoljanak be és ki
lépcsős effekt formájában. A csatornák a következőképpen rendeződnek csoportokba:


Csoport 1 - csatornák 1, 11, 21



Csoport 2 - csatornák 2, 12, 22



Csoport 3 - csatornák 3, 13, 23



Csoport 4 - csatornák 4, 14, 24

Használjuk az Offset All -t és rendeljük hozzá:


Offset 0-t az 1-es csoporthoz



Offset 25-t a 2-es csoporthoz



Offset 50-t a 3-as csoporthoz



Offset 75-t a 4-es csoporthoz

Példa: az Offset All és az Offset Fan együtt is használható. Az offset értékek megváltoztatása az All használatával
nem változtatja meg a relatív csúsztatási értéket. Az 1 -től 4 -ig számozott csatornák fan értékekre vannak
beállítva:

Csatornák

Fan Offset (csúsztatott
kiindulási pont)

All Offset (abszolut
kiindulási pont)

1-es csatorna

0

5

2-es csatorna

25

30

3-as csatorna

50

55

4-es csatorna

75

80
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Ciklus szorzó (Duty Cycle)
A ciklus szorzó beállítja, hogy egy paraméter hányszor hajtja végre az effektet egy ciklusidőn belül. Ez a funkció
lehetővé teszi, hogy egy effekten belül egyes mozgógépek működjenek, míg a többi pihen.
A ciklus szorzó két számból áll: On és Total. Az első szám a számláló, mely a ciklusidőn belüli ismétlések
számát jelenti. A második szám a nevező, mely megadja, hogy a ciklusidő hányad részét használja fel az
effektlejátszáshoz. A számláló nem lehet nagyobb a nevezőnél.

Sematikus diagramok
Példa: Ez az effekt három mozgógépen fut.


Duty Cycle: 1/3



Nincs kiindulási pont eltolás

Példa: Ez az effekt három mozgógépen fut.
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Duty Cycle: 1/3



Kiindulási pont eltolása: 0 / 33 / 66
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Néhány példa a ciklus szorzó beállításra:
Ciklus szorzó
(Duty Cycle)
1:1

Idő (Rate)

Mi történik

6 másodperc

Az effekt egy teljes ciklusidő alatt hajtódik végre ) 6
másodperc).
Az effekt a ciklusidő fele alatt hajtódik végre (3 másodperc), a
maradék időben nem történik semmi.
Egy ciklusidőn belül az effekt kétszer hajtódik végre.

1:2

6 másodperc

2:2

6 másodperc

2:4

6 másodperc

Az effekt a ciklusidő fele alatt kétszer hajtódik végre. A
maradék 3 másodpercben nem történik semmi.

1:3

6 másodperc

Az effekt a ciklusidő harmadában hajtódik végre (2
másodperc). A maradék 3 másodpercben nem történik semmi.

3:6

6 másodperc

Az effekt a ciklusidő fele alatt háromszor hajtódik végre. A
maradék 3 másodpercben nem történik semmi.

A ciklus szorzó módosítása
1.

A Duty Cycle csoportban érintsük meg a Total-t.

2.

A duty cycle kerék segítségével állítsuk be a kívánt értéket.

3.

A Duty Cycle csoportban érintsük meg az On –t.

4.

A duty cycle kerék segítségével állítsuk be a kívánt értéket.
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Effektek kivétele memóriákból vagy a szerkesztőből
Effekteket az összes paraméterből, vagy egyes paraméterekből is kitörölhetünk.
Effektek törlése memóriákból
1.

Válasszuk ki a memóriát.

2.

Válasszuk ki a mozgógépeket vagy csatornákat.

3.

Opció: válasszuk ki a paramétereket. Ha nem választjuk ki a paramétereket, akkor az összes paramétert
töröljük.

4.

Nyomjuk meg az EFFECT gombot. Az Effekt szerkesztő (effect editor) megnyílik.

5.

Nyomjuk meg a RELEASE gombot. A kiválasztott eszközöket és paramétereket kivontuk az effektek
alól. Az effekt szerkesztő bezárul.

6.

Nyomjuk meg az UPDATE gombot.

VAGY
1.

nyomjuk meg a RELEASE gombot.

2.

Nyomjuk meg az EFFECT-et.

3.

Válasszuk ki az eszközöket.

4.

Válasszuk ki a memóriákat.

5.

Nyomjuk meg az UPDATE gombot.

Effektek törlése lejátszón lévő memóriákból
1.

Válasszuk ki a mozgógépeket vagy csatornákat.

2.

Opció: Válasszuk ki a paramétereket. Ha nem választjuk ki a paramétereket, akkor az összes paramétert
töröljük.

3.

Nyomjuk meg az EFFECT gombot. Az effekt szerkesztő megnyílik.

4.

Nyomjuk meg a RELEASE gombot. A kiválasztott eszközöket és paramétereket kivontuk az effektek
alól. Az effekt szerkesztő bezárul.

5.

Nyomjuk meg az UPDATE gombot.

A szerkesztőben lévő néhány mozgógép kivonása effektek alól
1.

Válasszuk ki a mozgógépeket vagy csatornákat.

2.

Opció - válasszuk ki a paramétereket. Ha nem választjuk ki a paramétereket, akkor az összes paramétert
töröljük.

3.

Nyomjuk meg az EFFECT gombot. Az effekt szerkesztő megnyílik.

4.

Nyomjuk meg a RELEASE gombot. A kiválasztott eszközöket és paramétereket kivontuk az effektek
alól. Az effekt szerkesztő bezárul.

A szerkesztőben lévő összes mozgógép és csatorna kivétele effektek alól
1.

Nyomjuk meg az EFFECT gombot. Az effekt szerkesztő megnyílik.

2. Nyomjuk meg a

RELEASE gombot. A kiválasztott eszközöket és paramétereket kivontuk az effektek
alól. Az effekt szerkesztő bezárul.
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13. fejezet: Chaser -ek
Ebben a fejezetben az alábbi témákról lesz szó:


A Chaser Properties (chasrer beállítási tulajdonságok) csoport a PlayBack Properties üzenetpanelben



Hogyan tudunk Qlistákat chaser-ekként programozni



Hogyan lehet chaser-eket Qlistákon belül programozni



Hogyan lehet szabályozni a futtatási sebességet

Chaser -ek és chaser tulajdonságok beállítása
A Qlistákat chaser -ekké lehet alakítani a Playback Properties üzenet panelben. A chaser -ré alakítás és az összes
chaser beállítási tulajdonsága a Qlistába mentődik. A QLista chaser beállításai mindig érvényben maradnak,
függetlenül attól, hogy a Qlista melyik lejátszómezőhöz van hozzárendelve.
A chaser futási sebességét és irányát a pult gombjainak használatával is szabályozhatjuk.
A Playback Properties üzenet panel Chaser Option mezőinek beállításaival vezérelhetjük a chaser -eket.
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43. ábra: A Playback Properties üzenet panel - Chase Properties

Chaser
Tulajdonságok

Opciók

Funkciók

Alapbeállítás

Chase Pattern
(Futási minta)

Normal

A chaser lépések a memóriák sorrendjében követik
egymást. Egy lépés beúszása után az előző kiúszik.

Igen

Build

A memóriák értékei az egyes lépéseket követően
bent maradnak az utolsó lépés eléréséig.

Bounce

A chaser lépések egymást követik, míg az utolsó
lépésig elér a futás, majd a végétől előre kezd
visszafutni.

Random

A lépések véletlen szerűen követik egymást,
véletlen időközönként, mely beállításfüggő.

Stop on last

A hurok végrehajtását követően a chaser megáll és
parancsra várakozik.

Release on
last

A hurok végrehajtását követően a lejátszó
felszabadul a prioritás alól.

Stop on first

A hurok végrehajtását követően az első memória
lép elő a Qlistában. És megáll a chaser.

Release on
hold

Ha megnyomjuk a STOP/BACK gombot,
miközben a chaser fut, a chaser felveszi a
prioritást.

Run Options
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Chase Direction

Chase Type

Random Type



MEGJEGYZÉS: A Run Options (futási opciók) beállítja azt, hogy
a chaser hogyan induljon újra.
Igen
A chaser előrefele fut.



A chaser hátrafele fut.

Pos(itive)

Az első memória 0-án, a chaser összes többi
memóriája a mentett értéken van a chaser futás
elindításakor. Amikor a memória beúszik, a
második memória kiúszik.

Neg(itive)

Ezt a típust árnyék chaser –nek is nevezik. Mindig
az aktuális memória úszik le.
Példa: 4 lépésből álló árnyék chaser:
Step 1 - 2, 3, 4 memória bennt.
Step 2 - 1, 3, 4 memória bennt.
Step 3 - 1, 2, 4 memória bennt.
Step 4 - 1, 2, 3 memória bennt.

Step

A lépések sorrendje véletlenszerű, a futási
sebesség ugyan az.

Time

A lépések sorrendje egymást követő, a futási
sebesség véletlenszerű.

Igen

Igen

MEGJEGYZÉS: A két opciót egyszerre is használhatjuk.
Use first cue as
chase-in time

Az első memória ideje lesz a chaser futási
sebessége.

Loop Count

Beállíthatjuk a hurkok számát.

Chase Rate

Beállíthatjuk a chaser futási sebességét.

100%

Xfade

Beállíthatjuk a chaser úszási tulajdonságát. 0%
esetén az egyes lépések úszás nélkül követik
egymást.

100%

Int Limit

Beállíthatjuk a húzó maximum értékét.

255
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A GO gomb működését be tudjuk állítani az Assignment Properties menüben:

Opciók
Go Behavior

Mit is jelent

Alapbeállítás

Exit Loop

Hurok futtatása közben a GO megnyomását
követően a futás kiszáll a hurokból és elkezdi a
következő memória beúsztatását, vagy a következő
hurok futtatását.

Igen

Exit Loop at
End

A hurok végig fut az utolsó lépésig, majd
beúsztatja a következő memóriát.

Restart Loop

Hurok futtatása közben a GO megnyomását
követően megszakítja a hurok futtatását, és elölről
elkezdi futtatni a hurkot.

Stop at Next
Cue

A GO megnyomását követően a következő
memóriánál, vagy lépésnél megáll a futás.

QListák chaser-ként történő programozása
Egy Qlistát át lehet alakítani chaser -ré. Ilyenkor a chaser a Qlistában található összes memóriát tartalmazza.
A chaser -ré alakítás és az összes chaser beállítás a QListába mentődik.
Egy Qlista chaser -ré alakítása
1.

Helyezzük ki a Qlistát egy lejátszómezőre.

2.

Nyomjuk meg a SETUP gombot.

3.

Nyomjuk meg a SELECT gombot azon a lejátszómezőn, ahová a Qlistát kihelyeztük. A Playback
Properties űzenetpanel megnyílik.

4.

Válasszuk ki a Chaser -t a QList Mode legördülő menüből.

5.

Érintsük meg az APPLY vagy OK gombot.

Chaserek programozása QListákon belül
A Qlistákon belül egész memóriacsoportot lehet chaser -ként használni, vagyis futtatni. Egy Qlistán belül úgy
tudunk chaser -t programozni, hogy a tervezett futtatás kezdő memóriaszámát és a hurok utolsó memóriaszámát
kiválasztjuk, majd beállítjuk a futtatás ismétlésszámát, vagyis a hurkokat.
Amikor a hurkokat elmentjük, a memóriákhoz rendelt úszási időket a Vector automatikusan a follow-on
üzemmódba állítja, vagyis a következő memóriához rendeli az úszási időt a Go parancs megadása nélkül.
A hurokfuttatás ismétlésszámának beállítása
Példa: Készítsünk egy chaser -t az 1-es számú QListában, amelyben válasszuk ki 5 -től 10-ig a memóriákat,
és az így elkészített hurok futtatásszámát állítsuk be 6-ra.
1.

Válasszuk ki az 1-es számú QListát.

2. Válasszuk ki a memóriákat 5-től 10-ig: CUE 5 → 10.
3.

Nyomjuk meg a LOOP gombot a Szerkesztő eszköztárban.

4. Nyomjuk meg a 6 -t.
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5. Nyomjuk meg a STORE gombot.

A chaser sebességének beállítása
A chaser –ek sebességét be lehet állítani a paraméter kerék segítségével, valamint közvetlen a Playback
Properties üzenetpanelben.
Chaser sebességének beállítása paraméter kerék segítségével
4.

Nyomjuk meg a RATE gombot (a nagy gomb a BEAT mellett).

5.

A SELECT megnyomásával válasszuk ki a húzót.

6.

Használjuk a CHASE RATE kereket a kiválasztott chaser futtatási sebességének szabályozásához.

VAGY
7.

Változtassuk meg a húzók funkcióját sebesség funkcióra a RATE gomb megnyomásával.

8.

A húzók segítségével állítsuk be a kívánt sebességet.

A chaser sebességének közvetlen beállítása
1.

Nyomjuk meg a SETUP gombot. A Playback Properties üzenetpanel megnyílik.

2.

A nyilak segítségével állítsuk be a sebességet.

3.

Nyomjuk meg a OK -t. A beállított sebesség belementődik a Qlistába.

145

Vector gépkönyv

146

Vector gépkönyv

14. fejezet: Snap -ek
Ebben a fejezetben a következő témákat tárgyaljuk:


Hogyan lehet snap-eket használni



Hogyan lehet snap-eket automatikusan elindítani

Snap-ekről általában
A snap a Vectoron lévő lejátszók, valamint azok minden beállításának tárhelye. A Vectoron 999 snap tárolható.
Amikor egy snap-et elindítunk, annak tartalma betöltődik a lejátszókra. Snap-eket memóriákhoz is
hozzácsatolhatunk. Amikor egy memória beúszik, a hozzá csatolt snap automatikusan elindul.
A snap-ek a következő dolgokat tartalmazzák:


QListák, ideiglenes memóriák, a lejátszóoldalakra, memóriagombokra és az A/B lejátszóra feltöltött
intelligens gépek és csatornák.



A húzó funkció módok.



Húzó szintek.



Hozzárendelési tulajdonságok.



Futási mód.



Prioritás értékek.



Lejátszómezők beállításai, ahogy a Playback Properties üzenet panelben konfigurálva van.
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Aktív snap-ek
Mindig van egy aktív snap. Az aktív snap sorszáma megjelenik az aktív lejátszómező LCD kijelzőjén. Nyomjuk
meg a SNAP gombot, és az aktív snap száma megjelenik a parancssoron.
Minden objektum, amelyet kihelyezünk a lejátszómezőkre, tárolódik az aktív snap-ben.
Amikor új előadást nyitunk meg, az 1-es snap automatikusan aktív. Amikor elkezdjük az új előadás
programozását, a lejátszóra kihelyezett ideiglenes memóriák, QListák, mozgógépek és csatornák automatikusan
elmentődnek az 1-es snap-re. Amikor betöltjük az előadást, az 1-es snap automatikusan elindul.

44. ábra: Az aktív snap az aktív lejátszó LCD kijelzőjén

Snap üzemmódok
Snap-ek kétféle üzemmódban működnek:


Normál üzemmód – az aktuális lejátszók tartalma a snap része, melyek addig nem változnak, amíg a
lejátszó inaktív vagy a húzó 0 állásban van.



Forcing üzemmód (egyelőre nem használható funkció) – a snap minden lejátszómezőt felülír.

Műveletek snap-ekkel
Új snap elmentése (az aktív snap módosítása)
Ha egy új snap-et akarunk programozni, először el kell mentenünk egy új snap-et, ki kell cserélnünk az aktív
snap-et az új snap-re, majd rá kell töltenünk a lejátszókra.
Snap-ek mentése
1.

Nyomjuk meg a STORE gombot.

2.

Érintsünk meg egy számot a snap többfunkciós nyomógombokon.
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VAGY
1.

Nyomjuk meg a SNAP gombot és adjunk meg egy számot a számbillentyűzeten.

2.

Nyomjuk meg a STORE gombot.

Snap –ek módosítása
A snap –ek mindig csak az első hozzárendelésre emlékeznek az egyes lejátszómezőkön. Példa: Az aktív snap az
1-es snap. Az első QLista, amelyet a 10-es lejátszóra kihelyezünk, a 2-es QLista. Az aktív snap-be ez tárolódik
el. Ha töröljük a 10-es lejátszót, majd kihelyezzük rá az 5-ös QListát, ez már nem mentődik el az 1-es snap-ben.
Az 1-es snap elindításakkor a 2-es QLista indul el a 10-es lejátszón. Ha az új feltöltést akarjuk elmenteni, felül
kell írnunk a snap-et.
A snap felülírásakor mind az idő, mind a tartalom felülíródik.
Snap-ek módosítása
1.

Módosítsuk a snap-et.

2.

Nyomjuk meg a STORE gombot.

3.

Érintsük meg az OVERWRITE -t a Store Options üzenet panelben.

Snap-ek megnevezése
1.

Válasszuk ki a snap-et.

2.

Nyomjuk meg a TEXT gombot. A Text üzenet panel megnyílik.

3.

Adjunk nevet a snap-nek a billentyűzeten.

4.

Nyomjuk meg a STORE gombot vagy érintsük meg az OK-t. Az üzenet panel bezárul.

Snap-ek törlése
1.

Válasszuk ki a snap-et vagy snap-eket.

2.

Nyomjuk meg a DELETE gombot. A Delete üzenet panel megnyílik.

3.

Nyomjuk meg a DELETE gombot még egyszer vagy érintsük meg a DELETE -t az üzenet panelben.
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Snap-ek vizsgálata
Nyomjuk meg a SNAP gombot, majd az EXAM gombot.
VAGY
Állítsuk a snap többfunkciós gombokat táblázat nézetbe az
megjelenik az aktív kijelzőn.

ikon megérintésével. A snap-ek listája

Egy snap vizsgálata
Példa: Vizsgáljuk meg az 5-ös snap-et.
1.

Válasszuk ki az 5-ös snap-et.

2.

Nyomjuk meg az EXAM gombot. A snap tartalma megjelenik az aktív kijelzőn.

VAGY
1.

Tekintsük meg a snapeket táblázat formában. Ha szükséges, állítsuk be a táblázat nézetet.

2.

Kattintsunk kétszer az 5-ös snap-re. A snap tartalma megjelenik az aktív kijelzőn.

Snap-ek másolása
1.

Válasszuk ki a snap-et, ahonnan másolni akarunk.

2.

Nyomjuk meg a COPY gombot. A snap-et a vágólapra másoltuk.

3.

Válasszuk ki azt a snap-et, ahova másolni szeretnénk.

4.

Nyomjuk meg a PASTE gombot. Az új snap neve: Copy of Snap # (forrás snap).

Lejátszók betöltése snap-ek használatával
Érintsünk meg egy snap-et a snap táblázaton.
VAGY
Válasszuk ki a snap-et és nyomjuk meg az ENTER-t.

Snap-ek automatikus elindítása
Snap-ek lejátszását automatikussá tesszük, ha memóriákhoz csatoljuk őket. A memóriára való beúszáskor a
csatolt snap automatikusan elindul. Az automatikus elindítást inaktiválhatjuk.
Egy snap hozzákapcsolása memóriához
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1.

Válasszuk ki a memóriát.

2.

Válasszuk ki a snap-et.

3.

Nyomjuk meg a STORE gombot.
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Automatikus indítás inaktiválása
Nyomjuk meg a SETUP és SELECT gombot a lejátszó kiválasztásához. Inaktiváljuk a Trigger -t az
Assignment Properties információs fülben.
VAGY
Nyomjuk meg a SHIFT+TRIGGER -t és a SELECT -t a lejátszó kiválasztásához.
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15. fejezet: Makrók
Ebben a fejezetben a következő dolgokról fogunk tanulni:


Makrók tárolása



Makrók megnevezése



Makrók törlése



Makrók elindítása

Makrókról általában
A Vectoron maximum 999 makró tárolható. A makrókat a TEACH MACRO használatával lehet programozni,
amelyet a Szerkesztő eszköztárban (Editor toolbar) találunk meg.
Makrókat vagy manuálisan lehet elindítani, vagy pedig automatikusan úgy, hogy egy memóriához kapcsoljuk
őket. Azok a makrók, amelyek memóriákhoz vannak hozzákapcsolva, akkor lépnek működésbe, amikor a
memória egy lejátszómezőn úszik.
A 101-től 106-ig sorszámozott makrókhoz a pulton saját nyomógombok tartoznak. Makrókhoz többfunkciós
nyomógombokat is beállíthatunk.
Makrók mentésekor figyeljünk arra, hogy a makrók gomblenyomás-sorozatokat tartalmaznak. A húzók
mozgatása nem tárolódik a makrókban.
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Műveletek makrókkal
Makrók mentése
Makrókat leghatékonyabban a makro többfunkciós nyomógombokkal tudunk tárolni. Makrók elmentése előtt
bizonyosodjunk meg afelől, hogy létezik többfunkciós nyomógomb ablak a makrók számára.
Makrók mentése
Példa: Mentsük el a 10-es makrót, amely az 5-ös snap-et aktiválja.
1.

Érintsük meg a TEACH MACRO -t a szerkesztő eszköztárban. Egy (M) jel jelenik meg a parncssorban.

2.

Nyomjuk meg a SNAP -et és 5-öt. A gomblenyomások megjelennek a parancssoron.

3.

Nyomjuk meg a SHIFT + MACRO. Egy (END) jel megelőzi a parancssoron megjelenő
gomblenyomásokat.

4.

Nyomjuk meg a STORE gombot és érintsük meg a 10 -es makró többfunkciós nyomógombot.

Szöveg hozzáadása makrókhoz
1.

Válasszuk ki a makrót a hozzá tartozó többfunkciós nyomógomb segítségével.
VAGY
Nyomjuk meg a MACRO gombot, majd a makró számát.

2.

Nyomjuk meg a TEXT gombot. A text (szöveg) üzenet panel megnyílik.

3.

Gépeljük be a szöveget, majd érintsük meg az OK gombot.

Makrók törlése
1.

Válasszuk ki a makrót.

VAGY
Válasszunk ki több makrót: MACRO #  #
2.

Nyomjuk meg a DELETE gombot. A Delete üzenet panel megnyílik.

3.

Nyomjuk meg a DELETE gombot mégegyszer vagy érintsük meg a DELETE gombot az üzenet
panelben.

Makrók vizsgálata
Egy makró lista megtekintése
Állítsuk a makró többfunkciós nyomógombokat táblázat nézetbe a
listája megjelenik az aktív képernyőn.

Egy makró vizsgálata
Példa: Vizsgáljuk meg a10-es makrót.
1.
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2.

Nyomjuk meg az EXAM gombot. A makró tartalma megjelenik az aktív kijelzőn.

VAGY
1.

Tekintsük meg a makrókat táblázat formátumban. (Állítsuk a makró többfunkciós gombokat táblázat
nézetbe.)

2.

Kattintsunk duplán a 10-es makróra. A makró tartalma megjelenik az aktív kijelzőn.

Makrók másolása
Példa: Másoljuk az 1-es makró tartalmát a 6-os makróba.
1.

Nyomjuk meg a MACRO gombot és adjuk meg az 1 -t (annak a makrónak a száma, amelyből másolni
szeretnénk) a számbillentyűzeten.

2.

Nyomjuk meg a COPY gombot. A makrót a vágólapra másoltuk.

3.

Nyomjuk meg a MACRO gombot és adjuk meg a 6 -t (a cél makró száma) a számbillentyűzeten.

4.

Nyomjuk meg a PASTE gombot. Az új makró neve: Copy of Macro 1.

Makrók indítása
Makrókat manuálisan, vagy pedig memóriákhoz csatolva tudunk elindítani. Azok a makrók, amelyek
memóriákhoz vannak csatolva, automatikusan elindulnak, amikor a memória egy lejátszómezőn úszik.
A 101 - től 106-ig sorszámozott makrókhoz saját makró nyomógombok tartoznak.
Makrók manuális működtetése
A többfunkciós nyomógomb ablakok közül válasszuk ki a makró képernyőjét és klikkeljünk a kívánt
makróra.
VAGY
1.

Nyomjuk meg a MACRO gombot és adjuk meg a makró számát a számbillentyűzeten.

2.

Nyomjuk meg az ENTER gombot.

Makrók automatikus elindítása lejátszás során
Azáltal, hogy a makrókat memóriákhoz csatoljuk, automatizáljuk azok lejátszását. Egy memóriára való
beúszáskor a memóriához csatolt makró is elindul. Az automatikus indítás inaktiválható.
Makró hozzácsatolása egy memóriához
1.

Válasszuk ki a memóriát.

2.

Válasszuk ki a makrót.

3.

Nyomjuk meg a STORE gombot.

Makró automatikus elindításának inaktiválása
A lejátszómező kiválasztásához nyomjuk meg a SETUP és SELECT gombokat. Inaktiváljuk a Trigger -t az
Assignment Properties információs fülben.
VAGY
Nyomjuk meg a SHIFT+TRIGGER gombokat és a SELECT -et a lejátszó kiválasztásához.
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16. fejezet: A topo
Ebben a fejezetben a következő témákat tárgyaljuk:


A topo nézet megnyitása



Színpadi méretek beállítása



Színpadi elemek hozzáadása



Intelligens gépek vagy csatornák hozzáadása és törlése



A topo nézet kezelése



A topo térkép nyomtatása

A Toporól általában
A topo a Vectornak egy olyan funkciója, amely segítségével topográfiai térképet tudunk készíteni a színpadi
berendezésekről.
Topo nézetben a következő dolgokat tudjuk végrehajtani:


Világítástartó csövek és más színpadi függesztő elemek beállítása.



Mozgógépek vagy csatornák elhelyezése és forgatása függő helyzetükben.



Különböző színpadi elemek, mint például asztalok, székek, zongorák, stb. elhelyezése a színpadon.



Mozgógépek és csatornák kiválasztása szerkesztésre.
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Műveletek a topo-val
A topo térkép szerkesztéséhez először meg kell nyitnunk a topo nézetet. Az alap topo nézet a színpad felül
nézete. A színpad méreteit meg lehet változtatni. A színpad nézetre rá tudunk helyezni egy rácsot, amely
megkönnyíti az eszközök pontos elhelyezését a színpadon. Egy kiemelt vízszintes és függőleges vonal megosztja
a színpadot bal felső, bal alsó, jobb felső és jobb alsó részekre, így a színpad központi része jól látható.
A topo nézet megnyitása
1.

Aktiváljuk a kívánt ablakot.

2.

Nyissuk meg az intézőt. Bizonyosodjunk meg róla, hogy az intéző navigációs üzemmódban van.

3.

Bővítsük a Topo Display node-ot és érintsük meg a TOPO VIEW-t.

Színpadi méretek beállítása
A színpadi méreteket a System Settings üzenet panelben tudjuk beállítani. Beállíthatjuk ezeket a topo
üzemmódba való belépés előtt, de akkor is, amikor már topo üzemmódban vagyunk.
A színpadi méretek a topo térkép jobb alsó sarkában jelennek meg. Alapbeállítás szerint a színpad mérete: 1800
cm x 1200 cm.
Színpadi méretek beállítása
1.

Nyomjuk meg a Settings -et a Tools menüben. A System Settings üzenet panel megnyílik.

VAGY
Nyomjuk meg a Settings -et a Topo menüben. A System Settings üzenet panel megnyílik.
2.

Nyissuk meg a Topo információs fület.

3.

Adjuk meg az új színpadi méreteket a mezőkben.

4.

Nyomjuk meg az OK-t.

MEGJEGYZÉS:

Ha a nézet nem változik és az új színpadi méretek nem jelennek meg a
képernyőn, zárjuk be a topo nézetet és nyissuk ki újra.

A topo eszköztár

A topo eszköztárat megjeleníthetjük vagy elrejthetjük. Az eszköztár ikonjaihoz a topo menüben férhetünk hozzá.

A topo eszköztár megjelenítése

158

Vector gépkönyv
Kattintsunk a menüsávban lévő Topo > Topo toolbar -ra.

Topo rács (háló)
A topo nézethez tartozik egy segédrács. A rács pontjai 50 centiméterre vannak beállítva egymástól. A rácsot
megjeleníthetjük, illetve elrejthetjük.
A rács megjelenítése és elrejtése
Kattintsunk a

ikonra.

Színpadi elemek, mozgógépek és csatornák elhelyezése
A színpadi elemek alapvetően világítástartó csövek és más függesztő elemek. Ezeket az elemeket
átméretezhetjük, valamint az egyéb színpadi kellékeket, elemeket és mozgógépeket körbeforgathatjuk.
A színpadi berendezéseket a New Stage Fixture üzenet panelben tudjuk kiválasztani.

45. ábra: Új színpadi berendezések (New stage fixture ) üzenet panel

Mozgógépek és csatornák sorozatait is ki tudjuk választani. Minden mozgógép és csatorna beállítást egy ikon
jelenít meg.
Csatorna beállítás:

Mozgógép beállítás:
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MEGJEGYZÉS:

Amikor topo térképet készítünk, könnyebb az egérrel, vagy egér funkcióra beállított
pozicionáló golyóval (trackball) dolgoznunk.

Színpadi elemek elhelyezése
1.

Kattintsunk az

ikonra, hogy a topot szerkesztő üzemmódba állítsuk.

2.

Nyissuk meg a legördülő elemek listát úgy, hogy kattintsunk a nyílra a

3.

Kattintsunk a Stage Fixture -re a legördülő listán. Az elemet hozzáadtuk a topo nézethez. Ez a színpad
középső részén jelenik meg a vízszintes vonalon.

4.

Válasszuk ki az elemet, kattintsunk rá, és vigyük a megfelelő helyre.

5.

Az elem méretét úgy változtathatjuk meg, hogy rákattintunk az elemre, majd “megfogjuk” az egyik alsó
sarkát, és méretre állítjuk:

ikonon.

VAGY
Jobb oldali egérgombbal kattintsunk a kiválasztott elemre, menjünk be a Properties -be és állítsuk be a
kívánt méretet a Topo Element üzenet panelben.

Színpadi elemek forgatása
1.

Bizonyosodjunk meg róla, hogy a topo szerkesztő üzemmódban van.

2.

Kattintsunk rá a kiválasztott elemre.

3.

Jobb oldali egérgombbal kattintsunk a Rotate -re a kigördülő menüből. A kijelölő eszköz forgatási
ikonra változik.

4.

A forgatási ikont vigyük abba az irányba, amerre a színpadi elemet forgatni akarjuk.

5.

Amikor a színpadi elemet a megfelelő helyre tettük, a bal egérgombbal való kattintással tudunk kilépni
a forgatási funkcióból.

Mozgógépek és csatornák elhelyezése
1.
2.

Ha szükséges, kattintsunk a

ikonra, hogy a topot szerkesztő üzemmódba állítsuk.

Nyissuk meg a legördülő elemek listát úgy, hogy kattintsunk a nyílra a

ikonon. Kattintsunk a

Stage Fixture-re. A New Stage Fixture üzenet panel megnyílik.

3.

Adjuk meg a mozgógépekhez és csatornákhoz tartozó információkat a mezőkben.

4.

Kattintsunk az INSERT gombra. Az új mozgógépet vagy csatornát behelyeztük a színpad bal felső
sarkába.

5.

Helyezzük a mozgógépet vagy csatornát, ahová szeretnénk, vagy állítsuk be az elhelyezkedését a Stage
Fixture Properties üzenet panelben.

Mozgógépek vagy csatornák forgatása
1.
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2.

Kattintsunk rá a kiválasztott mozgógépre vagy csatornára.

VAGY
Válasszuk ki a mozgógépek vagy csatornák egy csoportját úgy, hogy nyomjuk meg és tartsuk lenyomva
a jobb oldali egérgombot és keretezzük be a kiválasztott eszközöket.
3.

Jobb oldali egérgombbal kattintsunk a Rotate gombra a kigördülő menüből. A kijelölő eszköz forgatási
ikonra változik.

4.

A forgatási ikont mozgassuk abba az irányba, amerre a színpadi elemet forgatni akarjuk.

5.

Amikor a mozgógépet vagy csatornát a megfelelő helyre tettük, lépjünk ki a forgatási funkcióból a bal
egérgombra való kattintással.

Mozgógép vagy csatorna tulajdonságok megváltoztatása
A Stage Fixture Properties üzenet panelben megváltoztathatjuk a mozgógép vagy csatorna elhelyezkedését a
topo térképen és rögzíthetünk az eszközökhöz tartozó plusz információkat.

46. ábra: Stage Fixtures Properties (Mozgógépek és csatornák tulajdonságai) üzenet panel
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Csoport

Mezők

Mit jelent ez

Szerkesztés

Set

A mozgógép vagy
csatorna beállítása.

Ezt a mezőt nem lehet szerkeszteni.

Fixture

A mozgógép vagy
csatorna száma.

Ezt a mezőt nem lehet szerkeszteni.

Name

A mozgógép vagy
csatorna neve.

Ezt a mezőt nem lehet szerkeszteni.

Address

Mozgógép vagy
csatorna címe

A címet módosíthatjuk.

X Location

X irányú érték

Adjuk meg az X értéket.

Y Location

X irányú érték

Adjuk meg az Y értéket.

Gel name

Szín

Megadhatjuk a fényvetőben lévő színszűrő
számát.

Note

Megjegyzés

Adjunk meg hasznos információkat.

Angle

A szöget fokokban
mutatja meg.

Adjuk meg a szöget.

Általános

Tulajdonságok

Mozgógép vagy csatorna tulajdonságok módosítása
1.

Jobb oldali egérgombbal kattintsunk egy mozgógépre vagy csatornára, majd a kigördülő menüből
kattintsunk a Properties gombra. A Stage Fixture Properties üzenet panel megnyílik.

2.

Menjünk a megfelelő mezőbe és írjuk be az új információt.

3.

Kattintsunk az UPDATE gombra. Az üzenet panel bezárul és az új információ tárolódik.

Mozgógép, csatorna vagy színpadi elem tulajdonságok törlése
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1.

Válasszunk ki egy mozgógépet vagy csatornát, egy csoport mozgógépet vagy csatornát, vagy egy
színpadi elemet.

2.

Kattintsunk a

3.

Kattintsunk az OK -ra, hogy megerősítsük a törlés műveletet, vagy kattintsunk a CANCEL -re, ha
mégsem akarunk törölni.

ikonra. A Delete Items üzenet panel megnyílik.
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A nézet beállítása
A következő műveleteket tudjuk végrehajtani:


Nagyítás



Kicsinyítés



A színpad beállítása a képernyőhöz



A nézet csúsztatása megragadás funkcióval



A nézet görgetése

A nézet nagyítása/kicsinyítése
Érintsük meg a zoom ikont a topo eszköztárban. A kurzor átalakul zoom ikonná. Kattintsunk a nézetre, vagy
érintsük meg azt.
A zoomoló eszközből való kilépés
Érintsük meg az ikont újra. A kurzor újra kijelölő eszköz lesz.
A nézet görgetése
A nézet görgetéséhez használjuk az egér görgető kerekét, vagy a Vector dimmer kerekét, ha a SCROLL WIN
engedélyezve van.

A topo térkép nyomtatása
A topo térkép fehér háttérrel jelenik meg a nyomtatott papíron. A mozgógépekhez vagy csatornákhoz tartozó
ikonok, a színpadi elemek, és a rács pontjai pedig fekete színnel vannak kinyomtatva. A mozgógép vagy
csatorna alatti szöveg mutatja a DMX címzését.
A topo térkép nyomtatása
1.

Nyissuk meg a File menüt.

2.

Kattintsunk a PRINT-re. A Print üzenet panel megnyílik.

3.

Nyomjuk meg az OK gombot.
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17. fejezet: Haladó szerkesztő funkciók
Ebben a fejezetben az alábbi témákról lesz szó:


Az aktív funkció használata



A highlight használata



A rem dim használata



A sneak funkció használata



Az Előkészítés (LookAhead) használata



Jelölt memóriák használata



A ForceBlack funkció használata

Aktív funkció
Az aktív funkció egy kiválasztás parancsot indít el. Ez a funkció lehetővé teszi, hogy az összetett kiválasztások
számos variációját alkalmazhassuk.
Megadhatjuk a kiválasztás forrását, valamint különböző szűrési feltételeket alkalmazhatunk a kiválasztáshoz.
Az ACTIVE megnyomásával az Eszköztárat aktív üzemmódba állítjuk. Az eszköztár nyomógombjait intelligens
gépek vagy csatornák kiválasztására, illetve a kiválasztás szűrésére használhatjuk.
Ahhoz, hogy az ACTIVE szabályosan működjön, a parancssornak üresen kell állnia. Ha a parancssor nem üres,
az aktív sorozatok kiválasztása előtt nyomjuk meg az ENTER gombot.

47. ábra: Az aktív eszköztár
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Nyomógomb

Funkciója

STAGE

Megragad mindent, ami magába foglalja a világítási képet.

EDITOR

Megragad mindent a szerkesztőben.

MASTER PB

Megragadja az alapértelmezett lejátszón lévő értékeket.

INVISIBLE PARAMETERS
INACTIVE

Egyelőre nem használható funkció.

EVERYTHING

Megragad mindent.

=@

Egyelőre nem használható funkció.

<@

Egyelőre nem használható funkció.

>@

Egyelőre nem használható funkció.

Intelligens gépek vagy csatornák kiválasztása a lejátszókról
Példa: Az 1-től 10-ig számozott csatornák egy lejátszómezőről vannak kint a színpadon; a 15, 25, 35, 45, és
55 -ős számú csatornák pedig a szerkesztőben vannak. Válasszuk ki ezeket a csatornákat
1.

Válasszuk ki a csatornákat: CHANNEL 1 55. STAGE az Eszköztár alapbeállítása.

2.

Nyomjuk meg az ACTIVE gombot. Az 1-től 10-ig számozott csatornák, illetve a 15, 25, 35, 45, és 55 ös csatornák most a kerék irányítása alatt vannak.

Intelligens gépek vagy csatornák kiválasztása a szerkesztőből
Példa: Az 1-től 10-ig sorszámozott csatornák egy lejátszóra vannak kihelyezve, a 15, 25, 35, 45, és 55-ös
számú csatornák pedig a szerkesztőben vannak. Válasszuk ki a szerkesztőben lévő csatornákat.
1.

Válasszuk ki a csatornákat: CHANNEL 1 55.

2.

Nyomjuk meg az ACTIVE gombot.

3.

Nyomjuk meg az EDITOR gombot. A 15, 25, 35, 45, és 55-ös csatornák most a kerék irányítása alatt
vannak.

Kiválasztás szűrése
Példa: Az 1-től 10-ig sorszámozott csatornák egy lejátszóra vannak kihelyezve, a 15, 25, 35, 45, és 55-ös
csatornák pedig a szerkesztőben vannak. Ki akarjuk választani az összes csatornát a 8-as és a 45-ös
kivételével.
1.

Válasszuk ki a csatornákat: CHANNEL 1 55.

2.

Nyomjuk meg a — jelet és a 8 -at a számbillentyűzeten. Nyomjuk meg a — jelet újra, majd a 45 -t a
számbillentyűzeten. A kiválasztott csatornák megjelennek a parancssorban.

3.

Nyomjuk meg az ACTIVE gombot. Az 1-től 7-ig számozott csatornák, illetve a 9, 10, 15, 25, 35, és 55ös csatornák most a kerék irányítása alatt vannak.

Az összes aktív paraméter érték bevitele a szerkesztőbe
Példa: Tegyük az 1-től 12-ig sorszámozott mozgógépekhez tartozó aktív paraméter értékeket a
szerkesztőbe.
1.
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2.

Nyomjuk meg az ACTIVE gombot.

3.

Nyomjuk meg az ENTER gombot. A kiválasztott mozgógépekhez tartozó összes aktív paraméter a
kerék irányítása alatt van, és fehér színnel jelenik meg a szerkesztőben.

A highlight funkció használata
A highlight funkció segítséget nyújt abban, hogy beazonosítsuk a színpadon aktív intelligens gépeket vagy
csatornákat, hogy ellenőrizzük a döntési és forgatási irányokat, vagy a címzések hozzárendeléseit. A highlight-ot
ezenkívül könyvtárak gyors felülírására is használhatjuk.
A highlight funkciót minden típusú intelligens gépre és csatornára lehet alkalmazni. A NEXT és a PREVIOUS
gombokkal a mozgógépek és csatornák között tudunk mozogni. Amikor a kiválasztott mozgógépek vagy
csatornák végére érünk, a highlight visszakanyarodik az első mozgógépre vagy csatornára.
A highlight olyan sorrendben megy végig a kiválasztott eszközökön, amilyen sorrendben azok ki voltak
választva.
Amikor a highlight aktív, a gombhoz tartozó LED világít. A highlight egészen törlésig aktív marad.
Highlight alkalmazása

Mi történik

Csatorna



100%-ra (FL-ra) vagy arra az értékre dimmel, amelyik a
highlight palettán meg van adva.

Csatorna színváltóval




100%-ra (FL-ra) dimmel.
Home értékre vált, vagy arra az értékre, amely a highlight
palettán be van állítva.

Mozgógép




100%-ra dimmel.
Az összes paraméter (kivéve a döntési és forgatási értékeket)
home értékre vált, vagy pedig arra az értékre, amely a highlight
palettán be van állítva.
A döntési és forgatási értékek nem változnak.



A highlight alkalmazása
1.

Válasszunk ki egy mozgógépet vagy csatornát, mozgógépek vagy csatornák sorozatát, vagy egy
csoportot.

2.

Nyomjuk meg a HIGHLIGHT gombot.

3.

A NEXT és a PREVIOUS használatával ugorhatunk a következő vagy a korábbi mozgógépre vagy
csatornára.
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Lowlight használata
A lowlight egy solo üzemmódban használt highlight funkció. Ebben az üzemmódban a kiválasztott intelligens
gépekhez vagy csatornákhoz tartozó fényerő 30% -ra csökken, a kiemelt mozgógépek és csatornák fényereje
pedig 100%-ra ugrik. Használjuk ezt az üzemmódot akkor, ha aktív mozgógépekhez vagy csatornákhoz szint
hozzárendelések tartoznak.
Amikor a lowlight aktív, a gombhoz tartozó LED villog.
Lowlight alkalmazása

Mi történik

Csatorna




Kiemelt intelligens gépek és csatornák 100%-on vannak.
Más mozgógépek és csatornák @ 30% -on, vagy azon az
értéken, ami a lowlight palettán be van állítva.

Csatorna színváltóval



Kiemelt intelligens gépek és csatornák 100%-on vannak, más
mozgógépek és csatornák 30%-on, vagy pedig a lowlight palettán
beállított értéken.
A színváltó home értéken van.


Mozgógép






Kiemelt intelligens gépek és csatornák 100%-on vannak, más
mozgógépek és csatornák 30% -on, vagy pedig a lowlight
palettán beállított értéken.
A kiválasztott mozgógéphez tartozó paraméterek home
értékre ugranak, vagy a lowlight palettán beállított értékre.
A döntési és forgatási értékek nem változnak.

Lowlight (highlight szóló üzemmód) alkalmazása
1.

Válasszunk ki egy intelligens gépet vagy csatornát, vagy mozgógépek vagy csatornák sorozatát.

2.

Nyomjuk meg a SHIFT + HIGHLIGHT-t.

3.

Nyomjuk meg a NEXT vagy PREVIOUS gombokat, ha a következő illetve a korábbi mozgógépre vagy
csatornára akarunk ugrani.

Kilépés a highlight-ból
Nyomjuk meg a HIGHLIGHT, vagy a CLEAR, vagy a RELEASE, vagy a RESET gombot.

Highlight és lowlight paletták használata
A highlight vagy a lowlight tulajdonságokhoz használt palettákat el tudjuk tárolni. Ezek a paletták a paletta
értékeket alkalmazzák az intelligens gépekhez vagy csatornákhoz tartozó home értékek helyett. A paletták nem
tartalmazzák a döntési és forgatási értékeket.
Csak egy highlight és egy lowlight palettát lehet tárolni.

MEGJEGYZÉS: A highlight és lowlight paletták eszköz specifikusak.
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Highlight vagy lowlight paletták tárolása
Példa: Készítsünk egy highlight palettát, ahol a szín beállítások a következők: cián @ zr, magenta @ zr, és
sárga @ FL és a dimmer FL.
1.

Válasszuk ki az intelligens gépeket vagy csatornákat. Állítsuk a dimmert 100%-ra és állítsuk ba a szín
paraméter szinteket.

2.

Nyomjuk meg a STORE gombot.

3.

Nyomjuk meg a LIB gombot.

4.

Nyomjuk meg a HIGHLIGHT gombot.
VAGY
Nyomjuk meg a SHIFT + HIGHLIGHT egy lowlight paletta elmentéséhez.

5.

Nyomjuk meg a STORE gombot. A highlight vagy lowlight paletta el van mentve.

Highlight vagy lowlight paletta törlése
1.

Nyomjuk meg a LIB gombot.

2.

Nyomjuk meg a HIGHLIGHT vagy LOWLIGHT gombot.

3.

Nyomjuk meg a DELETE-t. A Vector a törlés megerősítését kéri.

4.

Nyomjuk meg a DELETE -t még egyszer, vagy kattintsunk az OK-ra.

A highlight vagy lowlight paletta vizsgálata
1.

Nyomjuk meg a LIB gombot.

2.

Nyomjuk meg az EXAM gombot. Az aktív ablak könyvtárak listáját mutatja.

3.

A Library Name oszlopban, kattintsunk kétszer a Highlight vagy Lowlight-ra.

4.

A highlight (vagy lowlight) paraméter értékek megjelennek a képernyőn.

Highlight használata könyvtárak felülírásához
A highlight funkciót eszköz specifikus könyvtárak gyors felülírásához is használhatjuk. Ezt a műveletet minden
típusú könyvtár felülírásához használhatjuk, beleértve a pozíció könyvtárakat is.
A művelet elindítása előtt nyomjuk meg a SHIFT + RESET -et a szerkesztő teljes törléséhez, és bizonyosodjunk
meg afelől, hogy nincsenek aktív eszközök a szerkesztőben. Ha aktív eszközök vannak a szerkesztőben, a
könyvtár ezekhez az eszközökhöz fog hozzárendelődni.
Könyvtár felülírása
Példa: Írjuk felül a 3-as pozíció könyvtárat.
1.

Nyomjuk meg a LIB gombot.

2.

Nyomjuk meg a POSITION -t és a 3 -t a számbillentyűzeten.
VAGY
POSITION 3 -t a pozíció többfunkciós nyomógomb fülben.

3.

Nyomjuk meg a HIGHLIGHT gombot. A könyvtárban lévő első intelligens gép vagy csatorna fényereje
100%-ra ugrik.

4.

A pozícionáló golyó vagy a kerekek használatával adjuk meg a döntési és forgatási értékeket, vagy
adjunk meg egy abszolút értéket.

5.

Nyomjuk meg a NEXT gombot. A következő eszközhöz tartozó dimmer bekapcsol.

6.

Ismételjük meg a 4-es és 5-ös lépéseket.
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7.

Nyomjuk meg a STORE vagy az UPDATE gombot. A könyvtárat az új értékekkel elmentettük. A
highlight funkció most nem aktív.

A rem dim használata
Egy másik megoldás egy mozgógép vagy csatorna kijelölésére a rem dim használata.
A rem dim használata
Válasszuk ki az intelligens gépet vagy csatornát, aztán kattintsunk a REM DIM -re a Szerkesztő Eszköztárban
(Editor toolbar).

A Sneak használata
A Sneak a paraméter szinteket a korábbi szintre vagy pedig nullára állítja az alapbeállítás szerinti úszási idő alatt.
Az úszási idő úszás közben is megváltoztatható. Adott paraméter szintek kiválasztása esetén is felülíródik az
alapértelmezett szint. Az alapbeállítás szerinti úszási időt a Tools>Settings>Timing menüben lehet
megváltoztatni.
Egy paraméter sneak úsztatása
1.

Válasszunk ki egy csatornát vagy mozgógépet.

2.

Ha mozgógépet választottunk ki, válasszuk ki a kívánt paramétert a paraméterkerék gombok
segítségével, vagy érintsük meg a megfelelő paramétert az érintőképernyőn.

3.

Nyomjuk meg a SNEAK gombot. A paraméter az előző szintre, vagy 0-ra úszik.

Egy paraméter sneak úsztatása meghatározott idővel
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1.

Válasszunk ki egy csatornát vagy mozgógépet.

2.

Ha mozgógépet választottunk ki, válasszuk ki a kívánt paramétert a paraméterkerék gombok
segítségével, vagy érintsük meg a megfelelő paramétert az érintőképernyőn.

3.

Nyomjuk meg a TIME gombot és írjuk be a számbillentyűzet segítségével a kívánt időt.

4.

Nyomjuk meg a SNEAK gombot. A paraméter az előző szintre, vagy 0-ra úszik a megadott idővel.
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Egy paraméter sneak úsztatása egy meghatározott szintre
Példa: úsztassuk a spot1 mozgógép cián paraméterét sneak funkcióval 60-ra.
1.

Nyomjuk meg a SNEAK gombot.

2.

Opció: nyomjuk meg a TIME gombot és írjunk be a számbillentyűzet segítségével egy úszási időt.

3.

Válasszuk ki az 1-es mozgógépet és válasszuk ki a cián paraméterét.

4.

Nyomjuk meg a @ gombot és írjuk be a 60 –at, A cián paraméter 60%-ra úszik.

Bekészítés (LookAhead)
A LookAhead az alábbi funkciókra használható:


Automatikus bekészítés



Jelölt memóriák létrehozása



ForceBlack memóriák létrehozása

Mielőtt a LookAhead funkciót használnánk, el kell készítenünk a LookAhead konfigurációt. Konfigurálnunk
kell, mely mozgógépekre és színváltókra kívánjuk alkalmazni a LookAhead funkciót. Abban az esetben, ha nincs
LookAhead konfiguráció, a LookAhead funkció az összes mozgógépre és színváltóra érvényes lesz.
A LookAhead konfigurálása
1.

Válassunk ki mozgógépeket.

2.

Érintsük meg

3.

Nyomjuk meg a STORE gombot.

gombot az eszköztárban.

Jelölt memóriák
A jelölt memóriák a Qlistában a következő memóriában lévő minden paramétert bekészítenek, kivéve a dimmer
paramétert. Természetesen ha a jelölt memóriában a dimmer szinteket tartalmaznak, az azokhoz tartozó
mozgógép paraméterek nem készítődnek be.
Jelölt memória létrehozása
1.

Válassunk ki egy memóriát.

2.

Érintsük meg

3.

Nyomjuk meg a STORE gombot.

gombot az eszköztárban.

ForceBlack memóriák
A jelölt memóriát megelőző, vagy követő memóriákban lévő dimmerértékek megakadályozzák a jelölt memória
használatát. Ilyen esetben a ForceBlack funkció használatával tudjuk célunkat elérni. A ForceBlack funkció a
fényerőt leviszi 0-ra, a paramétereket beállítja a megfelelő értékre, majd visszaállítja a dimmerértékeket. A
három fázis ideje egyenként 1/3-a a memória úszási időnek., de ezt az időt be is tudjuk állítani.
A ForceBlack memória átkonvertálható normál memóriává.
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Egy ForceBlack memória mentése
1.

Szerkesszünk és mentsünk el egy memóriát.

2.

Válasszuk ki a memóriát.

3.

Érintsük meg

4.

Nyomjuk meg a STORE gombot.

gombot az eszköztárban.

ForceBlack idők megadása
1.

Válasszuk ki a memóriát.

2.

Érintsük meg

3.

Nyomjuk meg a TIME gombot és adjuk meg az időket a #/#/# formátumban, ahol az első idő a dimmer
0-ra való leúszási ideje, a második idő a paraméterek beállási ideje, a harmadik idő pedig a dimmer
visszaállási ideje.

4.

Nyomjuk meg a STORE gombot.

gombot az eszköztárban.

Egy ForceBlack memória átkonvertálása normál memóriává
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1.

Válasszuk ki a memóriát.

2.

Érintsük meg

3.

Nyomjuk meg a DELETE gombot. A Delete nyugtázó üzenetpanel megnyílik.

4.

Érintsük meg az OK –t vagy nyomjuk meg a STORE gombot.

gombot az eszköztárban.
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18. fejezet: Rendszer beállítások
Ebben a fejezetben az alábbi témáról lesz szó:


A Rendszer Beállítások (System Settings) üzenet panel

Rendszer beállítások
A Rendszer Beállítások (System Settings) üzenet panelben lévő beállítások szabályozzák a Vector alapbeállítás
szerinti általános viselkedésének nagy részét.
Az előadásra szabott beállítások az előadással együtt elmentődnek. Új előadás megnyitásakor a Rendszer
Beállítások üzenet panel mezőiben újra az alapbeállítás szerinti értékek jelennek meg.

A Rendszer Beállítások (System Settings) üzenet panel
Menjünk be a Tools menübe > Settings
Információs fül /
Csoport
General

Mezők/gombok

Funkciója

Save Settings as
Default
(Beállítások alapbeállításként történő
elmentése)

Az előadásra szabott beállításokat
alapbeállításként menti el. Amikor új
előadást nyitunk meg, ezek a beállítások
érvényesek.

Load Default Settings
(Alapbeállítás
betöltése)

Egyelőre nem használható funkció.

Alapbeállítás

Behavior
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Operation
mode

Compulite
Traditional mode




Normal Tracking




Syntax mode
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A szerkesztő egy memória
elmentése után nem ürül ki.
Az aktív intelligens gépekhez
vagy csatornákhoz tartozó paraméter
értékek minden egyes memóriában
elmentődnek.
A szerkesztő egy memória
elmentése után kiürül.
Csak a megváltozott értékek
tárolódnak a memóriában. Az összes
többi értéket követi az előző
memóriából.

Cue only mode

Egyelőre nem használható funkció.

Action mode
(Compulite)

Minden egyes gombnyomás azonnal
érvényesül.

Enter mode

Az ENTER megnyomásával
érvényesülnek a gomblenyomások.

Vector gépkönyv
Default stage
values

ON Function

Use default home
values (Alapbeálljtás
szerinti home értékek
használata)

A szerkesztő törlését követően a
paraméter szintek home értékekre állnak
vissza. Home értékeket a Device Builder ben lehet beállítani.

Use home only

Egyelőre nem használható funkció.

Maintain last value
(Utolsó érték
megtartása)

A RESET gomb megnyomása után az
utolsó paraméter érték megmarad.

On

Default value spin
box (Alapértelmezett
érték)

Az alapértelmezett érték az ON gomb
megnyomásával jelenik meg.

50

1st on recalls last
value





Bekapcsolva (On) - Az ON
megnyomásával a kiválasztott
mozgógépekhez vagy csatornákhoz
elmentett utolsó értékre úszik a
memória. Az ON ismételt
megnyomásával az értékeket az
alapértelmezett ON értékre állítjuk
vissza.
Kikapcsolva (Off) - Az ON
megnyomásával az értékek az ON
alapértelmezett értékre úsznak
vissza.

Off

Default store option
(Alapértelmezett
mentési opció)

Meghatározza, hogy mi tárolódik a
memóriákban:

A szerkesztőben lévő aktív
értékek

A szerkesztőben lévő összes
érték

A kiválasztott intelligens
gépekhez vagy csatornákhoz tartozó
összes paraméter

A szerkesztőben
lévő összes érték

Next store
incremented by

Beállítja a növekedés értékét memóriák
mentésekor a STORE+vagy a CUE,
NEXT, STORE használatával

1

Value input method
(Érték beviteli mód)





Automatically assign
to playback




Automatic parameter
grouping
Grand Master

Európai - 1 digitet kell megadni
értékenként (példa: 6-ot 60%-nak
értelmezi).
Amerikai - 2 digitet kell
megadni értékenként (példa: 60-at
60%-nak értelmezi)

Amerikai

Bekapcsolva (On) - A mentett
memóriákat automatikusan
kihelyezi az aktív lejátszóra.
Kikapcsolva (Off) - A mentett
memóriákat nem helyezi ki.

On

Egyelőre nem használható funkció.



On - A GM szabályozza a pult
kimeneti dimmer szintjeit.
Off - Minden kimeneti szint
100%-on (Full) van és a GM szint

On
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nem befolyásolja a kimenetet.
Sneak active




Ordered Playback
Priority




GO as GOTO with

On -A Sneak aktív. Szerkesztés
közben az abszolút értékek az
alapbeállítás szerinti úszási idővel
úsznak.
Off - Szerkesztés közben az
abszolút értékek beugranak.

On

On - A lejátszók szigorú
elsőbbségi hierarchia szerint vannak
beállítva.
Off - A lejátszó hierarchia LTP.

Off

On - GO nyomógomb végrehajt
sorrendenkívüli úszásokat.
Off - GO nyomógomb nem hajt végre
sorrendenkívüli úszásokat.

On

Default cell time

Egyelőre nem használható funkció.

1

Default cue time
(Alapbeállítás szerinti
memória idő)

A memóriákhoz tartozó alapbeállítás
szerinti be- és kiúszási idők.

2

Default back time
(Alapbeállítás szerinti
visszaúsztatási idő)

Alapbeállítás szerinti visszaúsztatási idő.

1

Default GOTO time
(Alapbeállítás szerinti
GOTO idő)

A GOTO gombbal használt alapbeállítás
szerinti idő.

1

Default release time
(Alapbeállítás szerinti
release idő)

Az elengedett értékekhez tartozó úszási
idő.

1

Default library time

Egyelőre nem használható funkció.

1

Default sneak time

A sneak funkció be és kiúszási ideje.

1

cue time

Timing
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Default wait mode



Manual – A következőmemória
vár a GO parancsra.

Follow on – A következő
memória nem vár GO parancsra,
hanem automatikusan el kezd úszni.
Egyelőre nem használható funkció.

1

Hardware

System monitors
(Rendszer monitorok)

3 (Piros)
2 (Kék)
1 (Zöld)

Motorized faders

Egyelőre nem használható funkció.

Playback wings in
show (Motoros
lejátszómező az
előadásban)

Beállítja a motoros lejátszómezők számát.

Display settings
(Képernyő
beállítások)

Megnyitja a Display Properties (Képernyő
tulajdonságok) üzenet panelt.
A Display Properties üzenet panelben
állítsuk be a következőket:

Monitorok száma

Képernyő felbontás

Háttérkép

Más alap képernyő beállítások

Network settings
(Hálózat beállítások)

Megnyitja a Network Settings üzenet
panelt.

2 (Piros)
1 (Kék)

Communication
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Console ID (Pult ID
szám)
Network ID (Hálózati
ID szám)
Master/Slave

Slave

MEGJEGYZÉS: Az RT IP címe és
a Windows IP címe a pult és a hálózat ID
számaiból tevődik össze. Írjunk be egy
egész számot 1 és 254 között.



Master console ID

DMX on
ethernet

On – A pult slave –ként
működik a master/slave
konfigurációban.
Off – A pult vagy egy master
pult, vagy pedig önállóan működik.

Off

Amikor a Slave engedélyezve van, ez a
mező aktív. Ide kell beírnunk a master
pult ID számát.

Art-net Enabled
Art-net Subnet

MIDI
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VC’s Enabled

Engedélyezi az ethernet kimenetet.

On

VC Compression
Enabled

Engedélyezi az ethernet tömörítést.

On

MIDI Enabled

Engedélyezi a MIDI-t.

On

MSC Enabled

Engedélyezi az MSC-t.

On

MIDI Channel

Beállítja a MIDI csatornát

MIDI Code Offset

Beállítja a MIDI offset értéket
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MSC Device ID

Az MSC eszköz ID számát állíthatjuk be.

MSC Group ID

Az MSC eszköz csoport ID számát
állíthatjuk be.

MSC Peer’s ID

Az MSC ID számát állíthatjuk be.

Stage Width (Színpad
szélessége)

Adjuk meg a színpad méreteit
centiméterben.

Topo

Stage Depth (Színpad
mélysége)

1800 cm
1200 cm
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19. fejezet: Vészüzem (Master/Slave)
Ebben a fejezetben a következő dolgokról fogunk szót ejteni:


A Vector pultok vészüzemű működése

A Master és a Slave pult
Master/Slave módban 2 db Vector van összekötve, ahol egyik a Master, a másik a Slave pult. A Slave pult nem
ad ki magából se DMX, se ethernet vezérlő jelet. A Master pult meghibásodása esetén a Slave átveszi a
vezérlést.
A Master/Slave állapot a parancssorban jelenik meg. A kijelzés megmutatja, hogy az adott Vector Master vagy
Slave, és hogy melyik másik pulthoz van kapcsolódva. Ha a kapcsolat nem jött létre, vagy a kapcsolat
megszakadt, a kijelzés nem jelenik meg. A Master pulton az alábbi szöveg jelenik meg: Master: Connevted to #
(a Slave pult ID száma). A Slave pulton az alábbi szöveg jelenik meg: Slave: Connevted to # (a Master pult ID
száma).
A master és a slave pult automatikusan szinkronizálódik, ahogy a slave –n kiadjuk a parancsot. Ekkor az előadás
és minden beállítás áttöltődik a master –ből a slave –be.
Kapcsolódás esetén a következő adatok töltődnek át a master –ből a slave pultba:


Objektumokkal (memóriák, snap –ek, csoportok, könyvtárak) végzett műveletek, úgy mint új
létrehozása, törlés.



Lejátszásokkal végzett műveletek.



Fájl műveletek, úgy mint új vagy régi előadás megnyitása. Amikor egy előadást megnyitunk a master
pulton, a slave pulton az előadás nem a saját háttértárolójából töltődik be, hanem a master pultból.

Egy PC –n vagy laptopon futó Vector off-line editor is működhet slave pultként.
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Két Vector összekapcsolása
A Master/Slave funkció ethernet alapú adatátvitellel működik.
Egy fordított ethernet kábellel dugjuk össze a két pultot a DATA ethernet csatlakozókon keresztül.
VAGY
Használjunk egy ethernet hub –ot, vagy switcher –t és dugjuk bele mindkét Vectort egy nem fordított
ethernet kábellel.

A Slave pult konfigurálása
Miután összekábeleztük a két pulton, be kell állítanunk a slave pultot.

40. ábra: Master/Slave konfiguráció

A Slave pult konfigurálása
4.

Menjünk be a Tools/Settings menübe. Nyissuk meg a Communication almenüt

5.

Nyomjuk be a Slave –t.

6.

Állítsuk be a master pult ID címét. A master pult ID címét a master pult Tools/Settings/Communication
menüjében találjuk.

7.

Klikkeljünk az OK –ra. A slave pult a master –re kapcsolódik. Sikeres kapcsolódásnál a slave pult
parancssorában a következő üzenet jelenik meg: Slave: Connevted to # (a Master pult ID száma).

A Slave pult visszaállítása normál működésre
A slave pult Tools/Settings/Communication menüjében kapcsoljuk ki a Slave –t.
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20. fejezet: MIDI
Ebben a fejezetben a következő dolgokról fogunk tanulni:


Hogyan tudjuk beállítani a MIDI funkciókat

Valamint a következő dolgokat találjuk ebben a fejezetben:


MIDI kódtáblázat

A MIDI –ről általában
Különböző MIDI eszközökről a hangjegyekhez rendelt parancsok segítségével vezérelni tudjuk a Vectort. A pult
hátulján találhatóak a MIDI csatlakozók. Az in a bemenetet, az out a kimenetet jelenti, a thrue a továbbfűzésre
szolgál.
A MIDI Show Control (MSC) a lejátszási funkciókat vezérli, úgy mint Go, Timed-Go, Stop. Az MSC csak a
mesterlejátszóra van hatással.
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MIDI funkciók
A MIDI paraméterek beállítását a Settings üzenet panel, Communication menüjében végezhetjük el.
Nyomógomb
/ Mező

Funkciója

Alapértelmezett állapot

MIDI
ENABLED

MIDI engedélyezése / tiltása.

Nincs kiválasztva

MIDI
CHANNEL

MIDI csatorna megadása (1 – 16).

nincs

MIDI Code
Offset

MIDI offszet megadása.

nincs

MSC
ENABLED

MSC engedélyezése / tiltása.

Nincs kiválasztva

MSC DEVICE
ID

Az MSC eszköz cím megadása (1 -112).

nincs

MSC GROUP
ID

Az MSC eszközcsoport cím megadása (112 - 126).

nincs

MSC PEER ID

Egyelőre nem használható funkció.

nincs

MIDI engedélyezése
1.

Menjünk a Tools > Settings menübe. A System Settings üzenet panel megnyílik.

2.

Érintsük meg a Communication fület.

3.

Érintsük meg a MIDI ENABLED gombot. A MIDI Channel és a MIDI Code Offset mező most már
állítható.

4.

Állítsuk be a MIDI csatornát a MIDI Channel mezőben.

5.

Állítsuk be a MIDI offszet értéket a MIDI Code Offset mezőben.

Makrók vezérlése MIDI -vel
Egy külső MIDI eszközzel lehetőségünk van makrókat indítani. A makró száma megegyezik a velocity
(sebesség) értékkel.
Példa: Indítsuk el a 10-es makrót:
Állítsuk be a note értékét (hangjegy) 0-ra, a velocity értéét pedig 10-re.

Lejátszási funkciók az MSC segítségével
MSC lejátszási funkciói csak a mester lejátszóra érvényesek:
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Go (indítás)



Timed Go (időzített indítás)



Hold (pillanat állj)



Resume (újra indítás)



Trigger (makró indítás)
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MIDI táblázatok
MIDI Note On táblázat
FREE

7

SPOT

41

→

10

EFFECT

42

ENTER

15

RESET

47

2

17

CHANNEL

48

5

18

EXAM

50

8

19

STAGE

51

9

20

BLIND

52

6

21

UNDO

53

3

22

SETUP

54

HOME

23

COPY

55

@

24

CUT

56

ZR

25

PASTE

57

ON

26

MOVE

58

FL

27

GO mester lejátszón

65

7

28

HOLD mester lejátszón

66

4

29

BACK mester lejátszón

67

1

30

GOTO

68

0

31

RATE

91

STORE

32

LOCK X

103

jobbra nyíl

33

LOCK Y

104

TEXT

35

BO

114

DELETE

36
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MIDI Note Off táblázat
Parancs

Note #

Parancs

Note #

SELECT 1-10 húzó

1-10

GO

101

SELECT 1-10 Qgomb

2

SUBMASTER

102

SELECT 3-as húzó

3

JOIN

103

ΤΧΕΛΕΣ ⌠ζη σε−4

4

TRIGGER

104

SELECT 5-ös húzó

5

STEP

105

SELECT 6-os húzó

6

↔

106

SELECT 7-es húzó

7

║

107

SELECT 8-as húzó

8

PAGE UP

108

SELECT 9-es húzó

9

PAGE DOWN

109

SELECT 10-es húzó

10

LIB DEFINITION

113

SELECT 11-es húzó

11

LIBRARY

114

SELECT 12-es húzó

12

INTENSITY

115

SELECT 13-as húzó

13

POSITION

116

SELECT 14-es húzó

14

COLOR

117

SELECT 15-ös húzó

15

BEAM

118

SELECT 16-os húzó

16

IMAGE

119

SELECT 17-es húzó

17

SHAPE

120

SELECT 18-as húzó

18

SNAP

123

SELECT 19-es húzó

19

SELECT 20-as húzó

20

lefelé nyíl

31

balra nyíl

32

GROUP

34

QLIST

35

MACRO

90

PRIORITY

100
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21. fejezet: SMPTE és MTC
Ebben a fejezetben a következő dolgokról lesz szó:


Hogyan tudunk külső eszközről időkódokat behívni a Vectorba



Hogyan tudunk könnyedén időkódokat rendelni memóriákhoz és makrókhoz



Hogyan tudjuk az időkódokkal elmentett memóriákat és makrókat visszajátszani

Az időszinkronizálásról általában
Az időszinkronizálást két módon tudunk létrehozni: vagy a pult belső órajelét használjuk fel és ehhez az
órajelhez szinkronizálunk, vagy egy külső bejátszó egységet használunk, amely képes időkódokat küldeni a
pultunk számára. A Vector a külső időkódok két típusát ismeri fel: SMPTE és MTC (MIDI time code).
Az időkódokat memóriákhoz és makrókhoz rendelhetünk, melyek az időkód beérkezésekor hajtódnak végre.
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Alapvető funkciók





SMPTE és MTC időkódok fogadása egy külső eszközről.
Belső órajel
Teach TimeLine funkció – időkódok hozzárendelése memóriákhoz és makrókhoz.
Időkód hozzárendelések mentése az előadásban.

Beállítás
4.

Csatlakoztassuk az SMPTE vagy MTC eszközünk kimenetét a Vector SMPTE bemenetére (a hátlapon).

5.

Ha az időkódot érzékeli a pult az SMPTE bemenet LED-je pirosról zöldre vált.

6.

A Vector parancssorában az időkód kijelző mutatja külső eszköz esetén az időkód állását, külső eszköz
hiányában a belső órajelet.

A Time Line eszköztár

Nyomógomb

Mit jelent

RESTART

A belső órajel lenullázására szolgál.

RUN

A belső órajel elindítására szolgál.

STOP

A belső órajel megállítására szolgál.

SET TIME

A belső órajelet beállíthatjuk egy konkrét időre.

TEACH TIME LINE

Az időkódok memóriákhoz és makrókhoz való hozzárendelésére szolgál.

CLEAR

Törlés.

Teach TimeLine funkció
A Teach TimeLine funkció lehetővé teszi, hogy könnyedén tudjunk időkódokat rendelni memóriákhoz vagy
makrókhoz.
1.

Nyomjuk meg a TIME nyomógombot. A TimeLine eszköztár megjelenik.

2.

Nyomjuk meg a Teach Time Line –t.

3.

Csatlakoztassuk a külső SMPTE vagy MTC lejátszónkat.

VAGY
Nyomjuk meg a Restart –ot a belső órajel újraindításához.
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4.

Innentől kezdve minde GO parancs, melyet az A/B –re adunk ki elmenti az aktuális időkódot az aktuális
memóriához.

VAGY
Minden makróhoz, melyet indítunk, hozzárendelődik az aktuális időkód.

Időkódokkal elmentett memóriák és makrók visszajátszása
1.

Nyomjuk meg a TIME nyomógombot. A TimeLine eszköztár megjelenik.

2.

Kapcsoljuk ki a Teach Time Line –t.

3.

Csatlakoztassuk a külső SMPTE vagy MTC lejátszónkat.

Időkódok elmentése az előadásban
1.

Nyomjuk meg a TIME nyomógombot.

2.

Adjunk meg egy számot.

3.

Nyomjuk meg a STORE –t.

Időkódok aktiválása az előadásban
1.

Nyomjuk meg a TIME nyomógombot.

2.

Adjunk meg egy számot.

3.

Nyomjuk meg a ENTER –t.
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Device Builder
A Device Builder-ről általában
A Device Builder a Rave, Dlite és Vector fényszabályzó pultok számára létrehozott eszközszerkesztő
program. A létrehozott vagy módosított eszközök floppyn keresztül betölthetőek a Rave és a Dlite
pultokba, vagy beimportálhatóak a Vector Patch Manager-ébe.
Kétféle módon nyithatjuk meg a Device Builder-t. A Start menüből vagy a Vector Tools menüjéből
önálló alkalmazásként futtatva, vagy a Vector Patch Manager-éből. A Rave és a Dlite pultok esetében
az előbbi módszer használható. Amennyiben a Patch Manager-ből nyitjuk meg a Device Builder-t, az
ott végrehajtott módosítások az aktuális előadással elmentődnek a Vector-ban, ellenben az eredeti
könyvtárban lévő device tartalmat nem módosítják. Ha a módosításokat itt is szeretnénk érvényesíteni,
nyomjuk meg a SAVE TO LIBRARY-t.
Az eszköz fájlok kiterjesztése a Rave és Dlite pultok esetében *.dev, a Vector pult esetében *.cvd.
A Device Builder futtatása
A Device Builder önálló futtatásához

A Windows Start menüjéből a Programok \ Compulite \ Vector \ Device Builder alkalmazást
indítsuk el.
Vagy
1. A Vector főképernyőjén menjünk a Tools menübe.

2. Klikkeljünk a

-ra. A Device Builder elindul.

A Device Builder PM-ből való futtatásához

1. A PM munkaablakban válasszuk ki a Device struktúrát.
2. Klikkeljünk a

-ra. A Device Builder elindul.

Vagy
1. A PM munkaablakban válasszuk ki a Device struktúrát.
2. Az egyik eszközre kattintsunk jobb egérgombbal.
3. A legördülő menüből válasszuk ki a Properties-t.
A Device Builder elindul a kiválasztott device betöltésével.
TIPP! Telepítsük a Vector szoftvert off-line editorként egy PC-re, majd a Device Builder alkalmazás
ikonját tegyük ki az Asztalra.
A Device Builder-ből való kilépéshez

Klikkeljünk a

-ra.

Előző / Következő képernyő

Mentési opciók

Kilépés
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Eszköz lista

Az eszköz fotója

Megjegyzéseknek
fenntartott
szövegmező
A kiválasztott eszköz

Az utoljára betöltött eszköz

Vezérlő paraméter

93. ábra: Eszközleíró ablak



A baloldali ablakban található gyártók szerint csoportosítva az eszközök (device-ok).



A jobboldali részen található a kiválasztott eszközre vonatkozó beállítások.

Ablakok

Beállítási lehetőségek


Device Details

Parameter Setup



Az eszköz fotója.



Megjegyzés az eszközre vonatkozóan.



Az eszköz paramétereinek címzése.



A paraméterek tulajdonságainak meghatározása.



A vezérlő paraméter beállítása.



Wheel Assignments
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Az eszköz azonosító száma (ID), az eszköz neve, az X, Y mozgás
paraméterek fordulási szöge.

Külső DMX eszközök meghatározása (motoros kengyelek,
színváltók…).



Paraméterkerekek kiosztása.



Paraméterkerekek érzékenységének beállítása.
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Eszközök létrehozása és szerkesztése
Egy eszköz létrehozásához az alábbi munkafolyamatokat kell megtennünk:

Ablakok

Device Details

Beállítások


Adjunk nevet és ID számot az eszköznek.



Minden egyes eszköznek egyedi nevet és azonosítót kell adni.
Az eszköz neve max. 32 karakter lehet.
Az ID szám max. 5 digitből állhat.



Parameter Setup

Osszuk ki az eszköz paramétereit.



A paraméter kiosztáshoz használjuk az eszköz gyártójának
gépkönyvét (DMX tábla)



Osszuk ki paramétereket a paraméterbankokba és a
paraméterkerekekre.

Wheel Assignments


Paraméterkerekek érzékenységének beállítása.

FIGYELEM! Ha a Device Builder-t a Vectorból nyitjuk meg az összes eszköz csak olvasható, de nem
szerkeszthető, ha szerkeszteni akarunk eszközt, futtassuk a Device Builder-t a Start menüből, vagy a
Vectoron belül a PM-ből.
Új eszköz létrehozásához

1. Győződjünk meg arról, hogy a Device Details ablak az aktív és hogy a megfelelő pulttípus van
e kiválasztva.
2. Válasszuk ki a megfelelő gyártó könyvtárát.
3. Klikkeljünk a képernyő felső részén található NEW-ra.
A New Device párbeszédablak megnyílik.
4. Írjuk be az eszköz nevét és kattintsunk az OK-ra.
Az eszköz hozzáadódik a gyártó könyvtárához.
5. A Device Properties ablakban adjunk meg egy azonosítót a Device ID mezőben.
Megjegyzés: Ha már létező ID számot adunk meg, egy hibaüzenetet kapunk. Ebben az esetben
javítsuk át a számot és folytassuk a munkát.
6. A Short Name mezőben lévő rövidített név, amely az eszköz nevéből generálódik.
A rövidített név automatikusan generálódik az eszköz nevének első két karakteréből.
A rövidített nevet módosíthatjuk.
7. Az Extra Data mezőbe adjuk meg a mozgásparaméterek fordulási szögét.
8. Válasszuk ki a Manufacturer listából a gyártót. Ha nincs benne a listában, válasszuk a
Generic-et.
9. A Device Remarks mezőbe írjunk be megjegyzéseket.
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10. Rendeljünk fotót az eszközhöz. Keressük meg a azt a könyvtárat, ahol a *.bmp kiterjesztésű
kép van és válasszuk ki.
11. Kattintsunk a SAVE-re az új eszköz mentéséhez.
Egy üzenetet kapunk, hogy a mentés sikeres, a fájl név és az elérési útvonal is megjelenik.
12. Kattintsunk az OK-ra.
Eszköz törléséhez

1. Válasszuk ki az eszközlistából a törölni kívánt eszközt.
2. Kattintsunk a DELETE-re.
Megjegyzés: Törlés után nincs visszavonási lehetőségünk.
3. Kattintsunk a YES-re a törlés megerősítéséhez, vagy a NO-ra, ha meggondoltuk magunkat.
Paraméterek kiosztása

Minden egyes paramétert el kell helyeznünk az eszköz paramétertáblázatában. A DMX kiosztást az
eszköz gépkönyvéből olvashatjuk ki.
Paraméterlista

Vezérlő csatorna

Paramétertáblázat

Külső eszköz paraméter

Vezérlő csatorna DMX kiosztása

94. ábra: Paraméter kiosztás ablak
Egy eszközön belül ugyan az a paramétertípus előfordulhat többször is. Pl.: Egy mozgógépnek három
színtárcsája van. Ebben az esetben ugyan az a paramétertípus 3 különböző címen lesz elhelyezve. A
Paraméter tulajdonságokban a paraméter neve automatikusan beállítódik Color Wheel-re, Color
Wheel 2-re, és Color Wheel 3-ra.
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Paraméterek kiosztásához

1. Kattintsunk a Parameter Setup-ra.
2. Húzzunk át a paraméterlistából egy ikont a paraméter címének megfelelő helyre.
Az eszköz pontos paraméter kiosztását a gyártó gépkönyvében található DMX kiosztási
táblázatból olvashatjuk ki.
3. Ismételjük meg a 2. pontot annyiszor, ahány paraméter van az adott eszközben.
4. Az egyes paraméterekre duplán kattintva, bejutunk a Parameter Properties párbeszédablakba,
ahol az adott paraméter tulajdonságait tudjuk beállítani.
5. Kattintsunk a SAVE-re.
Külső paraméter kiosztásához

Válasszuk ki a külső paramétert a paraméterlistából, majd húzzuk azt a paraméterlista ablak alatt
lévő Extern részre.
Osztott paraméterek kiosztásához

Előfordulhat, hogy különböző paramétertípusok ugyan azt a DMX címet használják egy eszközön
belül. Pl.: Egyes mozgógépeknél az 1-es csatornán van a dimmer és a shutter paraméter is.
1. Húzzuk át a dimmer ikont a paraméterlistából az 1-es cellába.
2. Húzzuk át a shutter ikont a paraméterlistából az 1-es cellába.

Az 1-es címen két paramétertípus van.

3. Az 1-es címen lévő mindkét paraméter megtekintéséhez kattintsunk a nyílra és a legördülő
menüből válasszuk ki a megfelelő paramétert.
Megjegyzés: A paraméterek automatikusan különböző kerekekhez adódnak.
Paraméter törléséhez

Jobb egérgombbal kattintsunk a paraméterre és az előugró menüből válasszuk a DELETE
parancsot.
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Paraméterek szerkesztése

A paraméterek kiosztását követően definiálnunk kell az egyes paramétereket. A paramétereket a
Parameter Properties párbeszédablakban szerkeszthetjük.

95. ábra: Paraméter tulajdonságok ablak
Paraméterek szerkesztéséhez

Kattintsunk duplán a kiválasztott paraméterre a paramétertáblázatban.
Vagy
Jobb egérgombbal kattintsunk a kiválasztott paraméterre a paramétertáblázatban és válasszuk a
Properties-t.
A címsáv mutatja a kiválasztott paramétert, valamint annak címét.
Külső paraméter szerkesztéséhez

Kattintsunk duplán a paraméterlista alatt található külső paraméterre.

96. ábra: Külső paraméter
Vagy
Jobb egérgombbal kattintsunk a kiválasztott külső paraméterre és válasszuk a Properties-t.
A címsáv mutatja a kiválasztott paramétert, valamint annak címét.
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Beállítási lehetőség

Leírás

Type

A paramétetípus határozza meg az alapértelmezett paraméterkerék
összerendelést.

Name

Ez a szöveg fog megjelenni a kerekek alatt.

Bank

Az alapértelmezett paraméterbank. Pl.: Az összes gobó paraméter
automatikusan az Image bankhoz adódik, az összes szín paraméter pedig a
Color bankhoz. Az alapértelmezett összerendelés könnyedén módosítható.

Invert

Exclude from Lib



Ha kijelöljük, akkor invertáljuk a paramétert



Üresen hagyva a paraméter normál módon viselkedik.



Ha kijelöljük a paramétert kivonjuk a könyvtárak alól.



Üresen hagyva a könyvtárak tartalmazni fogják a paramétert.

Profile

Beállítható a paraméter úszás közbeni szabályzási görbéje.

Priority

Beállíthatjuk, hogy a paraméter LTP (Priority) vagy HTP módban
működjön e.

Resolution

Beállítható, hogy a paraméter 8 vagy 16 bites fölbontású e.

LSB Offset

Itt adhatjuk meg 16 bites felbontás esetén, mely címen van a paraméter
finomabb felbontású párja.

Edit Steps

A paraméterlépések szerkesztéséhez használandó parancsgombok.

Edit Step Table

Paraméterlépések hozzáadását, törlését lehetővé tevő parancsgombok.

Offset Home Value

A paraméter Home értékének beállítása. Ez az érték, amelyet a paraméter
felvesz a HOME vagy a RESET gomb megnyomását követően. Pl.: az X és
Y paraméterek Home értéke általában 50% (decimálisan 128, vagy 16 bites
felbontás esetén 32768).

Mode

A Home értékre vonatkozó kijelzési módot állíthatjuk 5-ra, decimálisra,
vagy hexadecimálisra.

Step Table

Paraméterlépések beállítása.

Az alapértelmezett kerék összerendelés módosítása
Amikor egy új eszközt definiálunk, a paraméterei a típusoktól függően automatikusan hozzáadódnak a
paraméterkerekekhez és a paraméterbankokhoz. Pl.: a szín paraméterek a color bankhoz, a gobó
paraméterek az image bankhoz, stb…
A paraméterek olyan sorrendben adódnak a paraméterkerekekhez, mint ahogyan definiáltuk azokat a
paramétertáblázatban. Pl.: Ha a sorrend a következő: színtárcsa, színtárcsa sebessége, akkor a
színbankban automatikusan az 1-es keréken lesz a színtárcsa, a 2-es keréken pedig a színtárcsa
sebessége.
TIPP! Ha a programozni kívánt eszköz csupán néhány paraméterből áll, érdemes a paramétereket egy
bankba csoportosítani.
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Az alapértelmezett paraméterkerék kiosztás módosításához

1. A paramétertáblázatban kattintsunk jobb egérgombbal egy paraméterre.
2. Az előugró ablakból válasszuk a Properties-t.
A paraméter tulajdonságok ablak megnyílik.
3. A Bank legördülő listából válasszunk ki egy másik paraméterbankot.

Paraméter típus

Alapértelmezett paraméterbank

97. ábra: A paraméter tulajdonságok ablak egy részlete

Paraméterlépések létrehozása
Vannak paraméterek, mint pl. a dimmer, vagy a cián, amelyek csak egy lépésből állnak. Azonban
vannak olyan paraméterek is, mint pl. a gobótárcsa, vagy a színtárcsa paraméterek, amelyek több
lépésből állnak. Új eszköz programozásánál kezdetben minden paraméter csak egy lépésből áll.
További lépések szerkesztéséhez az Edit Step Table parancsgombokra lesz szükségünk.

Parancsgomb

Leírás

BUILD STEPS

Erre a parancsra kattintva a Step Generator párbeszédablak nyílik meg, ahol
beállíthatjuk a paraméterlépések számát. A paraméteren belüli DMX értékek
automatikusan egyenletesen elosztódnak a paraméterlépések között. Ez a
későbbiek során módosítható.

ADD STEP

Erre a parancsgombra kattintva hozzáadhatunk egy lépést a paraméterlépések
végéhez.

INSERT STEP

Erre a parancsgombra kattintva beszúrhatunk egy új lépést a kijelölt lépés elé.

DELETE STEP

A paranccsal kitörölhetjük a kijelölt lépést.
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Miután beállítottuk a lépések számát, töltsük ki a Step Table mezőket.

Beállítási lehetőség

Leírás

# (szám)

A paraméterlépések számát írhatjuk ide, vagy módosíthatjuk itt.
Ide írjuk be a paraméterlépés nevét. Pl. gobótárcsa esetében az egyik lépés
az egyik gobó, amit elnevezhetünk a mintája alapján.

Name

A Dlite és a Rave esetében a maximális karakterszám 6. Érdemes csupa
nagybetűt használni.
A cellára kattintva választhatjuk ki, hogy a beállítás Yes vagy No.


No – a lépések között folyamatos szabályzás van. Ez az alapértelmezett beállítás.



Yes – nincs folyamatos szabályozás a lépések között. A kerék
mozgatásával az értékek lépésről lépésre ugranak, a lépések közti
értékek nem jelennek meg.

Discrete

A cellára kattintva választhatjuk ki, hogy a beállítás Yes vagy No.


No – a lépések között nincs akadály. Ez az alapértelmezett
beállítás.



Yes – a lépések között akadály van. Ebben az esetben csak a STEP
UP és STEP DOWN parancsokkal tudunk mozogni a paraméteren
belül a lépések között.

Stopper

Min (tól)

A lépés kezdő DMX értéke.

Max (ig)

A lépés befelyező DMX értéke.

Dark Gel

A színváltók számára kitalált funkció. A Dark Gel funkció két kijelölt szín
között mozgatja a színtekercset, ha az intenzitás érték magasabb, mint 10%.
Ez sötét színek esetében hasznos funkció, mivel megakadályozza a szín
kiégését. Ehhez a funkcióhoz a színtekercseken belül a sötét színeket duplán
kell beragasztani.
A színváltók általában külső dimmer paraméterrel vannak definiálva.
A cellára kattintva választhatjuk ki, hogy a beállítás Yes vagy No.

Megjegyzés: Az ENTER megnyomásával, a nyílbillentyűkkel navigálhatunk a beállítási lehetőségeken
belül.
Paraméterlépés létrehozásához

1. Nyissuk meg a Parameter Properties párbeszédablakot a paramétertáblázatban lévő egyik
paraméterre való dupla kattintással.
Vagy
Nyissuk meg a Parameter Properties párbeszédablakot a paramétertáblázatban lévő egyik
paraméterre való jobb egérgomb rákattintásával és a Properties kiválasztásával.
2. Kattintsunk a BUILD STEPS-re. A Step Generator ablak megnyílik.
3. Töltsük ki a mezőket a Step Generator-ban.
4. Kattintsunk a BUILD STEPS-re, a paraméterlépés tábla felülírásához.
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Lépés hozzáadásához

1. A Parameter Properties párbeszédablakban kattintsunk az ADD STEP-re.
Az új lépés hozzáadódott a meglévő lépések végére. Az új lépés elnevezése: New.
2. Írjuk be a lépés nevét.
3. Állítsuk be a többi tulajdonságot a leírtak szerint.
Lépés beszúrásához

1. A Parameter Properties párbeszédablakban válasszunk ki egy lépést, ami elé be szeretnénk
szúrni a lépést.
2. Kattintsunk az INSERT STEP-re.
Az új lépés hozzáadódott a kiválasztott lépés elé. Az új lépés elnevezése: New.
3. Írjuk be a lépés nevét.
4. Állítsuk be a többi tulajdonságot a leírtak szerint.
Vagy
1. Válasszunk ki egy lépést.
2. Kattintsunk a BUILD STEP-re. A Step Generator ablak megynyílik.
3. Töltsük ki a mezőket a Step Generator-ban.
4. Kattintsunk az INSERT STEP RANGE-re.
Az új lépés hozzáadódott a kiválasztott lépés elé. Az új lépés elnevezése: Step 1, Step 2, stb.
Lépés törléséhez

1. A Parameter Properties párbeszédablakban válasszunk ki egy lépést, amelyet törölni
szeretnénk.
2. Kattintsunk a DELETE STEP-re.
A lépések száma automatikusan csökken a törlést követően.
FONTOS! Egy lépés törlése után a paraméteren belüli DMX érték megosztás nem fog
újrakonfigurálódni, azt nekünk kell manuálisan elvégezni.

Lépések szerkesztése
Lépés megnevezéséhez

Kattintsunk a lépésre és írjuk be a nevét.
Ez a Dlite és a Rave esetében maximum 6 karakter lehet.
DMX érték módosításához

Kattintsunk a lépésen belül a Max és Min mezőre és írjuk be az új értékeket.
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Lépés másolásához

1. Válasszuk ki a lépést és álljunk rá a lépés nevére.
2. Kattintsunk a COPY-ra.
Vagy
Jobb egérgombbal kattintsunk a lépés nevére, majd válasszuk a Copy-t.
Lépés beillesztéséhez

Válasszuk ki a lépést, ami helyett be kívánjuk illeszteni a lépést és kattintsunk a PASTE-re.
Vagy
Jobb egérgombbal kattintsunk a lépésre, majd válasszuk a Paste-t.
Megjegyzés: A beillesztett lépés felül ír minden a lépésre vonatkozó információt.
Színváltó Dark Gel beállításához

1. Nyissuk meg a Parameter Properties párbeszédablakot a paramétertáblázatban lévő egyik
paraméterre való dupla kattintással.
Vagy
Nyissuk meg a Parameter Properties párbeszédablakot a paramétertáblázatban lévő egyik
paraméterre való jobb egérgomb rákattintásával és a Properties kiválasztásával.
2. Kattintsunk a Dark Gel oszlopban oda, ahol a dupla szín van.
A Dark Gel oszlopba ekkor egy Yes kerül.
3. Kattintsunk az OK-ra.

Kép rendelése lépéshez
A Step Icon területen grafikus képeket rendelhetünk az egyes lépésekhez. A Vector *.bmp vagy *.ico
kiterjesztési grafikus fájlokat képes kezelni. Az itt beállított képek fogják a gobó és szín pikkerekben
az egyes lépéseknek megfelelő gobó mintákat és színeket reprezentálni.
Megjegyzés: Ez a lehetőség csak a Vector pultok esetében adott, a Rave és Dlite pultoknál nincs
lehetőségünk képeket paraméterlépésekhez rendelni.
Lépéshez való kép rendeléséhez

1. Válasszunk ki egy lépést.
2. A Step Icon alatt található …-ra kattintva keressük meg a lépéshez tartozó képet és válasszuk
ki.
A Step Icon ablakban megjelenik a kép.
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A vezérlő paraméter konfigurálása

A vezérlőparaméterrel tudjuk a mozgógép vezérlési funkcióit elérni, mint a fényforrás be és
kikapcsolása, és a reset. A vezérlő paraméter nem érhető el paraméterkerékről így nincs is
összerendelve egyetlen kerékkel sem. A vezérlő paraméter a Control Properties párbeszédablakban
konfigurálható.

98. ábra: A vezérlő paraméter beállításainak párbeszédablaka
A vezérlő paraméter konfigurálásához

1. Menjünk a Parameter Setup ablakra.
2. A paraméterlista alatt található vezérlő paraméter ikonra kattintva nyissuk meg a Control
Properties párbeszédablakot.
3. Pipáljuk ki a Use Cintrol-t.
4. Az Offset mezőbe írjuk be a vezérlő paraméterhez tartozó relatív DMX címet.
Vagy
Pipáljuk ki a Broadcast on all offsets-et.
5. A Return Value mezőbe írjuk be a visszatérési értéket. Ez általában 0.
6. A Name oszlopba írjuk be az egyes lépések megnevezését, mint pl. Lamp ON, Reset, Lamp
OFF.
7. A Value oszlopba írjuk be a lépésekhez tartozó DMX értékeket. Pl. a Martin mozgógépek
esetében a Lamp ON parancshoz a 228 DMX érték tartozik.
8. A Time oszlopba írjuk be, hány másodpercig kívánjuk küldeni az adott parancsot. Ez
általában 6 másodperc.
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Paraméterkerék kiosztás

A Wheel Assignments ablakban tudjuk az egyes paramétereket a paraméterkerekekkel
összerendelni.
Paraméterbank
Paraméterlista

Mozgatógolyó
Dimmerkerék
Összerendelési tábla
Kuka

99. ábra: A paraméterkerék kiosztási táblázat
Hat különböző paramétertípus van, melyek hat paraméterbankbancsoportosulnak:


Intensity



Position



Color



Beam



Image



Shape

Amikor az eszköz paramétereit meghatározzuk, a paraméterek automatikusan hozzárendelődnek az
alapértelmezett paraméterbankjukhoz. Minden egyes banknak max. 6 rétege lehet, ami azt jelenti,
hogy egy bankon belül kerekenként 6 paramétert lehet definiálni. Egy paraméter 8 ízben rendelhető
valahová. A paramétereket bármelyik paraméterbankhoz hozzárendelhetjük, függetlenül attól, hogy mi
az alapértelmezett beállítása.
A paraméterkerekek érzékenysége kerekenként és rétegenként állítható:


0 – 3 között durva beállítás



0 – -3 között finom beállítás

Megjegyzés: Az X és Y paraméterek mindig hozzárendelődnek a mozgatógolyóhoz, a dimmer
paraméter pedig a dimmerkerékhez.
Paraméter kerékhet való rendeléséhez

Pl.: Rendeljük a ciánt az 1-es kerékhez, a magentát a 2-es kerékhez, a sárgát a 3-as kerékhez, a
színtárcsát pedig a 4-es kerékhez.
1. Menjünk a Wheel Assignments ablakra.
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2. Kattintsunk a COLOR-ra a szín bank kiválasztásához.
3. Húzzuk a ciánt a paraméterlistából az 1-es kerékre.
4. Húzzuk a magentát a paraméterlistából a 2-es kerékre.
5. Húzzuk a sárgát a paraméterlistából a 3-as kerékre.
6. Húzzuk a színtárcsa paramétert a paraméterlistából a 4-es kerékre.
7. Opcionálisan – a paraméter neve alatt található Sensitivity cellára kattintva állítsuk be a kerék
érzékenységét.
8. Válasszunk más paraméterbankot a további paraméterek kerekekhez való rendeléséhez.
9. Kattintsunk a SAVE-re.
Paraméterkerék összerendelés törléséhez

Válasszuk ki a paramétert és húzzuk a kukába, vagy jobb egérgombbal kattintsunk a paraméterre
és válasszuk a Delete parancsot.

Eszközök mentése és importálása
A mentési opció parancsok határozzák meg hova mentődjön az újonnan létrehozott, vagy módosított
eszköz, ill. lehetővé teszik az eszköz beimportálását az eszközkönyvtárba.

100. ábra: Mentési opció parancsok

Parancsok

Leírás

NEW

Új eszköz létrehozása.

SAVE

A kiválasztott eszköz bementése az aktuális előadásba.


SAVE IN



Egy mappa kiválasztása
Vector formátum Rave/Dlite formátummá konvertálása vagy
Rave/Dlite formátum Vector formátummá konvertálása.

IMPORT TO
LIBRARY

Egy eszköz definíció beimportálása egy külső fájlból az eszközkönyvtárba.

DELETE

A kiválasztott eszköz törlése.

DIRECTORY

Az új, vagy a módosított eszközök az itt kiválasztott mappába mentődnek.

ABOUT

Mutatja a Device Builder verziószámát.
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