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    MMAASSTTEERR  DDIIMMMMEERR  
    DDEEFFAAUULLTT  TTUUTTTTOO  
    VVEEDDII  TTUUTTTTOO  
FFuunnzziioonnaammeennttoo  ddeellll’’iinntteerrffaacccciiaa  AADDDDAA  nneell  mmooddoo  EESSEECCUUZZIIOONNEE  
  AAbbiilliittaazziioonnee//ddiissaabbiilliittaazziioonnee  ddeellll’’iinntteerrffaacccciiaa  AADDDDAA  
  SSeelleezziioonnee  ddeellllee  eesseeccuuzziioonnii  uuttiilliizzzzaannddoo  ll’’iinntteerrffaacccciiaa  AADDDDAA  
  UUttiilliizzzzoo  ddeell  ffaaddeerr  ppeerr  ll’’aabbiilliittaazziioonnee  ddeellllee  eesseeccuuzziioonnii  
  UUttiilliizzzzoo  ddeell  ggrruuppppoo  ddiimmmmeerr  ee  ddeeii  ffaaddeerr  ddeell  mmaasstteerr  ddiimmmmeerr  
LLaa  cceennttrraalliinnaa  ccoonn  aacccceessssoo  ddiirreettttoo  22553322  
  CCoolllleeggaarree  llaa  cceennttrraalliinnaa  22553322  aall  pprroopprriioo  ssiisstteemmaa  
  AAcccceennssiioonnee  
  SSiinntteessii  ddeellllee  ffuunnzziioonnii  ddeellll’’iinntteerrffaacccciiaa  22553322  
  AAbbiilliittaazziioonnee  ddeellll’’iinntteerrffaacccciiaa  22553322  
  CCoonnffiigguurraazziioonnee  ddeellllaa  cceennttrraalliinnaa  33553322  
  AAsssseeggnnaazziioonnee  ddii  uunnaa  sseeqquueennzzaa  aadd  uunn  ccoommaannddoo  vviirrttuuaallee  
  AAsssseeggnnaazziioonnee  ddii  uunn’’eesseeccuuzziioonnee  aadd  uunn  ccoommaannddoo  vviirrttuuaallee  
  MMooddiiffiiccaa  ddeellllee  ppaaggiinnee  ddeellll’’iinntteerrffaacccciiaa  22553322  
  CCaanncceellllaazziioonnee  ddeellllee  sseeqquueennzzee  ee  ddeellllee  eesseeccuuzziioonnii  ssuull  ccoommaannddoo  vviirrttuuaallee  
  CCaanncceellllaazziioonnee  ddii  ttuuttttee  llee  sseeqquueennzzee  ee  llee  eesseeccuuzziioonnii  aasssseeggnnaattee  aadd  uunnaa  ppaaggiinnaa  
  CCooppiiaa  ddii  uunnaa  ppaaggiinnaa  ddii  aasssseeggnnaazziioonnee  sseeqquueennzzee  eedd  eesseeccuuzziioonnii  
  SSaallvvaarree  llaa  pprroopprriiaa  ccoonnffiigguurraazziioonnee  
  UUsscciirree  ddaallllaa  ppaaggiinnaa  ddii  ccoonnffiigguurraazziioonnee  ddeeii  sseettUUpp  
  FFuunnzziioonnaammeennttoo  ddeellll’’iinntteerrffaacccciiaa  22553322  
AAbbiilliittaazziioonnee//ddiissaabbiilliittaazziioonnee  ddeellllaa  22553322  
  FFuunnzziioonnaammeennttoo  ddeellll’’iinntteerrffaacccciiaa  22553322  
  IInntteerrrruuzziioonnee  ddii  uunn’’eesseeccuuzziioonnee  
  AAvvvviioo  ddii  uunnaa  sseeqquueennzzaa  
  IIll  ccoommaannddoo  BBLLAACCKKOOUUTT  
II  sseeggrreettii  ddeellllaa  ttaassttiieerraa  

IInnttrroodduuzziioonnee  ee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  

LLaa  cceennttrraalliinnaa  MMaarrttiinn  33003322  éé  uunn  ppootteennttee  ssttrruummeennttoo  ppeerr  llaa  ccrreeaazziioonnee  ddii  iinnnnuummeerreevvoollii  ssiittuuaazziioonnii  lluuccee..  

OOggnnii  sscchheeddaa  ppeerr  iill  ttrraassmmeettttiittoorree  33003322  iinnssttaallllaattaa  nneellllaa  cceennttrraalliinnaa  éé  iinn  ggrraaddoo  ddii  mmaanntteenneerree  ffiinnoo  aa  3322  

iinnddiirriizzzzii  ddiivveerrssii  ssuull  CCoolllleeggaammeennttoo  iinn  SSeerriiee  MMaarrttiinn,,  mmeennttrree  llaa  sscchheeddaa  ddeell  33006644  ffoorrnniissccee  6644  ccaannaallii..  DDaattoo  

cchhee  llaa  mmaaggggiioorr  ppaarrttee  ddeellllee  pprrooiieettttoorrii  lluuccee  MMaarrttiinn  nneecceessssiittaa  ddii  uunn  ssoolloo  iinnddiirriizzzzoo,,  éé  ppoossssiibbiillee  iill  ccoonnttrroolllloo  

ffiinnoo  aa  3322  uunniittàà  iinnddiivviidduuaallii  ccoolllleeggaattee  iinn  sseerriiee..  IInnoollttrree  éé  ppoossssiibbiillee  mmoonnttaarree  uulltteerriioorrii  sscchheeddee  aauummeennttaannddoo  

ccoossìì  iill  nnuummeerroo  mmaassssiimmoo  ddii  pprrooiieettttoorrii  lluuccee  MMaarrttiinn  ccoonnttrroollllaabbiillii::  9966  ccoonn  llaa  sscchheeddaa  ddeell  ttrraassmmeettttiittoorree  33003322,,  

oo  ffiinnoo  aa  112288  uunniittàà  ccoonn  llaa  sscchheeddaa  ppeerr  iill  ttrraassmmeettttiittoorree  33006644..  

SSii  rriiccoorrddaa  cchhee  llaa  cceennttrraalliinnaa  ffuunnzziioonneerràà  ssoollttaannttoo  ssee  iill  nnuummeerroo  ddii  sseerriiee  ddeell  ssooffttwwaarree  ddeell  33003322  ee  

qquueelllloo  ddeellllaa  sscchheeddaa  ppeerr  iill  ttrraassmmeettttiittoorree  ddeell  ppaacccchheettttoo  PPCC  II  33003322  ssoonnoo  uugguuaallii..  

  

CCoonntteennuuttoo  ddeell  ppaacccchheettttoo  

PPaacccchheettttoo  PPCC  33003322  II  --  ccaannaallii  ddaa  11  aa  551122  

11  sscchheeddaa  ttrraassmmeettttiittoorree  ccoonn  iinnggrreessssoo  mmiiccrrooffoonnoo  

11  XXLLRR  ddaa  1100mm    ------  ccaavvoo  SSuubb--DD  aa  99  ppoollii  

11  ssppiinnaa  tteerrmmiinnaallee  XXLLRR  
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11  sseett  ddiisscchheettttii  ccoonn  ssooffttwwaarree  33003322  

11  mmaannuuaallee  ppeerr  ll’’uutteennttee  

11  MMoouussee  aa  ttrree  ttaassttii  

PPaacccchheettttoo  PPCC  33003322  IIII  --  ccaannaallii  ddaa  551133  aa  11002244  

11  sscchheeddaa  ttrraassmmeettttiittoorree  

11  XXLLRR  ddaa  1100mm  ------  ccaavvoo  ssuubb--DD  aa  99  ppoollii  

11  ssppiinnaa  tteerrmmiinnaallee  XXLLRR  

PPaacccchheettttoo  PPCC  33003322  IIIIII  --  ccaannaallii  ddaa  11002255  aa  11553366::  

11  sscchheeddaa  ttrraassmmeettttiittoorree  

11  XXLLRR  ddaa  1100mm  ------  ccaavvoo  ssuubb--DD  aa  99  ppoollii  

11  ssppiinnaa  tteerrmmiinnaallee  XXLLRR  

AAnnnnoottaazziioonnee::  II  ppaacccchheettttii  PPCC  33003322  IIII  ee  IIIIII  ssoopprraa  iinnddiiccaattii  ssoonnoo  ddiissppoonniibbiillii  ccoommee  ppootteennzziiaammeennttoo  ddeeii  

ccaannaallii..  IIll  33006644  ssaarràà  pprreessttoo  ddiissppoonniibbiillee  ccoommee  nnuuoovvaa  ccaarraatttteerriissttiiccaa  ee  pprreevveeddeerràà  llaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  

ccoonnffiigguurraarree  uunnoo  oo  ppiiùù  ccoolllleeggaammeennttii  ooppzziioonnaallii  ccoonn  uusscciittee  DDMMXX--551122  ssttaannddaarrdd..  

RReeqquuiissiittii  ddeellll’’hhaarrddwwaarree  

NNoonnoossttaannttee  iill  ssooffttwwaarree  ddeellllaa  cceennttrraalliinnaa  ffuunnzziioonnii  ssuu  qquuaallssiiaassii  PPCC  ccoonn  mmiiccrroopprroocceessssoorree  ddaa  8800228866  oo  

ssuuppeerriioorree,,  éé  ccoonnssiigglliiaabbiillee  aavveerree  aallmmeennoo  uunn  8800448866  DDXX3333  ccoonn  mmiinniimmoo  44MMbb  ddii  RRaamm..  QQuueessttaa  éé  llaa  

ppootteennzzaa  mmiinniimmaa  nneecceessssaarriiaa  aaffffiinncchhéé  iill  ssiisstteemmaa  ffuunnzziioonnii  ccoonn  uunnaa  bbuuoonnaa  vveelloocciittàà..  

IIll  PPCC  ddeevvee  aavveerree  llaa  sseegguueennttee  ddoottaazziioonnee  mmiinniimmaa::  

11  ccoolllleeggaammeennttoo  iinn  sseerriiee  ppeerr  mmoouussee  ((CCOOMM11))..  

11  ddrriivvee  ppeerr  ffllooppppyy  ddaa  33,,55””  

DDiissccoo  ffiissssoo  ccoonn  uunnaa  ccaappaacciittàà  mmiinniimmaa  ccoonnssiigglliiaattaa  ddii  4400  MMbb  

MMoonniittoorr  ee  aaddaattttaattoorree  ssuuppeerr  VVGGAA  ((11002244  xx  776688  xx  225566,,  EETT--44000000  ccoommppaattiibbiillee))..  

PPeerr  ccoolllleeggaarree  iill  PPCC  ssaarraannnnoo  nneecceessssaarrii  aanncchhee::  

MMoouussee  aa  ttrree  ttaassttii  PPCC  ccoommppaattiibbiillee  ((  vvee  nn’’éé  uunnoo  ccoommpprreessoo  nneell  ppaacccchheettttoo  PPCC  33003322  II,,  mmaa  éé  ppoossssiibbiillee  

uuttiilliizzzzaarree  iill  pprroopprriioo))  

TTaassttiieerraa  ppeerr  ccoommppuutteerr  ssttaannddaarrdd  

UUnnaa  oo  ppiiùù  sscchheeddee  ddii  ttrraassmmiissssiioonnee  ppeerr  iill  ccoolllleeggaammeennttoo  iinn  sseerriiee  ddeellllee  uusscciittee  aaii  pprrooiieettttoorrii  lluuccee..  

RReeqquuiissiittii  ddeell  ssooffttwwaarree  

MMSS  DDooss  vveerrssiioonnee  55..00  oo  ssuuppeerriioorree..  

IInnssttaallllaazziioonnee  ddeell  ssiisstteemmaa..  

AAVVVVEERRTTEENNZZAA  

PPRRIIMMAA  DDII  EEFFFFEETTTTUUAARREE  LLEE  SSEEGGUUEENNTTII  OOPPEERRAAZZIIOONNII,,  AACCCCEERRTTAARRSSII  CCHHEE  IILL  CCOOMMPPUUTTEERR  NNOONN  

SSIIAA  IINN  TTEENNSSIIOONNEE..  

IInnssttaallllaazziioonnee  ddeellll’’hhaarrddwwaarree  

SSii  rriiccoorrddaa  cchhee  llaa  sscchheeddaa  ddeell  ttrraassmmeettttiittoorree  éé  aallttaammeennttee  sseennssiibbiillee  aallll’’eenneerrggiiaa  ssttaattiiccaa  ee  ddeevvee  eesssseerree  

ccuussttooddiittaa  nneellll’’aappppoossiittaa  ccuussttooddiiaa  aannttii--ssttaattiiccaa  ffiinnoo  aall  mmoommeennttoo  ddeellll’’uuttiilliizzzzoo..  QQuuaannddoo  ssii  ttooccccaa  uunnaa  sscchheeddaa  

aassssiiccuurraarrssii  ddii  pprreennddeerree  ttuuttttee  llee  pprreeccaauuzziioonnii  ccoonnttrroo  ll’’eelleettttrriicciittàà  ssttaattiiccaa..  

••  DDiissiinnsseerriirree  iill  ccoommppuutteerr  ddaa  qquuaallssiiaassii  pprreessaa  eelleettttrriiccaa  ee  lleevvaarree  iill  ccooppeerrcchhiioo..  
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••  PPoossiizziioonnaarree  uunn’’aappeerrttuurraa  lliibbeerraa  ssuullllaa  sscchheeddaa  mmaaddrree,,  ttoogglliieerree  llaa  ssttaaffffaa  ddii  aappeerrttuurraa      

  qquuiinnddii  iinnsseerriirrvvii  llaa  sscchheeddaa..  SSppiinnggeerrllaa  ccoonn  ccaauutteellaa  ffiinnoo  aa  qquuaannddoo  ttuuttttii  ii  ccoonnnneettttoorrii      

  nnoonn  ssoonnoo  bbeenn  ppoossiizziioonnaattii..  

••  AAssssiiccuurraarree  llaa  sscchheeddaa  aavvvviittaannddoollaa  nneell  ccoommppuutteerr..  

••  RRiimmoonnttaarree  iill  ccoommppuutteerr  pprriimmaa  ddii  ccoolllleeggaarrlloo  eelleettttrriiccaammeennttee..  

SSii  sseegguuaa  llaa  sstteessssaa  pprroocceedduurraa  aanncchhee  nneell  ccaassoo  ddii  iinnssttaallllaazziioonnee  ddii  uulltteerriioorrii  sscchheeddee..  

CCoolllleeggaammeennttoo  ddeellllaa  cceennttrraalliinnaa  33003322  

RRiiccoorrddaarrssii  ddii  ccoonnttrroollllaarree  cchhee  llaa  cceennttrraalliinnaa  33003322  ((PPCC))  ssiiaa  ddiissiinnsseerriittaa  pprriimmaa  ddii  eeffffeettttuuaarree  iill  ccoolllleeggaammeennttoo  

iinn  sseerriiee  MMaarrttiinn..  

IInnnnaannzziittttuuttttoo,,  ccoolllleeggaarree  llaa  cceennttrraalliinnaa  aall  pprriimmoo  pprrooiieettttoorree  lluuccee  uuttiilliizzzzaannddoo  iill  ccaavvoo  XXRRLL  DDssuubb..  IIll  

ccoonnnneettttoorree  DD--ssuubb  aa  99  ppoollii  ddeevvee  eesssseerree  iinnsseerriittoo  nneellllaa  sscchheeddaa  ddii    ttrraassmmiissssiioonnee  ssuullllaa  cceennttrraalliinnaa  33003322  ee  

llaa  ssppiinnaa  SSLLRR  nneellllaa  pprriimmaa  pprrooiieettttoorree  lluuccee  ddeell  ccoolllleeggaammeennttoo..  OOrraa  éé  ppoossssiibbiillee  ccoolllleeggaarree  iill  rreessttoo  ddeell  

pprrooiieettttoorree  lluuccee  uuttiilliizzzzaannddoo  ii  ccaavvii  XXLLRR  ------  XXLLRR  iinn  ddoottaazziioonnee  ccoonn  ll’’uunniittàà  sstteessssaa..  LL’’oorrddiinnee  nnoonn  éé  

iimmppoorrttaannttee  ee  nnoonn  iinnfflluueennzzaa  ll’’iinnddiirriizzzzoo  ppeerr  qquuaannttoo  rriigguuaarrddaa  llaa  cceennttrraalliinnaa  --ssii  ccoonnssiigglliiaa  ddii  sseegguuiirree  ll’’oorrddiinnee  

cchhee  ppeerrmmeettttee  aall  ccaavvoo  iill  ppeerrccoorrssoo  ppiiùù  bbrreevvee..  RRiiccoorrddaarrssii  ddii  tteerrmmiinnaarree  ll’’uullttiimmaa  uunniittàà  ssuull  ccoolllleeggaammeennttoo  ccoonn  

llaa  ccoonnnneettttoorree  tteerrmmiinnaallee  SSLLRR  ffoorrnniittoo  nneell  ppaacccchheettttoo  PPCC  33003322..  

SSee  ssii  pprreevveeddee  ddii  uuttiilliizzzzaarree  iill  mmiiccrrooffoonnoo  eesstteerrnnoo  ppeerr  llaa  ssiinnccrroonniizzzzaazziioonnee  ddeellllaa  mmuussiiccaa,,  iinnsseerriirrlloo  nneellllaa  

pprreessaa  ppeerr  iill  jjaacckk  ccoorrrriissppoonnddeennttee  cchhee  ssii  ttrroovvaa  ssuullllaa  sscchheeddaa  ttrraassmmeettttiittoorree..  

IInnssttaallllaazziioonnee  ddeell  ssooffttwwaarree  

CCoonn  iill  ppaacccchheettttoo  33003322  II  vviieennee  ffoorrnniittaa  aanncchhee  uunnaa  sseerriiee  ddii  ddiisscchheettttii  nnuummeerraattii..  

IInnsseerriirree  iill  ddiisscchheettttoo  ##11  nneellll’’aappppoossiittoo  ddrriivvee  ddeell  ccoommppuutteerr  ee  ddiiggiittaarree  

aa::  <<eenntteerr>>  

IInnssttaallll  <<eenntteerr>>..  

SSeegguuiirree  llee  iissttrruuzziioonnii  cchhee  aappppaaiioonnoo  ssuulllloo  sscchheerrmmoo  ppeerr  ppeerrmmeetttteerree  ll’’iinnssttaallllaazziioonnee  ddeell  ssooffttwwaarree  ee,,  uunnaa  

vvoollttaa  tteerrmmiinnaattoo,,  iinnsseerriirree  ii  ddiisscchheettttii  ssuucccceessssiivv..  CCoommpplleettaattaa  ll’’ooppeerraazziioonnee  ssaarraannnnoo  nneecceessssaarriiee  llee  

iinnffoorrmmaazziioonnii  cchhee  sseegguuoonnoo  ee  cchhee  rriigguuaarrddaannoo  ii  ffiillee  AAUUTTOOEEXXEECC..BBAATT  ee  CCOONNFFIIGG..SSYYSS..  

FFiillee  ddeell  ssiisstteemmaa  ooppeerraattiivvoo  DDOOSS  

II  ppaarraammeettrrii  cchhee  ssuuggggeerriiaammoo  qquuii  ddii  sseegguuiittoo  ssii  rriiffeerriissccoonnoo  aa  uunn  mmiiccrroopprroocceessssoorree448866DDXX  oo  ppiiùù  ppootteennttee,,  

ccoonn  aallmmeennoo  44  MMbb  ddii  rraamm  ee  cchhee  uuttiilliizzzzaannoo  MMSS--DDOOSS  55..00  oo  MMSS--DDOOSS  66..00..  II  ccoommppuutteerr  cchhee  uuttiilliizzzzaannoo  aallttrrii  

ssiisstteemmii  ooppeerraattiivvii  oo  vveerrssiioonnii  ddiivveerrssee  ppoossssoonnoo  aavveerree  ooppzziioonnii  ddiivveerrssee..  SSii  ccoonnssiigglliiaa  ddii  ffaarr  rriiffeerriimmeennttoo  aall  

mmaannuuaallee  DDOOSS..  

SSii  oosssseerrvvii  llaa  ddiiffffeerreennzzaa  ttrraa  ll’’iinnssttaallllaazziioonnee  ddeell  DDOOSS  55..00  ee  ddeell  DDOOSS  66..00..  
CCOONNFFIIGG..  SSYYSS  ((MMSSDDOOSS  55..00))  
DDEEVVIICCEE==CC::\\DDOOSS\\HHIIMMEEMM..SSYYSS  
DDEEVVIICCEE==CC::\\DDOOSS\\EEMMMM338866..EEXXEE  RRAAMM  NNOOEEMMSS  FFRRAAMMEE==EE000000  II==BB000000  BB77FFFF  II==CC880000--DDFFFFFF  
DDOOSS==HHIIGGHH,,UUMMBB  
DDEEVVIICCEEHHIIGGHH==CC::\\DDOOSS\\RRAAMMDDRRIIVVEE..SSYYSS  11002244  225566  11002244  //EE  
DDEEVVIICCEEHHIIGGHH==CC::\\DDOOSS\\SSMMAARRTTDDRRVV..SSYYSS  22004488  
FFIILLEESS==4400  
  
CCOONNFFIIGG..SSYYSS  ((MMSSDDOOSS  66..00))  



TTeecchhnniiccaall@@mmaarrttiinn..iitt  

DDEEVVIICCEE==CC::\\DDOOSS\\HHIIMMEEMM..SSYYSS  
DDEEVVIICCEE==CC::\\DDOOSS\\EEMMMM338866..EEXXEE  RRAAMM  NNOOEEMMSS  FFRRAAMMEE==EE000000  II==BB000000  BB77FFFF  II==CC880000--DDFFFFFF  
DDOOSS==HHIIGGHH,,UUMMBB  
DDEEVVIICCEEHHIIGGHH==CC::\\DDOOSS\\RRAAMMDDRRIIVVEE..SSYYSS  11002244  225566  11002244  //EE  
FFIILLEESS==4400  
  
AAUUTTOOEEXXEECC..BBAATT  ((MMSSDDOOSS  55..00))  
PPRROOMMPPTT  $$PP$$GG  
PPAATTHH  ((ppeerrccoorrssoo))  <<--  ttrraacccciiaattoo  ddaall  ddrriivvee  CC..  
SSEETT  TTEEMMPP==CC::\\DDOOSS  
LLHH  MMOOUUSSEE  //11  <<--  ddrriivveerr  ddeell  mmoouussee  --  uuttiilliizzzzaarree  ssoolloo  iill  mmooddoo  aa  ttrree  ccoommaannddii  
CC::      <<--  llee  ttrree  lliinneeee  sseegguueennttii  ppeerr  ll’’aavvvviioo  
CCDD\\33003322    <<--  aauuttoommaattiiccoo  ddeell  ssooffttwwaarree  33003322..  PPoottrreebbbbee  eesssseerree  pprreeffeerriibbiillee    
MMAANNAAGGEERR    uuttiilliizzzzaarree  uunn  aallttrroo  nnoommee  ppeerr  ll’’iinnddiirriizzzzaarriioo  qquuaannddoo  ssii  iinnssttaallllaa  iill  ssooffttwwaarree  33003322  
  
AAUUTTOOEEXXEECC..BBAATT  ((MMSSDDOOSS  66..00))  
LLHH  CC::\\DDOOSS\\SSMMAARRTTDDRRVV..EEXXEE  22004488  
PPRROOMMPPTT  $$PP$$GG  
PPAATTHH  ((ppeerrccoorrssoo))  <<--  ttrraacccciiaattoo  ddaall  ddrriivvee  CC..  
SSEETT  TTEEMMPP==CC::\\DDOOSS  
LLHH  MMOOUUSSEE  //11  <<--  ddrriivveerr  ddeell  mmoouussee  --  uuttiilliizzzzaarree  ssoolloo  mmooddoo  aa  ttrree  ccoommaannddii..    
      PPoottrreebbbbee  eesssseerree  pprreeffeerriibbiillee  uuttiilliizzzzaarree  uunn  aallttrroo  ddrriivveerr  mmoouussee..  
CC::      <<--  llee  ttrree  lliinneeee  sseegguueennttii  ppeerr  ll’’aavvvviioo  
CCDD\\33003322    <<--  aauuttoommaattiiccoo  ddeell  ssooffttwwaarree  33003322..  PPoottrreebbbbee  eesssseerree  pprreeffeerriibbiillee    
MMAANNAAGGEERR    uuttiilliizzzzaarree  uunn  aallttrroo  nnoommee  ppeerr  ll’’iinnddiirriizzzzaarriioo  qquuaannddoo  ssii  iinnssttaallllaa  iill  ssooffttwwaarree  33003322  

  

SSee  iinn  qquueessttoo  mmooddoo  iill  ccoommppuutteerr  nnoonn  ssii  ffoorrmmaatttteerràà,,  pprroovvaarree  aa  ssoossttiittuuiirree  llaa  sseeccoonnddaa  rriiggaa  ddeellllaa  

CCOONNFFIIGG..SSYYSS  ccoonn::  

DDEEVVIICCEE==  CC::\\DDOOSS\\EEMMMM338866..EEXXEE  RRAAMM  NNOOEEMMSS  FFRRAAMMEE  ==  EE000000  

IIll  ddrriivveerr  RRAAMMDDRRIIVVEE  ccrreeaa  uunn  ddrriivvee  rraamm  ppeerr  ii  ffiillee  tteemmppoorraanneeii  ddoovvee  qquueessttii  ppoossssoonnoo  eesssseerree  

iimmmmaaggaazzzziinnaattii..  

IIll  ddrriivveerr  SSMMAARRTTDDRRVV  ccrreeaa  uunn  ccaacchhee  ddii  ddiissccoo  iinn  mmeemmoorriiaa,,  ppeerr  uunn  rraappiiddoo  aacccceessssoo  aaii  ffiillee..  

SSii  oosssseerrvvii  cchhee  ddiimmeennttiiccaarree  uunnaa  ddii  qquueessttee  dduuee  ffuunnzziioonnii  ppuuòò  nnootteevvoollmmeennttee  ppeeggggiioorraarree  llee  pprreessttaazziioonnii..  

SSee  llaa  mmeemmoorriiaa  hhaa  uunnaa  ccaappaacciittàà  iinnffeerriioorree  oo  ssuuppeerriioorree  aa  44MMBB,,  ccoommee  aappppeennaa  aacccceennnnaattoo,,  éé  ppoossssiibbiillee  

pprroovvaarree  rraamm--ddrriivvee  ee  ccaacchhee  ddii  ddiivveerrssee  mmiissuurree..  IInn  qquueessttoo  ccaassoo  ssii  ssuuggggeerriissccee  ddii  ccoonnssuullttaarree  iill  mmaannuuaallee  

DDOOSS..  

  

MMEENNUU  PPRRIINNCCIIPPAALLEE  

DDooppoo  aavveerr  aavvvviiaattoo  iill  ccoommppuutteerr  qquueessttoo  aavvvviieerràà  aauuttoommaattiiccaammeennttee  iill  pprrooggrraammmmaa  ddeellllaa  cceennttrraalliinnaa  33003322  ee  

iinniizziieerràà  aa  ffoorrmmaattttaarrssii..  

LLaa  pprriimmaa  vviiddeeaattaa  cchhee  ccoommppaarriirràà  iinnffoorrmmeerràà  ssuulllloo  ssttaattoo  ddii  ooggnnii  sscchheeddaa  ttrraassmmeettttiittoorree  iinnssttaallllaattaa..  SSee  llaa  

cceennttrraalliinnaa  éé  ccoonnffiigguurraattaa  ppeerr  uunnaa  oo  ppiiùù  sscchheeddee  ttrraassmmeettttiittoorree,,  ccoommppaarriirràà  uunnaa  ffiinneessttrraa  bblluu  cchhee  iinnddiicchheerràà  

cchhee  ll’’hhaarrddwwaarree  ssuu  ttaallee  sscchheeddaa  rriissppoonnddee  ccoorrrreettttaammeennttee,,  ooppppuurree  uunnaa  ffiinneessttrraa  rroossssaa  cchhee  iinnddiiccaa  cchhee  llaa  

sscchheeddaa  NNOONN  rriissppoonnddee  ccoorrrreettttaammeennttee..  SSaarràà  ppoossssiibbiillee  vveeddeerree  aanncchhee  uunnaa  ffiinneessttrraa  rroossssaa  ccoonn  uunn  

aavvvveerrttiimmeennttoo  nneell  ccaassoo  iinn  ccuuii  iill  nnuummeerroo  ddii  sseerriiee  ddeell  ssooffttwwaarree  nnoonn  ccoorrrriissppoonnddaa  aa  qquueelllloo  ddeellll’’hhaarrddwwaarree..  

OOggnnii  vvoollttaa  cchhee  ccoommppaarree  uunnaa  ffiinneessttrraa  rroossssaa  llaa  pprroocceedduurraa  ddii  aavvvviioo  vviieennee  iinntteerrrroottttaa  ffiinnoo  aa  qquuaannddoo  
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ll’’ooppeerraattoorree  nnoonn  aaggiissccee  ssuu  uunn  ttaassttoo  ddeell  mmoouussee;;  qquueessttoo  ppeerr  aacccceerrttaarrssii  cchhee  eeggllii  ssiiaa  ccoonnssaappeevvoollee  ddeell    

pprroobblleemmaa..  

SSee  ddooppoo  ll’’aavvvviioo  ddeellllaa  cceennttrraalliinnaa  uunnaa  ffiinneessttrraa  rroossssaa  aavvvviisseerràà  cchhee  ll’’hhaarrddwwaarree  nnoonn  ffuunnzziioonnaa  

ccoorrrreettttaammeennttee,,  ccoonnttrroollllaarree  iinnnnaannzziittttuuttttoo  ddii  ppoosssseeddeerree  llaa  ttaassttiieerraa  ggiiuussttaa  ee  cchhee  qquueessttaa  ssiiaa  ssttaattaa  iinnsseerriittaa  

ccoorrrreettttaammeennttee  nneellllaa  sscchheeddaa  mmaaddrree  ddeell  ccoommppuutteerr..  IInn  ccaassoo  ll’’iinnddiiccaazziioonnee  ddii  eerrrroorree  ppeerrssiissttaa  aanncchhee  ddooppoo  

ttaallii  ccoonnttrroollllii,,  ssii  pprreeggaa  ddii  ccoonnttaattttaarree  iill  pprroopprriioo  rriivveennddiittoorree  MMaarrttiinn  PPrrooffeessssiioonnaall..  

DDooppoo  aavveerr  eelliimmiinnaattoo  qquueessttee  ffiinneessttrree,,  iill  ccoommppuutteerr  ccaarriicchheerràà  llee  iinnffoorrmmaazziioonnii  rriigguuaarrddaannttii  ttuuttttee  llee  

sseeqquueennzzee  ee  llee  eesseeccuuzziioonnii  ssaallvvaattee  iinn  pprreecceeddeennzzaa,,  ddaall  ddiissccoo  rriiggiiddoo  aall  ddrriivvee  ppeerr  ffiillee  tteemmppoorraanneeii..  

CCoommppaarriirràà  aalllloorraa  ssuulllloo  sscchheerrmmoo  iill  mmeennùù  pprriinncciippaallee  ccoommppoossttoo  ddaallllee  ““ssoottttoo--ppaaggiinnee””  uuttiilliizzzzaattee  ppeerr  iill  

ffuunnzziioonnaammeennttoo  ddeell  ssiisstteemmaa..  PPeerr  uulltteerriioorrii  iinnffoorrmmaazziioonnii  rriigguuaarrddaannttii  cciiaassccuunnaa  ““ssoottttoo  ppaaggiinnaa””,,  ffaarree  

rriiffeerriimmeennttoo  aallll’’aappppoossiittoo  ccaappiittoolloo  ddii  qquueessttoo  mmaannuuaallee..  

CCOONNFFIIGGUURRAAZZIIOONNII  DDII  CCOOLLLLEEGGAAMMEENNTTOO  

LLaa  ppaaggiinnaa  ddeellllee  ccoonnffiigguurraazziioonnii  ddii  ccoolllleeggaammeennttoo  vviieennee  uuttiilliizzzzaattaa  ppeerr  sseettttaarree  ii  ccaannaallii  ddii  ccoonnttrroolllloo  cchhee  

vveerrrraannnnoo  uuttiilliizzzzaattii  ppeerr  llee  vvaarriiee  uunniittàà  ccoolllleeggaattee  iinn  sseerriiee..  UUnnaa  vvoollttaa  sseelleezziioonnaattii,,  ssuull  vviiddeeoo  aappppaarriirraannnnoo  ii  

pprriimmii  ddooddiiccii  ccaannaallii  ddii  ccoonnttrroolllloo  ddeell  pprriimmoo  ccoolllleeggaammeennttoo  ee  uunnaa  sseerriiee  ddii  ccoommaannddii  iinn  aallttoo  ssuulllloo  sscchheerrmmoo  

ppeerr  sseelleezziioonnaarree  ii  vvaarrii  ccoolllleeggaammeennttii  iinn  sseerriiee..  

SSeelleezziioonnee  ddeeii  ccaannaallii  ddii  ccoonnttrroolllloo  

PPeerr  ffaarr  ssccoorrrreerree  llaa  lliissttaa  ddeeii  ccaannaallii  ddii  ccoonnttrroolllloo  uuttiilliizzzzaarree  iill  mmoouussee  eedd  uunn  ccoommaannddoo  qquuaallssiiaassii  ttrraa  qquueellllii  iinn  

aallttoo  eedd  iinn  bbaassssoo  ddeelllloo  sscchheerrmmoo..  SSeelleezziioonnaannddoo  ““UUPP””  oo  ““DDOOWWNN””  ii  ccaannaallii  ssccoorrrreerraannnnoo  uunnoo  aallllaa  vvoollttaa,,  

sseelleezziioonnaannddoo  ““PPGG  UUPP””  oo  ““PPGG  DDNN””  lloo  ssccoorrrriimmeennttoo  aavvvveerrrràà  ppeerr  ppaaggiinnaa,,  mmeennttrree  sseelleezziioonnaannddoo  ““EENNDD””  oo  

““TTOOPP””  iill  ccoommppuutteerr  ssii  ppoossiizziioonneerràà  iinn  ffoonnddoo  oo  aallll’’iinniizziioo  ddeellllaa  lliissttaa  aa  sseeccoonnddaa  ddeell  ccoommaannddoo  sseelleezziioonnaattoo..  

PPeerr  sseelleezziioonnaarree  uunn  aallttrroo  ccoolllleeggaammeennttoo  iinn  sseerriiee  cclliiccccaarree  ssuull  ttaassttoo  ddeell  ccoolllleeggaammeennttoo  iinn  sseerriiee  ddeessiiddeerraattoo,,  

ppoossttoo  iinn  aallttoo  ssuull  vviiddeeoo  ee  sseegguuiirree  llee  iissttrruuzziioonnii  ssoopprraa  eessppoossttee  ppeerr  ggllii  ssppoossttaammeennttii  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeell  

ddooccuummeennttoo..  

DDIISSPPLLAAYY  AALLLL  ((mmoossttrraa  ttuuttttoo))  

CCoonn  qquueessttaa  ffuunnzziioonnee  ssaarràà  ppoossssiibbiillee  vviissuuaalliizzzzaarree  ttuuttttee  llee  ccoonnffiigguurraazziioonnii  ddeell  ccoolllleeggaammeennttoo  iinn  sseerriiee  ssuulllloo  

sscchheerrmmoo..  PPeerr  uusscciirree  ddaa  qquueessttaa  vviiddeeaattaa  ee  ttoorrnnaarree  aallllaa  ppaaggiinnaa  ddeellllaa  ccoonnffiigguurraazziioonnee  pprriinncciippaallee  ssaarràà  

ssuuffffiicciieennttee  aaggiirree  ssuu  uunnoo  qquuaallssiiaassii  ddeeii  ttaassttii  ddeell  mmoouussee..  

CCoonnffiigguurraazziioonnee  ddeeii  ccaannaallii  ddii  ccoonnttrroolllloo  ccoonn  llee  uunniittàà  

AA  ddeessttrraa  ddeell  vviiddeeoo  vveerrrràà  vviissuuaalliizzzzaattaa  llaa  lliissttaa  ddii  ttuuttttii  ii  pprrooddoottttii  MMaarrttiinn  PPrrooffeessssiioonnaall  cchhee  ppoossssoonnoo  eesssseerree  

ccoonnttrroollllaattii  ddaallllaa  cceennttrraalliinnaa  33003322;;  ssoopprraa  llaa  lliissttaa  ssii  vveeddrraannnnoo  dduuee  ccoommaannddii  ccoonnttrraasssseeggnnaattii  ccoonn  ““UUPP””    ee  

““TTOOPP””  eedd  aallttrrii  dduuee  iinn  bbaassssoo  ccoonnttrraasssseeggnnaattii  iinnvveeccee  ccoonn  ““DDNN””  ee  ““EENNDD””..  QQuueessttii  ppeerrmmeettttoonnoo  ddii  ssccoorrrreerree  

llaa  lliissttaa  ddeeii  pprrooddoottttii  vveerrssoo  iill  bbaassssoo  oo  vveerrssoo  ll’’aallttoo  sseemmpplliicceemmeennttee  cclliiccccaannddoo  iill  ttaassttoo  ccoorrrriissppoonnddeennttee  aallllaa  

ffuunnzziioonnee  rriicchhiieessttaa..    

TTrroovvaattaa  ll’’uunniittàà  cchhee  ssii  ddeessiiddeerraa  ccoonnffiigguurraarree  nneell  ssiisstteemmaa,,  sseelleezziioonnaarrllaa  cclliiccccaannddoo  ll’’aappppoossiittoo  ttaassttoo  ddeell  

mmoouussee  eedd  iill  pprrooddoottttoo  vveerrrràà  ccoossìì  eevviiddeennzziiaattoo..  SSii  oosssseerrvvii  cchhee  éé  ppoossssiibbiillee  sseelleezziioonnaarree  aanncchhee  ““EEMMPPTTYY  

CCHHAANNNNEELL””,,  qquuaalloorraa  ssii  vvoogglliiaa  ccaammbbiiaarree  llaa  ccoonnffiigguurraazziioonnee  ddeellllaa  cceennttrraalliinnaa  ee  ccaanncceellllaarree  uunn  pprrooddoottttoo..  
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EE’’  ppoossssiibbiillee  sseelleezziioonnaarree  qquuaallssiiaassii  ccaannaallee  ssuu  qquuaallssiiaassii  ccoolllleeggaammeennttoo  iinn  sseerriiee  ee  ccoonnffiigguurraarree  iill  pprrooddoottttoo  

pprreesscceellttoo  iinn  ttaallee  iinnddiirriizzzzoo  cclliiccccaannddoo  iill  ccoommaannddoo  ccoorrrriissppoonnddeennttee  aa  qquueell  ccaannaallee  ddii  ccoonnttrroolllloo  ssuull  mmoouussee;;  

ssii  vveeddrràà  aalllloorraa  ccoommppaarriirree  iill  nnoommee  ddeell  pprrooddoottttoo  aaccccaannttoo  aall  nnuummeerroo  ddeell  ccaannaallee..    

SSEETT  AALLLL  ((iimmppoossttaa  ttuuttttoo))  

QQuueessttoo  ccoommaannddoo  vviieennee  uuttiilliizzzzaattoo  ppeerr  ccoonnffiigguurraarree  ttuuttttii  ii  ccaannaallii  ddii  uunn  ccoolllleeggaammeennttoo  ccoonn  iill  pprrooddoottttoo  

sseelleezziioonnaattoo..  RRiiccoorrddaarrssii  ddii  sseelleezziioonnaarree  iill  ttiippoo  ddii  pprrooddoottttoo  pprriimmaa  ddii  sseelleezziioonnaarree  qquueessttaa  ffuunnzziioonnee..  

SSaarràà  ppooii  ppoossssiibbiillee  ccoonnffiigguurraarree  ttuuttttii  ii  ccoolllleeggaammeennttii  iinn  sseerriiee  ssuu  ttuuttttaa  llaa  cceennttrraalliinnaa  sseegguueennddoo  llaa  sstteessssaa  

pprroocceedduurraa  ppeerr  ttuuttttii  ii  pprrooddoottttii  rriicchhiieessttii..  

CCoonnffiigguurraattii  ii  pprrooddoottttii,,  aaccccaannttoo  aadd  ooggnnii  ccaannaallee  vveerrrraannnnoo  vviissuuaalliizzzzaattii  ii  ccoommaannddii  ““SSEETTUUPP””  ee  ““CCLLEEAARR””;;  llee  

ffuunnzziioonnii  ddii  qquueessttii  ccoommaannddii  ssaarraannnnoo  ssppiieeggaattee  iinn  sseegguuiittoo..  

IImmppoorrttaannttee::  llee  uunniittàà  RRoobboossccaann  880044  ee  RRoobboossccaann  880055  ddeevvoonnoo  eesssseerree  ccoonnffiigguurraattee  ccoommee  

““RRoobboossccaann  11000044//11000055””..  

SSEETTUUPP  ((ppeerrssoonnaalliizzzzaazziioonnee  ddeeii  ppaarraammeettrrii))  

AAccccaannttoo  aadd  ooggnnii  uunniittàà  ccoonnffiigguurraattaa  aappppaarriirràà  iill  ccoommaannddoo  ““SSEETTUUPP””..  QQuueessttoo  ccoommaannddoo  vviieennee  uuttiilliizzzzaattoo  

ppeerr  aasssseeggnnaarree  ppaarraammeettrrii  oo  ccaarraatttteerriissttiicchhee  ppaarrttiiccoollaarrii  aadd  ooggnnii  ssiinnggoollaa  uunniittàà..  PPeerr  uussuuffrruuiirree  ddeellllee  ooppzziioonnii  

ddiissppoonniibbiillii  cclliiccccaarree  ll’’aappppoossiittoo  ccoommaannddoo  ssuull  mmoouussee  ee  ssuu  uunn’’aallttrraa  vviiddeeaattaa  ccoommppaarriirraannnnoo  llee  ooppzziioonnii  

ddiissppoonniibbiillii  ppeerr  qquueessttaa  uunniittàà..  PPeerr  sseelleezziioonnaarree  uunnaa  ddeellllee  ffuunnzziioonnii  ddii  qquueessttaa  ppaaggiinnaa  cclliiccccaarree  qquueellllaa  

pprreesscceellttaa  cchhee  vveerrrràà  ccoossìì  eevviiddeennzziiaattaa  aadd  iinnddiiccaarree  cchhee  éé  aattttiivvaa;;  ppeerr  rriittoorrnnaarree  aallllaa  vviiddeeaattaa  pprreecceeddeennttee  

cclliiccccaarree  iill  ccoommaannddoo  ““QQUUIITT””  ((EESSCCII))..  UUnnaa  vvoollttaa  sseelleezziioonnaattee,,  llee  ooppzziioonnii  ddoovvrraabbnnnnoo  eesssseerree  ssaallvvaattee  pprriimmaa  

ddii  uusscciirree  ddaallllaa  ppaaggiinnaa  ““CCoonnffiigguurraazziioonnee  ddii  CCoolllleeggaammeennttoo””..  

AAllccuunnee  ddii  qquueessttee  ooppzziioonnii  ccoommpprreennddoonnoo::  

PPoossssiibbiilliittàà  ddii  iinnvveerrttiirree  llee  ffuunnzziioonnii  PPaann  ee  TTiilltt  

SSeelleezziioonnee  ddii  GGrruuppppoo  ddeellllee  UUnniittàà..  

CCLLEEAARR  ((ccaanncceellllaa))  

IIll  ccoommaannddoo  ““CCLLEEAARR””  vviieennee  uuttiilliizzzzaattoo  ppeerr  ccaanncceellllaarree,,  sseennzzaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  rreeccuuppeerroo,,  ttuuttttee  llee  

iinnffoorrmmaazziioonnii  rriigguuaarrddaannttii  uunn  ccaannaallee  ddaa  ooggnnii  ssiinnggoollaa  sseeqquueennzzaa  nneellllaa  qquuaallee  ssoonnoo  ssttaattee  iinnsseerriittee,,  

llaasscciiaannddoo  ppeerrffeettttaammeennttee  iinnttaattttee  llee  iinnffoorrmmaazziioonnii  ddii  ttuuttttii  ggllii  aallttrrii  ccaannaallii..  QQuueessttoo  ccoommaannddoo  ddoovvrreebbbbee  

eesssseerree  uuttiilliizzzzaattoo  ppeerr  rrii--ccoonnffiigguurraarree  uunn  ccaannaallee  ddooppoo  aavveerr  pprrooggrraammmmaattoo  aallccuunnee  sseeqquueennzzee  ddii  

iilllluummiinnaazziioonnee  nneellllaa  cceennttrraalliinnaa  aaffffiinncchhéé  iinnffoorrmmaazziioonnii  eerrrraattee  nnoonn  vveennggaannoo  iinnvviiaattee  aallll’’uunniittàà..  

SSAAVVEE  ((ssaallvvaa))  

CClliiccccaarree  ““SSAAVVEE””  ccoonn  iill  mmoouussee  ppeerr  ssaallvvaarree  ttuuttttee  llee  iinnffoorrmmaazziioonnii..  

RRIICCOORRDDAARRSSII  DDII  SSAALLVVAARREE  SSEEMMPPRREE  LLAA  CCOONNFFIIGGUURRAAZZIIOONNEE  PPRRIIMMAA  DDII  UUSSCCIIRREE  DDAALLLLAA  PPAAGGIINNAA  

CCOONNFFIIGGUURRAAZZIIOONNEE  DDII  CCOOLLLLEEGGAAMMEENNTTOO..  

IIll  MMeennùù  SSEETTUUPP  

IIll  mmeennùù  ““SSEETTUUPP””  éé  ssuuddddiivviissoo  iinn  dduuee  sseezziioonnii::  iill  ““SSEETTUUPP  HHAARRDDWWAARREE  DDII  SSIISSTTEEMMAA””  ee  iill  ““SSEETTUUPP  

SSOOFFTTWWAARREE  DDII  SSIISSTTEEMMAA””..  UUlltteerriioorrii  ddeettttaaggllii  rriigguuaarrddaannttii  cciiaassccuunnaa  sseezziioonnee  ssaarraannnnoo  ddaattii  iinn  sseegguuiittoo..  

SSEETTUUPP  HHAARRDDWWAARREE  SSIISSTTEEMMAA  

QQuueessttaa  ppaaggiinnaa  ccoonnttiieennee  ii  ppaarraammeettrrii  nneecceessssaarrii  ppeerr  iill  sseettuupp  ddeellll’’hhaarrddwwaarree  ddeell  ssiisstteemmaa  33003322..  

HHaarrddwwaarree  ddii  ttrraassmmiissssiioonnee  
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NNeellll’’aannggoolloo  iinn  aallttoo  aa  ssiinniissttrraa  ddeelllloo  sscchheerrmmoo  ssii  vveeddrràà  uunnaa  ggrraannddee  ffiinneessttrraa  ccoonnttrraasssseeggnnaattaa  ddaa  

““TTRRAANNSSMMIITTTTEERR  HHAARRDDWWAARREE””,,  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellllaa  qquuaallee  ssii  ttrroovvaannoo  ii  ppaarraammeettrrii  ddeellllaa  sscchheeddaa  ddii  

ttrraassmmiissssiioonnee  sseelleezziioonnaabbiillii  ppeerr  ooggnnii  ccoolllleeggaammeennttoo  iinn  sseerriiee  ssuullllaa  cceennttrraalliinnaa  33003322..  

AAtttteennzziioonnee::  aassssiiccuurraarrssii  ddii  aavveerr  sscceellttoo  llaa  sscchheeddaa  ttrraassmmeettttiittoorree  eessaattttaa  qquuaannddoo  ssii  sseelleezziioonnaannoo  ii  

ppaarraammeettrrii..  

OOppzziioonnii  hhaarrddwwaarree  

NNeellll’’aannggoolloo  aann  aallttoo  aa  ddeessttrraa  ddeelllloo  sscchheerrmmoo  ssii  vveeddrràà  uunnaa  ffiinneessttrraa  ccoonnttrraasssseeggnnaattaa  ccoonn  ““OOPPTTIIOONNAALL  

HHAARRDDWWAARREE””,,  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellllaa  qquuaallee  ssii  ttrroovvaa  llaa  lliissttaa  ddii  ttuuttttee  llee  ooppzziioonnii  ddii  sscchheeddee  oo  hhaarrddwwaarree  cchhee  

ppoossssoonnoo  ffuunnzziioonnaarree  ccoonn  llaa  cceennttrraalliinnaa  33003322..  PPeerr  aattttiivvaarrllii  cclliiccccaarree  iill  mmoouussee  ssuull  ccoommaannddoo  pprreesscceellttoo  cchhee  

vveerrrràà  ccoossìì  eevviiddeennzziiaattoo  aadd  iinnddiiccaarrnnee  ll’’aattttiivvaazziioonnee  nneell  ssiisstteemmaa..  PPeerr  aannnnuullllaarree  llaa  sseelleezziioonnee  cclliiccccaarree  

nnuuoovvaammeennttee  iill  mmoouussee  iinn  mmooddoo  cchhee  iill  ccoommaannddoo  nnoonn  rriissuullttii  ppiiùù  eevviiddeennzziiaattoo..  

AAccccaannttoo  aadd  aallccuunnee  ooppzziioonnii  ppeerr  ll’’hhaarrddwwaarree  aaddddiizziioonnaallee  ssii  ttrroovveerràà  iill  ccoommaannddoo  ““SSEETTUUPP””  cchhee  ppeerrmmeettttee  ddii  

ppeerrssoonnaalliizzzzaarree  iill  ssiisstteemmaa..  PPeerr  uulltteerriioorrii  iinnffoorrmmaazziioonnii  rriigguuaarrddaannttii  qquueessttoo  ccoommaannddoo  ccoonnssuullttaattee  ll’’aappppoossiittaa  

sseezziioonnee  ddeell  mmaannuuaallee..  

TTeemmppoorraarryy  ffiilleess  ((ffiillee  tteemmppoorraanneeii))  

NNeellll’’aannggoolloo  iinn  bbaassssoo  aa  ssiinniissttrraa  ddeelllloo  sscchheerrmmoo  ssii  ttrroovvaa  llaa  ffiinneessttrraa  ““TTEEMMPPOORRAARRYY  FFIILLEESS””,,  aallll’’iinntteerrnnoo  

ddeellllaa  qquuaallee  éé  ccoonntteennuuttaa  uunnaa  sseerriiee  ddii  ccoommaannddii  ooggnnuunnoo  ddeeii  qquuaallii  aa  ssuuaa  vvoollttaa  rraapppprreesseennttaa  ll’’aallllooccaazziioonnee  

ppeerr  uunn  ddrriivvee  ddii  ddiissccoo..  AA  sseeccoonnddaa  ddii  ddoovvee  ssii  iinntteennddee  mmeemmoorriizzzzaarree  iill  ffiillee,,  sseelleezziioonnaarree  iill  ccoommaannddoo  ppeerr  

ll’’aallllooccaazziioonnee  nneell  ddiissccoo  ffiissssoo  oo  nneell  ddiissccoo  rraamm  cclliiccccaannddoo  iill  mmoouussee  ssuull  ccoommaannddoo  ccoorrrriissppoonnddeennttee  cchhee  vveerrrràà  

ccoossìì  eevviiddeennzziiaattoo..  AAtttteennzziioonnee::  IIll  ssiisstteemmaa  ssaarràà  mmoollttoo  ppiiùù  vveellooccee  ssee  uuttiilliizzzzeerreettee  uunn  ddiissccoo  rraamm  ppeerr  ii  

ffiillee  tteemmppoorraanneeii..  

UUnnaa  vvoollttaa  tteerrmmiinnaattii  ii  sseettuupp  ddeellll’’hhaarrddwwaarree  ddii  ssiisstteemmaa,,  uusscciirree  cclliiccccaannddoo  iill  ccoommaannddoo  ““QQUUIITT””,,  iinn  bbaassssoo  aa  

ddeessttrraa  ddeelllloo  sscchheerrmmoo..  SSee  ll’’aasssseeggnnaazziioonnee  ddeell  ddrriivvee  tteemmppoorraanneeoo  éé  ssttaattaa  mmooddiiffiiccaattaa,,  llaa  cceennttrraalliinnaa  rrii--

aasssseeggnneerràà  ii  ffiillee  tteemmppoorraanneeii  aall  nnuuoovvoo  ddrriivvee,,  ccoommee  qquuaannddoo  vviieennee  aavvvviiaattoo..  IInn  ccaassoo  ccoonnttrraarriioo,,  llaa  

cceennttrraalliinnaa  rriittoorrnneerràà  aallllaa  ppaaggiinnaa  ddeell  mmeennùù  pprreecceeddeennttee..  

SSEETTUUPP  DDEELL  SSOOFFTTWWAARREE  DDII  SSIISSTTEEMMAA  

AAllll’’iinntteerrnnoo  ddii  qquueessttaa  ppaaggiinnaa  ssoonnoo  rriiuunniittii  ii  ppaarraammeettrrii  nneecceessssaarrii  aall  sseettuupp  ddeell  ssooffttwwaarree  ddeell  ssiisstteemmaa  33003322..  

LLAANNGGUUAAGGEE  ((lliinngguuaaggggiioo))  

AA  ssiinniissttrraa  ddeelllloo  sscchheerrmmoo  ssii  ttrroovvaa  llaa  ffiinneessttrraa  ““LLAANNGGUUAAGGEE””  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellllaa  qquuaallee  éé  ccoonntteennuuttaa  uunnaa  

vvaarriieettàà  ddii  lliinngguuaaggggii  ddiivveerrssii  ttrraa  ii  qquuaallii  sscceegglliieerree  ((ssii  rriiccoorrddaa  cchhee  ssoolloo  qquueellllii  iinn  bbiiaannccoo  ssoonnoo  iinnssttaallllaattii))..  PPeerr  

sseelleezziioonnaarree  iill  lliinngguuaaggggiioo  pprreesscceellttoo  ssaarràà  ssuuffffiicciieennttee  cclliiccccaarree  iill  ccoommaannddoo  ccoorrrriissppoonnddeennttee  iinn  mmooddoo  cchhee  

vveennggaa  eevviiddeennzziiaattoo  iinn  vveerrddee..  DDaa  qquueessttoo  mmoommeennttoo  ttuuttttoo  qquuaannttoo  vviieennee  ssccrriittttoo  nneell  33003322  ssaarràà  ccoonnvveerrttiittoo  

nneell  lliinngguuaaggggiioo  pprreesscceellttoo..  NNeell  ccaassoo  iill  lliinngguuaaggggiioo  ddeessiiddeerraattoo  nnoonn  aappppaaiiaa  ttrraa  llee  ooppzziioonnii  ssii  pprreeggaa  ddii  

ccoonnttaattttaarree  iill  pprroopprriioo  ddiissttrriibbuuttoorree  MMaarrttiinn  PPrrooffeessssiioonnaall..  

CCHHAANNNNEELL  IINNFFOO  ((iinnffoorrmmaazziioonnii  ddii  ccaannaallee))  

IInn  aallttoo  aall  cceennttrroo  ddeelllloo  sscchheerrmmoo  ssii  ttrroovvaa  llaa  ffiinneessttrraa  ““CCHHAANNNNEELL  IINNFFOO””,,  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellllaa  qquuaallee  vvii  ssoonnoo  

aallccuunnee  rruubbrriicchhee  ppeerr  iill  mmoonniittoorraaggggiioo  ddeellllee  iinnffoorrmmaazziioonnii  ddeell  ccaannaallee  qquuaannddoo  llaa  cceennttrraalliinnaa  ssii  ttrroovvaa  iinn  

mmooddoo  SSEEQQUUEENNZZAA..  PPeerr  aattttiivvaarree  oo  aannnnuullllaarree  llaa  sseelleezziioonnee  ddii  uunnaa  qquuaallssiiaassii  ddii  qquueessttee  vvooccii  ssaarràà  



TTeecchhnniiccaall@@mmaarrttiinn..iitt  

ssuuffffiicciieennttrree  cclliiccccaarree  ssuull  ccoommaannddoo  ccoorrrriissppoonnddeennttee  iinn  mmooddoo  cchhee  qquueessttoo  rriissuullttii  eevviiddeennzziiaattoo  ((aattttiivvoo))  oo  nnoonn  

eevviiddeennzziiaattoo  ((nnoonn  aattttiivvoo))..  SSii  nnoottii  cchhee  uunn  ccoommaannddoo  éé  sseelleezziioonnaattoo  qquuaannddoo  éé  vveerrddee..  

33DD  BBUUTTTTOONNSS,,  LLAARRGGEE  FFOONNTTSS,,  EE  LLOOGGOO  FFAADDEE  ((ccoommaannddii  33DD,,  iinnggrraannddiimmeennttoo  ccaarraatttteerrii  ee  

ddiissssoollvveennzzaa  llooggoo))  

SSoottttoo  llaa  ffiinneessttrraa  ““CCHHAANNNNEELL  IINNFFOO””  ssii  ttrroovvaannoo  ttrree  ccoommaannddii::  ““33DD  BBUUTTTTOONNSS””  iinn  aallttoo,,  ““LLAARRGGEE  FFOONNTTSS””  

aall  cceennttrroo  ee    ““LLOOGGOO  FFAADDEE””  iinn  bbaassssoo..  PPeerr  aattttiivvaarree  oo  aannnnuullllaarree  uunnaa  qquuaallssiiaassii  ddii  qquueessttee  sseelleezziioonnii  

cclliiccccaarree  iill  ccoommaannddoo  iinn  mmooddoo  cchhee  qquueessttoo  aappppaaiiaa  vveerrddee  ((sseelleezziioonnaattoo))  oo  bbiiaannccoo  ((nnoonn  sseelleezziioonnaattoo))..  

TTuuttttee  qquueessttee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  hhaannnnoo  lloo  ssccooppoo  ddii  ffaacciilliittaarree  ll’’uuttiilliizzzzoo  ddeellllaa  cceennttrraalliinnaa  ee  ddeeii  ccoommaannddii  cchhee  

aappppaaiioonnoo  ssuulllloo  sscchheerrmmoo..  QQuuaannddoo  uunnaa  ddii  qquueessttee  vvooccii  vviieennee  sseelleezziioonnaattaa,,  ggllii  eeffffeettttii  pprrooddoottttii  vveennggoonnoo  

iimmmmeeddiiaattaammeennttee  vviissuuaalliizzzzaattii  ssuulllloo  sscchheerrmmoo;;  ssii  éé  ccoossìì  iinn  ggrraaddoo  ddii  vveeddeerree  ssuubbiittoo  ii  vvaannttaaggggii  ee  ggllii  

ssvvaannttaaggggii  cchhee  nnee  ddeerriivvaannoo..  

IIll  ssoolloo  iinnccoonnvveenniieennttee  ddeerriivvaannttee  ddaallll’’uuttiilliizzzzoo  ddii  qquueessttee  ffuunnzziioonnii  éé  qquueelllloo  ddii  aalllluunnggaarree  lleeggggeerrmmeennttee  iill  

tteemmppoo  ddii  aaggggiioorrnnaammeennttoo;;  ttuuttttaavviiaa  ssee  ssii  uuttiilliizzzzaa  uunn  ccoommppuutteerr  aabbbbaassttaannzzaa  vveellooccee  nnoonn  ssaarràà  ppoossssiibbiillee  

rriilleevvaarree  aallccuunnaa  ddiiffffeerreennzzaa  ssoossttaannzziiaallee..  

IIll  ccoommaannddoo  ““LLOOGGOO  FFAADDEE””  ssii  rriiffeerriissccee  aall  llooggoo  MMaarrttiinn  cchhee  aappppaarree  qquuaannddoo  vviieennee  aavvvviiaattoo  iill  ssooffttwwaarree  ddeell  

33003322  ee,,  ssee  sseelleezziioonnaattoo,,  ppuuòò  ssbbiiaaddiirree  lleennttaammeennttee  oo  ssccoommppaarriirree  aallll’’iissttaannttee..  SSii  oosssseerrvvii  ttuuttttaavviiaa  cchhee  

aallccuunnii  ssiisstteemmii  nnoonn  ssoonnoo  iinn  ggrraaddoo  ddii  llaavvoorraarree  mmeennttrree  iill  llooggoo  ssvvaanniissccee  ee  ddii  ccoonnsseegguueennzzaa  llee  iinnffoorrmmaazziioonnii  

ssuull  vviiddeeoo  aappppaarriirraannnnoo  ttrreemmoollaannttii..  

DDEEFFAAUULLTT  OOPPTTIIOONNSS  ((ooppzziioonnii  ddii  DDeeffaauulltt))  

IInn  aallttoo  aa  ddeessttrraa  ddeelllloo  sscchheerrmmoo  ssii  ttrroovvaannoo  llaa  ffiinneessttrraa  ““DDEEFFAAUULLTT  OOPPTTIIOONNSS””  eedd  iill  ccoommaannddoo  ““RREEMMOOTTEE  

OONN””..  SSeelleezziioonnaarree  qquueessttoo  ccoommaannddoo  qquuaannddoo  ssii  vvoogglliioonnoo  uuttiilliizzzzaarree  uulltteerriioorrii  ccoonnttrroollllii  ppeerr  ll’’hhaarrddwwaarree  ee  ssii  

ddeessiiddeerraa  cchhee  ssiiaa  ssuubbiittoo  aattttiivvoo  qquuaannddoo  ssii  eennttrraa  nneell  mmoodduulloo  ““CCUUEE””  ((eesseeccuuzziioonnee))  ddeellllaa  cceennttrraalliinnaa..  

AAUUTTOOSSTTAARRTT  ((aavvvviioo  aauuttoommaattiiccoo))  

AAll  ddii  ssoottttoo  ddeellllaa  ffiinneessttrraa  ““DDEEFFAAUULLTT  OOPPTTIIOONNSS””  ssii  ttrroovvaa  llaa  ffiinneessttrraa  ““AAUUTTOOSSTTAARRTT””  ccoonn  dduuee  ccoommaannddii  

ooppzziioonnaallii  ppeerr  llee  CCuuee--lliissttss  ((lliissttee  ddeellllee  eesseeccuuzziioonnii))..  SSeelleezziioonnaarree  qquueessttaa  ooppzziioonnee  ssee  ssii  ddeessiiddeerraa  cchhee  llaa  

pprroopprriiaa  cceennttrraalliinnaa,,  uunnaa  vvoollttaa  aacccceessaa,,  ccaarriicchhii  aauuttoommaattiiccaammeennttee  llaa  ppaaggiinnaa  CCuuee--LLiisstt  ee  ffaacccciiaa  llaavvoorraarree  llaa  

lliissttaa  sstteessssaa..  

SSEEQQ//CCUUEE  SSOORRTT  ((rriioorrddiinnoo  sseeqq//eesseecc..))  

AAll  ddii  ssoottttoo  ddeellllaa  ffiinneessttrraa  ““AAUUTTOOSSTTAARRTT””  ssii  vveeddrraannnnoo  ii  ccoommaannddii  ““SSEEQQ//CCUUEE  SSOORRTT””  ((rriioorrddiinnoo  sseeqquueennzzee  

ee  eesseeccuuzziioonnii)),,  ““BBYY  NNUUMMBBEERR””  ((ppeerr  nnuummeerroo))  ee  ““BBYY  NNAAMMEE””  ((ppeerr  nnoommee))..  QQuueessttii  ppeerrmmeettttoonnoo  ddii  oorrddiinnaarree  

aallffaabbeettiiccaammeennttee  oo  nnuummeerriiccaammeennttee  ttuuttttee  llee  sseeqquueennzzee  ee  llee  eesseeccuuzziioonnii..  NNeell  ccaassoo  ssii  vvoogglliiaa  ccaammbbiiaarree  iill  

ttiippoo  ddii  ccllaassssiiffiiccaazziioonnee,,  iill  ccoommppuutteerr  rriioorrddiinneerràà  aauuttoommaattiiccaammeennttee  ii  ffiillee  qquuaannddoo  eessccee  ddaallllaa  ppaaggiinnaa  

““SSOOFFTTWWAARREE  SSEETTUUPP””..  

TTeerrmmiinnaattii  ii  SSeettuupp  ddeell  ssiisstteemmaa  ssooffttwwaarree,,  ssaarràà  ppoossssiibbiillee  uusscciirree  cclliiccccaannddoo  iill  ccoommaannddoo  ““QQUUIITT””,,  ssiittuuaattoo  iinn  

bbaassssoo  aa  ddeessttrraa..  TTuuttttee  llee  iinnffoorrmmaazziioonnii  vveerrrraannnnoo  ssaallvvaattee  aauuttoommaattiiccaammeennttee  ee  ssii  rriittoorrnneerràà  aall  mmeennùù  ddeellllaa  

ppaaggiinnaa  pprreecceeddeennttee..  

DDooppoo  aavveerr  tteerrmmiinnaattoo  ii  SSeettuupp  ddeellll’’hhaarrddwwaarree  ee  ddeell  ssooffttwwaarree  cclliiccccaarree  ““MMAAIINN  MMEENNUU””  ee  rriittoorrnneerràà  aall  mmeennuu  

pprriinncciippaallee  ddeell  pprrooggrraammmmaa..  

IIll  mmeennuu  ddeellllee  UUTTIILLIITTYY  
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UUnnaa  ddeellllee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  ppiiùù  aapppprreezzzzaattee  ddeellllaa  cceennttrraalliinnaa  33003322  éé  cchhee  dduurraannttee  llaa  pprrooggrraammmmaazziioonnee,,  eedd  

aanncchhee  iinn  aallccuunnee  ffuunnzziioonnii  ppllaayybbaacckk,,  éé  ppoossssiibbiillee  ccoonnttrroollllaarree  eessaattttaammeennttee  iinn  cchhee  ppuunnttoo  ssii  ttrroovvii  ooggnnii  uunniittàà  

iinn  tteerrmmiinnii  ddii  oouuttppuutt,,  ccoommpprreessoo  aanncchhee  lloo  ssttaattuuss  ddeeii  ggoobboo  ee  ddeeii  ccoolloorrii,,  ccoonn  rriissccoonnttrroo  ggrraaffiiccoo  ppeerr  ooggnnii  

uunniittàà..  

PPeerr  ffaacciilliittaarree  ll’’uuttiilliizzzzoo  ddii  ccoolloorrii  ee  ggoobboo  ppeerrssoonnaalliizzzzaattii  eessiissttoonnoo  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellllaa  cceennttrraalliinnaa  aappppoossiittee  

sseezziioonnii  ddii  eeddiittiinngg  cchhee  ppeerrmmeettttoonnoo  ddii  pprrooggeettttaarree  ii  pprroopprrii  ggoobboo  ee  ddii  mmiisscceellaarree  ii  pprroopprrii  ccoolloorrii  iinn  mmooddoo  ddaa  

ppootteerr  aavveerree  iill  vviiddeeoo  sseemmpprree  aaggggiioorrnnaattoo..  

AAttttuuaallmmeennttee  eessiissttoonnoo  aa  qquueessttoo  ssccooppoo  dduuee  ssoottttoo--ppaaggiinnee,,  llaa  ““GGOOBBOO  DDRRAAWWIINNGG  UUTTIILLIITTYY””  ppeerr  

ddiisseeggnnaarree  ii  ggoobboo  ee  llaa  ““PPAALLEETTTTEE  EEDDIITTOORR””  ppeerr  ssoovvrraappppoorrrree  llee  vvaarriiee  ttoonnaalliittàà  ddii  ccoolloorree..  PPeerr  uulltteerriioorrii  

iinnffoorrmmaazziioonnii  ssuu  eennttrraammbbee  llee  ffuunnzziioonnii,,  ssii  pprreeggaa  ddii  ccoonnssuullttaarree  ll’’aappppoossiittaa  sseezziioonnee  ddeell  mmaannuuaallee..  

GGOOBBOO  DDRRAAWWIINNGG  UUTTIILLIITTYY  ((ssiisstteemmaa  ddii  ddiisseeggnnoo  ddee  ggoobboo))  

LLaa  GGDDUU  ppeerrmmeettttee  ddii  pprrooggeettttaarree  ssuulllloo  sscchheerrmmoo  ii  ggoobboo  ppeerrssoonnaalliizzzzaattii  iinn  mmooddoo  cchhee  cciiòò  cchhee  aappppaarree  aa  

vviiddeeoo  ccoorrrriissppoonnddaa  aa  qquuaallssiiaassii  ggoobboo  ppeerrssoonnaalliizzzzaattoo  uuttiilliizzzzaattoo  iinn  uunnaa  qquuaallssiiaassii  pprrooiieettttoorree  lluuccee  ccoolllleeggaattaa  

aallllaa  sseerriiee..  

PPeerr  aacccceeddeerree  aa  qquueessttaa  ppaaggiinnaa  cclliiccccaarree  ““GGOOBBOO  DDRRAAWWIINNGG  UUTTIILLIITTYY””..  

DDooppoo  llaa  sseelleezziioonnee  aappppaarriirràà  uunnaa  ggrraannddee  ffiinneessttrraa  iinn  bbaassssoo  aa  ssiinniissttrraa  eedd  uunnaa  ppiiùù  ppiiccccoollaa  ssoopprraa,,  

eennttrraammbbee  nneerree..  AA  ssiinniissttrraa  aappppaarriirràà  aanncchhee  uunnaa  lliissttaa  ddii  ddiisseeggnnii  ggoobboo  pprrooggrraammmmaattii  mmeennttrree  iinn  bbaassssoo  aall  

cceennttrroo  ttrree  ccoommaannddii  ccoonnttrraasssseeggnnaattii  ccoonn  ““SSAAVVEE  AASS””,,  ““SSAAVVEE””  ee  ““QQUUIITT””..  

AAcccceessssoo  ee  eeddiittiiccrreeaazziioonneenngg  ddeeii  ddiisseeggnnii  ggoobboo  pprree--pprrooggrraammmmaattii  

PPeerr  aacccceeddeerree  aa  uunnoo  qquuaallssiiaassii  ddeeggllii  ddiisseeggnnii  ggoobboo  pprree--pprrooggrraammmmaattii  nneellllaa  cceennttrraalliinnaa  33003322  ssppoossttaarree  iill  

mmoouussee  aa  ssiinniissttrraa  ddeelllloo  sscchheerrmmoo  ddoovvee  ssii  ttrroovvaa  llaa  lliissttaa  ddeeii  ddiisseeggnnii  ggoobboo  ggiiàà  pprrooggrraammmmaattii  nneellllaa  cceennttrraallee  

sstteessssaa..  QQuueessttii  ssoonnoo  ii  ggoobboo  ssttaannddaarrdd  pprreevviissttii  ppeerr  ttuuttttee  llee  uunniittàà..  SSoopprraa  ee  ssoottttoo  llaa  lliissttaa  ttrroovveerreettee  ii  dduuee  

ccoommaannddii  ““UUPP””  ee  ““DDOOWWNN””,,  cchhee  sseerrvvoonnoo  ppeerr  ffaarr  ssccoorrrreerree  llaa  lliissttaa  ddeeii  ggoobboo  ddiissppoonniibbiillii..  PPeerr  uuttiilliizzzzaarree  

qquueessttii  ccoommaannddii  cclliiccccaarree  iill  mmoouussee  ssuull  ccoommaannddoo  sscceellttoo  ee  llaa  lliissttaa  ssccoorrrreerràà  nneellllaa  ddiirreezziioonnee  vvoolluuttaa..  

PPeerr  aacccceeddeerree  aa  uunnoo  qquuaallssiiaassii  ddeeii  ggoobboo  cclliiccccaarree  iill  mmoouussee  ssuull  ccoommaannddoo  ccoorrrriissppoonnddeennttee  aall  ggoobboo  

ddeessiiddeerraattoo  ee  ssii  vveeddrràà  aappppaarriirree  lloo  sscchheemmaa  ggoobboo  iinn  eennttrraammbbee  llee  ffiinneessttrree  nneerree  ddeelllloo  sscchheerrmmoo..  

AA  qquueessttoo  ppuunnttoo  ssaarràà  ppoossssiibbiillee  ccrreeaarree  iill  ddiisseeggnnoo;;  ssii  rraaccccoommaannddaa  ttuuttttaavviiaa  ddii  nnoonn  mmooddiiffiiccaarree  ee  ppooii  

ssaallvvaarree  ii  ddiisseeggnnii  ggoobboo  pprree--pprrooggrraammmmaattii  uuttiilliizzzzaannddoo  lloo  sstteessssoo  nnoommee..  

PPeerr  uulltteerriioorrii  iinnffoorrmmaazziioonnii  ssuullllaa  ccrreeaazziioonnee  ddeeii  ggoobboo  ee  llaa  lloorroo  mmeemmoorriizzzzaazziioonnee  ffaarree  rriiffeerriimmeennttoo  aaii  rreellaattiivvii  

ccaappiittoollii  ddii  qquueessttoo  mmaannuuaallee..  

PPeerrssoonnaalliizzzzaazziioonnee  ddeeii  ddiisseeggnnii  ggoobboo..  

PPeerrssoonnaalliizzzzaarree  ii  pprroopprrii  ddiisseeggnnii  ggoobboo  ccoonn  llaa  cceennttrraalliinnaa  33003322    éé  uunn’’ooppeerraazziioonnee  mmoollttoo  sseemmpplliiccee..  

IInnnnaannzziittttuuttttoo  éé  ppoossssiibbiillee  sscceegglliieerree  ssee  pprrooggeettttaarree  iill  pprroopprriioo  ddiisseeggnnoo  eexx--nnoovvoo  oo  ppaarrtteennddoo  ddaa  uunnoo  pprree--

pprrooggrraammmmaattoo  cchhee  vveerrrràà  ppooii  rreeaalliizzzzaattoo  sseeccoonnddoo  llee  pprroopprriiee  eessiiggeennzzee..  IInn  qquueesstt’’uullttiimmoo  ccaassoo,,  sseegguuiirree  llee  

iissttrruuzziioonnii  ddaattee  iinn  ““AAcccceessssoo  aaii  ddiisseeggnnii  ggoobboo  pprree--pprrooggrraammmmaattii””  ee  ppooii  llee  iissttrruuzziioonnii  iinn  ““CCrreeaarree  ii  ddiisseeggnnii  

ggoobboo””..  

CCrreeaazziioonnee  ddeeii  ddiisseeggnnii  ggoobboo  

UUnnaa  vvoollttaa  pprroonnttii  aadd  ccrreeaarree  iill  pprroopprriioo  ddiisseeggnnoo,,  ffaarree  aatttteennzziioonnee  aallllaa  ffiinneessttrraa  ggrraannddee  iinn  bbaassssoo  aa  ssiinniissttrraa,,  

llaa  qquuaallee  ccoonnttiieennee  llee  iissttrruuzziioonnii  nneecceessssaarriiee;;  



TTeecchhnniiccaall@@mmaarrttiinn..iitt  

--  UUnn  ccoommaannddoo  nneerroo  ee  uunnoo  bbiiaannccoo  ppeerr  sscceegglliieerree  iill  ccoolloorree  cchhee  ssii  vvuuoollee  uuttiilliizzzzaarree  ppeerr  iill  

  ddiisseeggnnoo..  IIll  ccoolloorree  ddeevvee  eesssseerree  sscceellttoo  cclliiccccaannddoo  ccoonn  iill  mmoouussee  iill  ccoommaannddoo        

  ccoorrrriissppoonnddeennttee,,  eessssoo  vveerrrràà  ccoossìì  eevviiddeennzziiaattoo..  

--  UUnn  sseett  ddii  ccoooorrddiinnaattee  ppeerr  uunn  ppoossiizziioonnaammeennttoo  ppiiùù  ffaacciillee  qquuaannddoo  ssii  ddiisseeggnnaa      

  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellllaa  ffiinneessttrraa..  

--  IIll  ccoommaannddoo  ““CCLLEEAARR””  cchhee  ccaanncceelllleerràà  iill  ccoonntteennuuttoo  ddeellllaa  ffiinneessttrraa  nnoonn  aappppeennaa      

  cclliiccccaattoo  ccoonn  iill  mmoouussee..  

PPeerr  ccrreeaarree  iill  pprroopprriioo  ddiisseeggnnoo  uuttiilliizzzzaarree  ggllii  ssttrruummeennttii  ssoopprraacccciittaattii  ee  ssppoossttaarree  iill  mmoouussee  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellllaa  

ffiinneessttrraa  ggrraannddee;;  ssii  nnootteerràà  cchhee  iill  mmoouussee,,  oovvuunnqquuee  ssaarràà  ssppoossttaattoo  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellllaa  ffiinneessttrraa,,  nnee  aalltteerreerràà  iill  

ccoolloorree  ccoommee  ddaa  rriicchhiieessttaa..  PPrroocceeddeennddoo  aalllloo  sstteessssoo  mmooddoo  ssaarreettee  iinn  ggrraaddoo  ddii  ccrreeaarree  ttuuttttaa  uunnaa  nnuuoovvaa  

sseerriiee  ddii  ddiisseeggnnii  ggoobboo..  

LLaa  ffiinneessttrraa  ppiiùù  ppiiccccoollaa  mmoossttrreerràà  ttuuttttoo  qquuaannttoo  éé  ccoonntteennuuttoo  iinn  qquueellllaa  ggrraannddee,,  mmaa  ssuu  ssccaallaa  rreeaallee..  

SSAAVVEE  AASS,,  SSAAVVEE  ee  QQUUIITT  ((ssaallvvaa  ccoommee,,  ssaallvvaa  ee  eessccii))  

AAll  cceennttrroo  ddeelllloo  sscchheerrmmoo  vvii  ssoonnoo  ii  ccoommaannddii  ““SSAAVVEE  AASS””,,  SSAAVVEE””  ee  ““QQUUIITT””  cchhee  vveennggoonnoo  uuttiilliizzzzaattii  ccoommee  

sseegguuee::  

--  ““SSAAVVEE  AASS””::  ssee  sseelleezziioonnaattoo  ffaarràà  aappppaarriirree  uunnaa  ppiiccccoollaa  ffiinneessttrraa  ssuulllloo  sscchheerrmmoo      

  ssoopprraa  iill  ccoommaannddoo  SSaavvee  AAss..  UUttiilliizzzzaannddoo  llaa  ttaassttiieerraa  ssaarràà  ppoossssiibbiillee  ssaallvvaarree  iill  pprroopprriioo    

  ddiisseeggnnoo  ggoobboo  ccoonn  iill  nnoommee  ddeessiiddeerraattoo..  QQuueessttoo  ccoommaannddoo  vviieennee  uuttiilliizzzzaattoo  qquuaannddoo  ssii    vvuuoollee  

aasssseeggnnaarree  aall  ddooccuummeennttoo  uunn  nnoommee  nnuuoovvoo  nnoonn  uuttiilliizzzzaattoo  iinn  pprreecceeddeennzzaa..  

--  ““SSAAVVEE””::  qquueessttoo  ccoommaannddoo  ppeerrmmeettttee  ddii  ssaallvvaarree  aauuttoommaattiiccaammeennttee  iill  ddooccuummeennttoo  ccoonn    

  iill  nnoommee  aattttrriibbuuiittooggllii  iinn  pprreecceeddeennzzaa;;  vviieennee  uuttiilliizzzzaattoo  ppeerr  eeddiittaarree  ((ccrreeaarree  nnoonn  mmii  sseemmbbrraa    

  aaddaattttoo))  uunn  ddooccuummeennttoo  ggiiàà  ssaallvvaattoo  iinn  mmooddoo  cchhee  qquuaallssiiaassii  vvaarriiaazziioonnee  vveennggaa      

  iimmmmeeddiiaattaammeennttee  rreeggiissttrraattaa..  

--  ““QQUUIITT””::  ssee  sseelleezziioonnaattoo  qquueessttoo  ccoommaannddoo  rriippoorrtteerràà  aauuttoommaattiiccaammeennttee  aallllaa  ppaaggiinnaa      

  ddeell  mmeennùù  pprreecceeddeennttee..  

PPeerr  sseelleezziioonnaarree  uunnoo  ddeeii  ccoommaannddii  ssoopprraaeessppoossttii  cclliiccccaarree  iill  ccoommaannddoo  rreellaattiivvoo..  

DDooppoo  aavveerr  ccrreeaattoo  ddeeii  pprroopprrii  ddiisseeggnnii  ggoobboo,,  sseelleezziioonnaarree  ““QQUUIITT””  ppeerr  rriittoorrnnaarree  aallllaa  ppaaggiinnaa  ddeell  mmeennùù  

pprreecceeddeennttee..  

TTeerrmmiinnaattaa  ddii  uuttiilliizzzzaarree  llaa  sseezziioonnee  uuttiilliittyy  cclliiccccaarree  iill  ccoommaannddoo  ““MMAAIINN  MMEENNUU””  ee  ppeerr  rriittoorrnnaarree  aall  mmeennùù  

pprriinncciippaallee  ddeell  pprrooggrraammmmaa..  

PPAALLEETTTTEE  EEDDIITTOORR  ((ppaalleettttaa  ccoolloorrii))  

LLaa  ppaalleettttaa  ccoolloorree  ppeerrmmeettttee  ddii  rreeaalliizzzzaarree  aa  vviiddeeoo  ii  pprroopprrii  ccoolloorrii  iinn  mmooddoo  ttaallee  cchhee  ccoorrrriissppoonnddaannoo  aa  

qquuaallssiiaassii  ccoolloorree  ppeerrssoonnaalliizzzzaattoo  uuttiilliizzzzaattoo  ppeerr  qquuaallssiiaassii  ggrruuppppoo  lluuccee  ccoolllleeggaattoo  aallllaa  sseerriiee..  

PPeerr  sseelleezziioonnaarree  qquueessttoo  ccoommaannddoo  cclliiccccaattee  ““PPAALLEETTTTEE  EEDDIITTOORR””  ddaall  mmeennuu  ddeellllaa  ppaaggiinnaa  ““UUTTIILLIITTIIEESS””..  

SSuulllloo  sscchheerrmmoo  aappppaarriirraannnnoo  aalllloorraa  ddiieeccii  ssttrriissccee  ddii  ccoolloorree  pprree--pprrooggrraammmmaattee..  AAll  ddii  ssoopprraa  ee  aall  ddii  ssoottttoo  

ddeellllaa  lliissttaa  ssii  ttrroovvaannoo  ii  ccoommaannddii  ““UUPP””  ee  ““DDOOWWNN””  cchhee  ppeerrmmeettttoonnoo  ddii  ssccoorrrreerree  llaa  lliissttaa  ddeeii  ccoolloorrii..  PPeerr  

uuttiilliizzzzaarree  qquueessttee  ffuunnzziioonnii  cclliiccccaarree  iill  ccoommaannddoo  ccoorrrriissppoonnddeennttee  aallllaa  ddiirreezziioonnee  ddeessiiddeerraattaa..  

FFaacceennddoo  ssccoorrrreerree  llaa  lliissttaa  vveerrssoo  iill  bbaassssoo  ssii  vveeddrraannnnoo  ii  ccoolloorrii  pprreevviissttii  ddaa  MMaarrttiinn  PPrrooffeessssiioonnaall  ccoommee  

ssttaannddaarrdd  ppeerr  ii  ssuuooii  pprrooddoottttii,,  ccoonn  iill  lloorroo  nnuummeerroo  ddii  ttoonnaalliittàà  ee  qquueelllloo  ddii  rriiffeerriimmeennttoo..  
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TTuuttttii  ii  ccoolloorrii  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellllaa  cceennttrraalliinnaa  vveennggoonnoo  mmiisscceellaattii  uuttiilliizzzzaannddoo  uunn  ssiisstteemmaa  ppeerr  llaa  mmiisscceellaazziioonnee  

ddeell  ccoolloorree  RRGGBB,,  aa  ddeessttrraa  ddeelllloo  sscchheerrmmoo  aappppaarriirràà  uunnaa  ccoolloonnnnaa  ddii  vvaalloorrii  ccrroommaattiiccii  eedd  ii  ccoommaannddii  RRoossssoo,,  

VVeerrddee  ee  BBlluu,,  cciiaassccuunnoo  ccoonn  llaa  ffuunnzziioonnee  ““ppiiùù””  ee  ““mmeennoo””..  

PPeerr  vvaarriiaarree  ll’’iinntteennssiittàà  ddeeii  ccoolloorrii  uuttiilliizzzzaattii  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeell  ssiisstteemmaa  cclliiccccaarree  iill  ccoommaannddoo  ““ppiiùù””  oo  ““mmeennoo””  

ccoorrrriissppoonnddeennttee  aall  ccoolloorree  rriicchhiieessttoo..  LLaa  ffiinneessttrraa  ddeell  ssiinnggoolloo  ccoolloorree,,  aa  ssiinniissttrraa  nneelllloo  sscchheerrmmoo,,  ssii  

mmooddiiffiicchheerràà  ddii  ccoonnsseegguueennzzaa  ee  vviissuuaalliizzzzeerràà  ii  nnuuoovvii  vvaalloorrii  ssoottttoo  ffoorrmmaa  ddii  ddiiffffeerreennttee  ttoonnaalliittàà  ddii  ccoolloorree..  

IInn  qquuaallssiiaassii  mmoommeennttoo  ssii  vvoogglliiaa  rriittoorrnnaarree  aaii  vvaalloorrii  ddii  ddeeffaauulltt  mmeemmoorriizzzzaattii  nneell  ssooffttwwaarree  oorriiggiinnaallee,,  cclliiccccaarree  

““DDEEFFAAUULLTT””  ee  ttuuttttii  ii  vvaalloorrii  ppeerr  rriittoorrnneerraannnnoo  ccoommee  ddaa  ssttaannddaarrdd..  

UUnnaa  vvoollttaa  ppeerrffeezziioonnaattii  ii  ccoolloorrii  ddeessiiddeerraattii,,  ssaallvvaarrllii  cclliiccccaannddoo  ““SSAAVVEE””::  ii  ppaarraammeettrrii  vveerrrraannnnoo  ccoossìì  

rreeggiissttrraattii..  SSaarràà  ppooii  ppoossssiibbiillee  ttoorrnnaarree  aallllaa  ppaaggiinnaa  ddeell  mmeennùù  pprreecceeddeennttee  cclliiccccaannddoo  ““QQUUIITT””  

SSee  ssii  ddeessiiddeerraa  uusscciirree  ddaallllaa  ffuunnzziioonnee  PPaalleettttaa  CCoolloorree  sseennzzaa  ssaallvvaarree  llee  vvaarriiaazziioonnii  aappppoorrttaattee,,  cclliiccccaarree  

““QQUUIITT””  ee  ssii  rriittoorrnneerràà  aallllaa  ppaaggiinnaa  ddeell  mmeennùù  pprreecceeddeennttee..  

TTeerrmmiinnaattaa  ddii  uuttiilliizzzzaarree  llaa  sseezziioonnee  UUttiilliittyy,,  cclliiccccaarree  ““MMAAIINN  MMEENNUU””  ppeerr  ttoorrnnaarree  aall  mmeennuu  pprriinncciippaallee  ddeell  

pprrooggrraammmmaa..  

EERRAASSEE  CCUUEESS  ((ccaanncceellllaa  eesseeccuuzziioonnii))  

LLaa  ppaaggiinnaa  EErraassee  CCuueess  ppeerrmmeettttee  ddii  ccaanncceellllaarree  iinn  bbllooccccoo  qquuaallssiiaassii  nnuummeerroo  ddii  eesseeccuuzziioonnii..  PPeerr  

sseelleezziioonnaarree  qquueessttaa  ppaaggiinnaa  cclliiccccaarree  ““EERRAASSEE  CCUUEESS””  ddaall  mmeennùù  ““UUTTIILLIITTIIEESS””..  

AAppppaarriirràà  qquuiinnddii  ssuulllloo  sscchheerrmmoo  aa  ssiinniissttrraa  uunnaa  lliissttaa  ddii  ttrreeddiiccii  eesseeccuuzziioonnii  ccoonn  ii  ccoommaannddii  ““UUPP””,,  ““TTOOPP””,,  

““DDNN””  ee  ““EENNDD””..  QQuueessttii  qquuaattttrroo  ccoommaannddii  ppeerrmmeettttoonnoo  ddii  mmuuoovveerrssii  vveerrssoo  ll’’aallttoo  ee  vveerrssoo  iill  bbaassssoo  nneellllaa  lliissttaa..  

PPeerr  aattttiivvaarrllii,,  cclliiccccaarree  llaa  ffuunnzziioonnee  ddeessiiddeerraattaa..  AA  ddeessttrraa  ddeell  nnoommee  ddii  cciiaassccuunnaa  eesseeccuuzziioonnee  ssii  ttrroovvaa  iill  

ccoommaannddoo  ““KKEEEEPP””  cchhee  ssee  cclliiccccaattoo  ccaammbbiieerràà  iinn  ““EERRAASSEE””..  CClliiccccaannddoo  aannccoorraa  ccii  ssii  aaccccoorrggeerràà  cchhee  iill  

ccoommaannddoo  aalltteerrnnaa  llee  dduuee  ooppzziioonnii..  QQuueessttee  dduuee  ffuunnzziioonnii  ppeerrmmeettttoonnoo  ddii  sscceegglliieerree  qquuaallee  eesseeccuuzziioonnee  

ccaanncceellllaarree  ddaallllaa  mmeemmoorriiaa..  QQuuaannddoo  ssii  sseelleezziioonnaannoo  llee  eesseeccuuzziioonnii  ddaa  ccaanncceellllaarree  aappppaarriirràà  iinn  bbaassssoo  aa  

ddeessttrraa  ddeelllloo  sscchheerrmmoo  iill  nnuummeerroo  ddeellllee  eesseeccuuzziioonnii  sseelleezziioonnaattee  ppeerr  llaa  ccaanncceellllaazziioonnee..  PPeerr  sseelleezziioonnaarree  uunn  

nnuummeerroo  mmaaggggiioorree  ddii  eesseeccuuzziioonnii  aallllaa  vvoollttaa,,  uuttiilliizzzzaarree  ii  ccoommaannddii  aa  ddeessttrraa  ddeelllloo  sscchheerrmmoo  ““MMAARRKK  PPAAGGEE””,,  

““MMAARRKK  AALLLL””,,  ““UUNN--MMAARRKK  PPAAGGEE””  ee  ““UUNN--MMAARRKK  AALLLL””..  QQuueessttii  ccoommaannddii  ppeerrmmeettttoonnoo  rriissppeettttiivvaammeennttee  ddii  

aattttiivvaarree  oo  aannnnuullllaarree  llaa  sseelleezziioonnee  ddii  uunnaa  ppaaggiinnaa  ddii  eesseeccuuzziioonnii  aallllaa  vvoollttaa  oo  ttuuttttee  llee  eesseeccuuzziioonnii  eessiisstteennttii..  

SSee  ssii  ddeessiiddeerraa  ccaanncceellllaarree  llee  eesseeccuuzziioonnii  sseelleezziioonnaattee,,  cclliiccccaarree  ““SSTTAARRTT  EERRAASSEE””;;  aappppaarriirràà  aalllloorraa  uunnaa  

ffiinneessttrraa  cchhee  cchhiieeddeerràà  ccoonnffeerrmmaa  ddeell  ccoommaannddoo..  CClliiccccaannddoo  ““NNOO””  ll’’ooppeerraazziioonnee  ddii  ccaanncceellllaazziioonnee  vveerrrràà  

aannnnuullllaattaa,,  ssee  iinnvveeccee  ssii  cclliiccccaa  ““YYEESS””  ll’’ooppeerraazziioonnee  ccoommiinncceerràà  eedd  aappppaarriirràà  uunn’’aallttrraa  ffiinneessttrraa  iinnddiiccaannttee  lloo  

ssvvoollggeerrssii  ddeellll’’ooppeerraazziioonnee  sstteessssaa..  

PPeerr  ttoorrnnaarree  aallllaa  ppaaggiinnaa  pprreecceeddeennttee  cclliiccccaarree  ““QQUUIITT””..  

EERRAASSEE  SSEEQQUUEENNCCEESS  ((ccaanncceellllaa  sseeqquueennzzee))  

QQuueessttaa  ppaaggiinnaa  ffuunnzziioonnaa  ccoommee  llaa  pprreecceeddeennttee  ccoonn  uunn’’eecccceezziioonnee..  IInn  aallttoo  aa  ddeessttrraa  ddeelllloo  sscchheerrmmoo  ssii  

ttrroovveerràà  aanncchhee  iill  ccoommaannddoo  ““CCHHEECCKK  CCUUEESS””,,  cchhee  ssee  cclliiccccaattoo  vviissuuaalliizzzzeerràà  uunnaa  ffiinneessttrraa  mmeennttrree  iill  

ccoommppuutteerr  ccoonnttrroollllaa  llee  eesseeccuuzziioonnii  ppeerr  ddeetteerrmmiinnaarree  llee  sseeqquueennzzee    uuttiilliizzzzaattee..  TTeerrmmiinnaattaa  ll’’ooppeerraazziioonnee  ooggnnii  

sseeqquueennzzaa  uuttiilliizzzzaattaa  iinn  uunnaa  oo  ppiiùù  eesseeccuuzziioonnii  aavvrràà  uunn  sseeggnnoo  rroossssoo  aaccccaannttoo  aall  nnoommee..  AA  qquueessttoo  ppuunnttoo  

cclliiccccaannddoo  ‘‘MMAARRKK  AALLLL  ““NNOO--CCUUEE””’’  ssii  aavvrràà  uunn’’uulltteerriioorree  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  ccaanncceellllaarree  ssoolloo  llee  sseeqquueennzzee  nnoonn  
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uuttiilliizzzzaattee  iinn  aallccuunnaa  sscceennaa..  PPeerr  ccaanncceellllaarree  llee  sseeqquueennzzee  sseelleezziioonnaattee  sseegguuiirree  llee  iissttrruuzziioonnii  iinnddiiccaattee  nneell  

ppaarraaggrraaffoo  pprreecceeddeennttee..  

PPeerr  ttoorrnnaarree  aallllaa  ppaaggiinnaa  pprreecceeddeennttee  cclliiccccaarree  ““QQUUIITT””..  

BBAACCKKUUPP  ((ccooppiiaa  ddii  ssiiccuurreezzzzaa))  

QQuueessttaa  ffuunnzziioonnee  ppeerrmmeettttee  ddii  eeffffeettttuuaarree  uunnaa  ccooppiiaa  ddii  ssiiccuurreezzzzaa  ccoommpplleettaa  oo  ppaarrzziiaallee  ddeeii  pprroopprrii  ddaattii  ssuu  

ffllooppppyy  ddiisskk..  CClliiccccaarree  ““BBAACCKKUUPP””  nneell  mmeennuu  ddeellllee  ““UUTTIILLIITTIIEESS””  ppeerr  aapprriirree  qquueessttaassoottttoo--ppaaggiinnaa..  

QQuueessttaa  ooppzziioonnee  ffuunnzziioonnaa  ccoommee  iill  ccoommaannddoo  ““EERRAASSEE””  ppeerr  qquuaannttoo  rriigguuaarrddaa  llaa  sseelleezziioonnee  ddeeii  ffiillee..  SSii  

ppoottrraannnnoo  sseelleezziioonnaarree  ffiillee  iinnddiivviidduuaallii,,  ppaaggiinnee  ddii  ffiillee,,  ggrruuppppii  ddii  ffiillee  ooppppuurree  eeffffeettttuuaarree  uunn  bbaacckkuupp  

ccoommpplleettoo..  IInn  aallttoo  ssuulllloo  sscchheerrmmoo  aappppaarriirràà  iill  nnuummeerroo  ddeellllee  sseelleezziioonnii  ppeerr  iill  bbaacckkuupp..  PPeerr  aavvvviiaarree  iill  bbaacckkuupp  

cclliiccccaarree  ““SSTTAARRTT  BBAACCKKUUPP””..  SSuulllloo  sscchheerrmmoo  vveerrrràà  aalllloorraa  vviissuuaalliizzzzaattoo  iill  nnuummeerroo  ddii  ddiisscchheettttii  ddaa  11..4444MMbb  

nneecceessssaarrii..  SSii  rriiccoorrddii  cchhee  nnoonnoossttaannttee  ll’’iinnffoorrmmaazziioonnee  ffaacccciiaa  rriiffeerriimmeennttoo  aa  ddiisscchheettttii  ddaa  11..4444MMbb  ssii  ppoottrràà  

uuttiilliizzzzaarree  qquuaallssiiaassii  ttiippoo  ddii  ddiisscchheettttoo..  

PPeerr  iinnsseerriirree  ee  ssoossttiittuuiirree  iill  ddiisscchheettttoo  nneell  ddrriivvee  sseegguuiirree  llee  iissttrruuzziioonnii  cchhee  ccoommppaaiioonnoo  ssuulllloo  sscchheerrmmoo..  SSaarràà  

ppoossssiibbiillee  aarrrreessttaarree  ll’’ooppeerraazziioonnee  iinn  ooggnnii  mmoommeennttoo  cclliiccccaannddoo  ““AABBOORRTT””..  NNeell  ccaassoo  iinn  ccuuii  iill  bbaacckkuupp  

rriicchhiieeddaa  ppiiùù  ddii  uunn  ddiisscchheettttoo  iill  ccoommppuutteerr  ssii  pprreeppaarreerràà  aauuttoommaattiiccaammeennttee  ppeerr  iill  ddiisscchheettttoo  nnuuoovvoo..  

VVii  ssoonnoo  ttrree  ppuunnttii  mmoollttoo  iimmppoorrttaannttii  ddaa  rriiccoorrddaarree::  

11))  UUttiilliizzzzaarree  sseemmpprree  ddiisscchheettttii  pprree--ffoorrmmaattttaattii..  NNeell  ccaassoo  vvii  ssiiaannoo  dduubbbbii  ssuull  mmooddoo  ddii      

  ffoorrmmaattttaarree  uunn  ddiisscchheettttoo  ccoonnssuullttaattee  iill  mmaannuuaallee  DDOOSS..  

22))  PPeerr  rraaggiioonnii  ddii  ssiiccuurreezzzzaa  ssii  ccoonnssiigglliiaa  ddii  eeffffeettttuuaarree  sseemmpprree  uunn  BBAACCKKUUPP        

  CCOOMMPPLLEETTOO..  RRiiccoorrrreerree  aa  bbaacckkuupp  ddii  ssiinnggoollii  ggrruuppppii  ddii  ffiillee  ssoolloo  iinn  ccaassii  eecccceezziioonnaallii..  

33))  NNeell  ccaassoo  ddii  ddiisscchheettttii  cchhee  ccoonntteennggoonnoo  bbaacckkuupp  pprreecceeddeennttii,,  iill  ccoommppuutteerr  cchhiieeddeerràà  ssee    

  ccaanncceellllaarree  oo  nnoo  qquueessttii  ffiillee..  CCoommee  rreeggoollaa  ggeenneerraallee,,  ssii  ccoonnssiigglliiaa  ddii  cclliiccccaarree  sseemmpprree      ““OOKK””  

ppeerr  ccaanncceellllaarree  ii  ffiillee  iinn  mmooddoo  cchhee  llaa  ccooppiiaa  ddii  rriisseerrvvaa  ssiiaa  sseemmpprree  iill  ppiiùù  rreecceennttee      ppoossssiibbiillee..  

RREESSTTOORREE  ((rriipprriissttiinnaa))  

QQuueessttaa  ffuunnzziioonnee  vviieennee  uuttiilliizzzzaattaa  ppeerr  rriipprriissttiinnaarree  ii  ddaattii  ddeeii  qquuaallii  éé  ggiiàà  ssttaattoo  eeffffeettttuuaattoo  uunn  bbaacckkuupp  nneell  

pprroopprriioo  ssiisstteemmaa  33003322..  IIll  ccoommaannddoo  ““RREESSTTOORREE””  ffuunnzziioonnaa  ccoommee  iill  ccoommaannddoo  ““BBAACCKKUUPP””,,  mmaa  ccoonn  aallccuunnee  

eecccceezziioonnii..  

IInn  aallttoo  aa  ddeessttrraa  éé  ppoossssiibbiillee  sseelleezziioonnaarree  iill  ggrruuppppoo  ddii  ffiillee  cchhee  ssii  vvuuoollee  rriipprriissttiinnaarree..  AAll  ddii  ssoottttoo  ddii  qquueessttii  

ccoommaannddii  ssii  ttrroovvaannoo  aallccuunnee  ooppzziioonnii  rriigguuaarrddaannttii  llaa  ccaanncceellllaazziioonnee  ppeerr  ssoovvrraappppoossiizziioonnee  ddii  ddaattii  ggiiàà  iinnsseerriittii  

nneell  pprroopprriioo  ssiisstteemmaa..  

SSOOVVRRAAPPPPOONNII  SSEEMMPPRREE::  ccaanncceelllleerràà  qquuaallssiiaassii  ddaattoo  eessiisstteennttee,,  ppeerr  eess..  nnuummeerrii  ddii  sseeqquueennzzaa  oo  ddii  

eesseeccuuzziioonnee  ssiimmiillii,,    ssoovvrraappppoonneennddoo  nnuuoovvii  ddaattii..  

NNOONN  SSOOVVRRAAPPPPOORRRREE::  ssee  ssoonnoo  ggiiàà  mmeemmoorriizzzzaattee  ddeellllee  iinnffoorrmmaazziioonnii,,  ii  ffiillee  pprree--eessiisstteennttii  nneellllaa  

cceennttrraalliinnaa  33003322  nnoonn  vveerrrraannnnoo  ccaanncceellllaattii  ee  vveerrrraannnnoo  rreeggiissttrraattii  ssoolloo  qquueellllii  nnoonn  eessiisstteennttii..  

CCOONNFFEERRMMAA  RRIIPPRRIISSTTIINNOO::  ssee  ssoonnoo  ggiiàà  mmeemmoorriizzzzaattee  ddeellllee  iinnffoorrmmaazziioonnii,,  iill  ccoommppuutteerr  ssii  ffeerrmmeerràà  ppeerr  

cchhiieeddeerree,,  ttrraammiittee  iill  vviiddeeoo,,  ssee  ssii  ddeessiiddeerraa  ccaanncceellllaarrllee  ssoovvrraappppoonneennddooggllii  qquueellllee  nnuuoovvee  ooppppuurree  nnoo..  

PPeerr  ccoommiinncciiaarree  qquuaallssiiaassii  ttiippoo  ddii  rriipprriissttiinnoo  cclliiccccaarree  ““SSTTAARRTT  RREESSTTOORREE””  iinn  bbaassssoo  aa  ssiinniissttrraa  ddeelllloo  

sscchheerrmmoo..  

VVEEDDII  NNOOTTEE  AAGGGGIIOORRNNAATTEE  
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QQuueessttaa  ssoottttoo--ppaaggiinnaa  ppeerrmmeettttee  ddii  vveeddeerree  ttuuttttee  llee  aannnnoottaazziioonnii  ddeell  pprrooggrraammmmaattoorree  rriigguuaarrddaannttii  llee  

vvaarriiaazziioonnii  ddeell  ssiisstteemmaa  ppeerr  aaggggiioorrnnaammeennttii  ddeell  ssooffttwwaarree..  

LLee  aannnnoottaazziioonnii  aappppaarriirraannnnoo  ssuull  vviiddeeoo  ee  ssaarràà  ppoossssiibbiillee  ssccoorrrreerrllee  uuttiilliizzzzaannddoo  ii  qquuaattttrroo  ccoommaannddii  cchhee  ssii  

ttrroovvaannoo  iinn  ffoonnddoo  aalllloo  sscchheerrmmoo..  

PPrrooggrraammmmaazziioonnee  ddeellllaa  cceennttrraalliinnaa  

PPeerr  pprrooggrraammmmaarree  llee  uunniittàà  ssuullllaa  cceennttrraalliinnaa  tteenneerree  ccoonnttoo  ddii  ttrree  lliivveellllii  ddii  pprriioorriittàà::  

SScceennaa,,  SSeeqquueennzzaa  eedd  EEsseeccuuzziioonnee..  

LLaa  sscceennaa  rraapppprreesseennttaa  ll’’eelleemmeennttoo  ppiiùù  sseemmpplliiccee  eessiisstteennttee  iinn  uunn    pprrooggrraammmmaa..  CCoonnssiissttee  iinn  uunn  ““sseettttaaggggiioo””  

ppeerr  ffuunnzziioonnee  ddii  cciiaassccuunnaa  ddeellllee  uunniittàà..  

UUnnaa  sseeqquueennzzaa  éé  ddaattaa  ddaa  uunnaa  oo  ppiiùù  sscceennee  ccoolllleeggaattee  cchhee  iill  ccoommppuutteerr  eesseegguuiirràà  iinn  oorrddiinnee  sseeqquueennzziiaallee..  

DDooppoo  aavveerr  ssccrriittttoo  uunn  cceerrttoo  nnuummeerroo  ddii  sseeqquueennzzee,,  ssaarràà  ppoossssiibbiillee  rriiuunniirrllee  iinn  ggrruuppppii  ddii  ddiieeccii  ppeerr  ffoorrmmaarree  

uunn’’eesseeccuuzziioonnee..  LL’’eesseeccuuzziioonnee  éé  iill  pprrooddoottttoo  ffiinnaallee  ddeellllaa  cceennttrraalliinnaa..  

IInn  aallttrree  ppaarroollee::  

UUnn’’eesseeccuuzziioonnee  ccoonnttiieennee  llee  iinnffoorrmmaazziioonnii  rriigguuaarrddaannttii  ddiieeccii  sseeqquueennzzee,,  cchhee  ccoonntteennggoonnoo  llee  iinnffoorrmmaazziioonnii  

rriigguuaarrddaannttii  llee  sscceennee,,  llee  qquuaallii  aa  lloorroo  vvoollttaa  ccoonntteennggoonnoo  llee  iinnffoorrmmaazziioonnii  ssuuii  sseettttaattttii  ddii  cciiaassccuunnaa  ffuunnzziioonnee  

ddii  ooggnnii  pprrooiieettttoorree  lluuccee..  

VVii  ssoonnoo  dduuee  mmooddii  pprriinncciippaallii  ppeerr  pprrooggrraammmmaarree  llaa  cceennttrraalliinnaa  eedd  ooggnnuunnoo  pprreesseennttaa  vvaannttaaggggii  ee  ssvvaannttaaggggii..  

II  dduuee  mmeettooddii  ssoonnoo  iilllluussttrraattii  qquuii  ddii  sseegguuiittoo,,  ttuuttttaavviiaa  iill  pprrooggrraammmmaa  ssii  bbaassaa  ssuull  sseeccoonnddoo..  

11  --  PPrrooggrraammmmaazziioonnee  sscceennaa  ppeerr  sscceennaa  

CCoonn  qquueessttoo  mmeettooddoo  ddii  pprrooggrraammmmaazziioonnee  ttuuttttee  llee  iinnffoorrmmaazziioonnii  ppeerr  ttuuttttee  llee  uunniittàà  vveennggoonnoo  mmeemmoorriizzzzaattee  

iinn  ooggnnii  ssiinnggoollaa  sscceennaa,,  qquuiinnddii  iinn  ooggnnii  sscceennaa  ssii  ttrroovveerraannnnoo  llee  iinnffoorrmmaazziioonnii  rriigguuaarrddaannttii  ccoolloorree,,  ggoobboo,,  

ppoossiizziioonnee,,  oottttuurraattoorree  eedd  eevveennttuuaallii  aallttrrii  ssttrruummeennttii..  IInn  qquueessttoo  mmooddoo  ooppeerraavvaa  llaa  cceennttrraalliinnaa  MMaarrttiinn  

PPrrooffeessssiioonnaall  22003322..  

IIll  vvaannttaaggggiioo  pprriinncciippaallee  ddii  qquueessttoo  ttiippoo  ddii  pprrooggrraammmmaazziioonnee  ccoonnssiissttee  nneell  ffaattttoo  cchhee  ttuuttttee  llee  iinnffoorrmmaazziioonnii  

ssoonnoo  mmeemmoorriizzzzaattee  aassssiieemmee  eedd  éé  ppiiùù  ffaacciillee  rreeppeerriirrllee  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellllaa  cceennttrraalliinnaa,,  llaa  qquuaallee  ppoottrreebbbbee  

ccoonntteenneerree  uunn  nnuummeerroo  iinnffiinniittoo  ddii  sseeqquueennzzee..  TTuuttttaavviiaa  qquueessttoo  mmeettooddoo  pprreesseennttaa  nnuummeerroossii  ssvvaannttaaggggii  ssee  

ppaarraaggoonnaattoo  aall  ssuucccceessssiivvoo..  IInn  ppaarrttiiccoollaarree  ppeerr  qquueeggllii  uutteennttii  cchhee  ddeevvoonnoo  eeddiittaarree  ssppeessssoo  llee  sseeqquueennzzee,,  

qquuaalluunnqquuee  nnee  ssiiaa  iill  mmoottiivvoo,,  ssii  rraaccccoommaannddaa  vviivvaammeennttee  ddii  rriiccoorrrreerree  aall  sseeccoonnddoo  mmeettooddoo..  

22  --  PPrrooggrraammmmaazziioonnee  mmoodduullaarree  ccoommpprreennddeennttee  llaa  ffooccaalliizzzzaazziioonnee  ppuunnttuuaallee..  

CCoonn  qquueessttoo  mmeettooddoo  ddii  pprrooggrraammmmaazziioonnee  qquuaallssiiaassii  ttiippoo  ddii  iinnffoorrmmaazziioonnee  vviieennee  mmeemmoorriizzzzaattoo  ccoommee  eennttiittàà  

sseeppaarraattaa  iinn  uunnaa  sseeqquueennzzaa..  LLee  sseeqquueennzzee  vveennggoonnoo  ppooii  ccoommbbiinnaattee  nneellllaa  ffuunnzziioonnee  ““CCUUEE””  ppeerr  ffuunnzziioonnaarree  

iinn  ppaarraalllleelloo..  SSii  aavvrràà  aadd  eesseemmppiioo  uunnaa  sseeqquueennzzaa  cchhee  ccoonnttiieennee  ttuuttttee  llee  iinnffoorrmmaazziioonnii  ssuull  ccoolloorree,,  uunnaa  

sseeqquueennzzaa  cchhee  ccoonnttiieennee  llee  iinnffoorrmmaazziioonnii  ssuuii  ggoobboo,,  uunnaa  cchhee  ccoonnttiieennee  qquueellllee  ssuullllee  ppoossiizziioonnii  ee  ccoossìì  vviiaa  

ffiinnoo  aadd  uunn  mmaassssiimmoo  ddii  ddiieeccii  sseeqquueennzzee..  NNeellllaa  ffuunnzziioonnee  ““CCUUEE””  llee  sseeqquueennzzee  vveennggoonnoo  ddiissppoossttee  iinn  mmooddoo  

cchhee  ii  pprrooiieettttoorrii  lluuccee    pprroodduuccaannoo  ggllii  eeffffeettttii  ddeessiiddeerraattii..  SSiiggnniiffiiccaa  aanncchhee  cchhee  qquueessttee  ccoommppoonneennttii  ddii  

sseeqquueennzzaa  ppoossssoonnoo  eesssseerree  uuttiilliizzzzaattee  qquuaannttee  vvoollttee  ssii  vvoogglliiaa,,  rreennddeennddoo  ppoossssiibbiillee  llaa  ccoonnttiinnuuiittàà  ddeelllloo  

ssppeettttaaccoolloo..  
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CCoonn  qquueessttoo  mmeettooddoo  ooggnnii  iinnffoorrmmaazziioonnee  rriigguuaarrddaannttee  llaa  ppoossiizziioonnee  ddeevvee  eesssseerree  rrii--ccrreeaattaa  iinn  bbaassee  aaii  

ppaarraammeettrrii  ssttaannddaarrdd,,  mmeennttrree  llee  iinnffoorrmmaazziioonnii  rriigguuaarrddaannttii  iill  ccoolloorree  oo  ii  ggoobboo  ssaarraannnnoo  sseemmpprree  llee  sstteessssee,,  

iinnddiippeennddeenntteemmeennttee  ddaallllaa  ddiivveerrssiittàà  ddeeii  llooccaallii  iinn  ccuuii  ssii  llaavvoorraa..  

FFooccaalliizzzzaazziioonnee  ppuunnttuuaallee  

IIll  vvaannttaaggggiioo  pprriinncciippaallee  ddii  qquueessttoo  mmeettooddoo  lloo  ssii  rriissccoonnttrraa  nneellllaa  pprrooggrraammmmaazziioonnee  ddeellllee  iinnffoorrmmaazziioonnii  

rriigguuaarrddaannttii  llaa  ppoossiizziioonnee;;  ppeerr  eesseemmppiioo  nneellll’’iilllluummiinnaarree  uunn  ggrruuppppoo  mmuussiiccaallee  ssuull  ppaallccoosscceenniiccoo  iinn  mmooddoo  

cchhee  ttuuttttee  llee  lluuccii  ssiiaannoo  ccoonncceennttrraattee  ssuull  ssoolliissttaa  ddeell  ggrruuppppoo..  SSii  uuttiilliizzzzaa  ppooii  qquueessttaa  sseeqquueennzzaa  iinn  uunn  cceerrttoo  

nnuummeerroo  ddii  eesseeccuuzziioonnii  ddiivveerrssee  mmaanntteenneennddoo  ggllii  sstteessssii  ppaarraammeettrrii  ppeerr  llaa  ppoossiizziioonnee,,  mmaa  ccaammbbiiaannddoo  ppeerr  

eesseemmppiioo  qquueellllii  ddeell  ccoolloorree  oo  ddeeii  ggoobboo..  SSaarràà  ppoossssiibbiillee  uuttiilliizzzzaarree  llaa  sseeqquueennzzaa  ddeellllaa  ppoossiizziioonnee  uunn  nnuummeerroo  

iinnffiinniittoo  ddii  vvoollttee..  

DDooppoo  dduuee  ggiioorrnnii  lloo  sstteessssoo  ggrruuppppoo  ssii  ttrroovvaa  ssuu  uunn’’aallttrroo  ppaallccoosscceenniiccoo  ee  llee  lluuccii  ssoonnoo  ccoollllooccaattee  

ddiivveerrssaammeennttee,,  qquuiinnddii  ii  ppaarraammeettrrii  ddeellllaa  ppoossiizziioonnee  ppeerr  llaa  sseeqquueennzzaa  ddeell  ssoolliissttaa  nnoonn  ccoorrrriissppoonnddoonnoo  ppiiùù  

aallllaa  ssuuaa  ppoossiizziioonnee  ssuull  ppaallccoo..  SSeemmpplliicceemmeennttee  iinnsseerreennddoo  llaa  ffuunnzziioonnee  ““SSEEQQUUEENNCCEE””  ddeellllaa  cceennttrraalliinnaa  ee  

rrii--ccrreeaannddoo  llee  ppoossiizziioonnii  ddeellllee  uunniittàà,,  ssaarràà  ppoossssiibbiillee  ssaallvvaarree  llaa  sseeqquueennzzaa  ccoonn  lloo  sstteessssoo  nnoommee  cchhee  aavveevvaa  

iinn  pprreecceeddeennzzaa..  

QQuueesstt’’iinnffoorrmmaazziioonnee  ccaammbbiieerràà  ppeerr  ooggnnii  ““EESSEECCUUZZIIOONNEE””  nneellllaa  qquuaallee  llaa  sseeqquueennzzaa  éé  pprrooggrraammmmaattaa..  

UUttiilliizzzzaannddoo  qquueessttoo  mmeettooddoo  ssaarràà  ssuuffffiicciieennttee  rrii--pprrooggrraammmmaarree  llaa  sseeqquueennzzaa  ddeeii  ppaarraammeettrrii  ddii  ppoossiizziioonnee  

uunnaa  vvoollttaa,,  ppooii  ttuuttttee  llee  ““EESSEECCUUZZIIOONNII””  vveerrrraannnnoo  mmooddiiffiiccaattee,,  iinnddiippeennddeenntteemmeennttee  ddaall  nnuummeerroo  ddii  vvoollttee  

cchhee  llaa  sseeqquueennzzaa  vveerrrràà  uuttiilliizzzzaattaa..  

EE’’  mmoollttoo  iimmppoorrttaannttee  cchhee  qquuaannttoo  ddeettttoo  vveennggaa  ccaappiittoo  pprriimmaa  ddii  iinniizziiaarree  llaa  pprrooggrraammmmaazziioonnee,,  ppooiicchhéé  ssii  

rriissppaarrmmiiaa  mmoollttoo  tteemmppoo  ssiiaa  nneellll’’iimmmmeeddiiaattoo  cchhee  iinn  ffuuttuurroo..  DDooppoo  aavveerr  pprrooggrraammmmaattoo  llee  sseeqquueennzzee,,  lleeggggeerree  

llaa  sseezziioonnee  rriigguuaarrddaannttee  llaa  ppaaggiinnaa  ddeellll’’““EESSEECCUUZZIIOONNEE””  ppeerr  rreennddeerrssii  ccoonnttoo  ddii  ccoommee  ttuuttttoo  ssii  ccoommbbiinnii  

ppeerrffeettttaammeennttee..  

IIMMPPOORRTTAANNTTEE  

PPrriimmaa  ddii  pprrooggrraammmmaarree  llaa  cceennttrraalliinnaa  lleeggggeerree  aatttteennttaammeennttee  iill  ppaarraaggrraaffoo  ““PPRROOGGRRAAMMMMAAZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  

PPRROOPPRRIIAA  CCEENNTTRRAALLIINNAA””..  

SSEEQQUUEENNCCEE  ((sseeqquueennzzaa))  

PPeerr  sseelleezziioonnaarree  llaa  ppaaggiinnaa  ddeellllaa  sseeqquueennzzaa  cclliiccccaarree  ““SSEEQQUUEENNCCEE””  nneell  mmeennuu  pprriinncciippaallee..  

NNeellllaa  ppaarrttee  aallttaa  ddeelllloo  sscchheerrmmoo  aappppaarriirràà  aalllloorraa  llaa  ccoonnffiigguurraazziioonnee  ddeellllee  uunniittàà  cchhee  ssoonnoo  ssttaattee  ssaallvvaattee  nneell  

ccoolllleeggaammeennttoo  iinn  sseerriiee,,  ccoonn  ttuuttttii  ggllii  ssttrruummeennttii  ddii  pprrooggrraammmmaazziioonnee  vviissuuaalliizzzzaattii  nneellllaa  ppaarrttee  bbaassssaa  ddeelllloo  

sscchheerrmmoo  sstteessssoo..  LLee  ffuunnzziioonnii  cchhee  sseegguuoonnoo  vveerrrraannnnoo  ssppiieeggaattee  ddeettttaagglliiaattaammeennttee  nneeii  ppaarraaggrraaffii  

rriigguuaarrddaannttii  ii  vvaarrii  ttiippii  ddii  pprrooddoottttoo  cchhee  llaa  33003322  ppuuòò  ccoonnttrroollllaarree..  PPeerr  uulltteerriioorrii  iinnffoorrmmaazziioonnii  iinn  mmeerriittoo  ffaarree  

rriiffeerriimmeennttoo  aaii  sseegguueennttii  ppaarraaggrraaffii::  

--  SSAA  ((SSttaanndd  AAlloonnee))  

--  IIRRIIDDEE  

--  FFUUOOCCOO  

--  PPRRIISSMMAA  

--  CCOOLLOORREE  

--  GGOOBBOO  



1188  

--  LLUUCCEE  

--  MMOOVVIIMMEENNTTOO  

LLee  aallttrree  ffuunnzziioonnii  eessppoossttee  aa  vviiddeeoo  ssoonnoo  ccoommuunnii  aa  ttuuttttee  llee  uunniittàà  ee  ssaarraannnnoo  ssppiieeggaattee  iinn  qquueessttaa  sseezziioonnee  

ddeell  mmaannuuaallee..  

SSeelleezziioonnee  ddii  ccoolllleeggaammeennttii  iinn  sseerriiee  ddiivveerrssii  

IInn  bbaassssoo  aa  ssiinniissttrraa  ddeelllloo  sscchheerrmmoo  ssoonnoo  vviissuuaalliizzzzaattee  sseeii  ffuunnzziioonnii,,  qquuaattttrroo  ddeellllee  qquuaallii  sseerrvvoonnoo  ppeerr  aavveerree  

aacccceessssoo  aaii  ccoolllleeggaammeennttii  iinn  sseerriiee  iinnddiivviidduuaallii  mmeennttrree  uunn’’aallttrraa,,  ccoonnttrraasssseeggnnaattaa  ddaa  ““AALLLL””,,  ppeerrmmeettttee  

ll’’aacccceessssoo  ccoonntteemmppoorraanneeoo  aa  ttuuttttii  ii  ccoolllleeggaammeennttii..  

QQuuaannddoo  ssii  sseelleezziioonnaannoo  ii  vvaarrii  ccoolllleeggaammeennttii,,  llaa  ppaarrttee  ssuuppeerriioorree  ddeelllloo  sscchheerrmmoo  mmoossttrreerràà  llee  uunniittàà  cchhee  

ssoonnoo  ssttaattee  ccoonnffiigguurraattee  iinn  qquueell  ccoolllleeggaammeennttoo;;  mmeennttrree  ssee  vviieennee  sseelleezziioonnaattoo  ““AALLLL””,,  aappppaarriirraannnnoo  aa  vviiddeeoo  

ttuuttttee  llee  uunniittàà  ccoonnffiigguurraattee  nneellllaa  cceennttrraalliinnaa..  

PPeerr  sseelleezziioonnaarree  uunnoo  oo  ppiiùù  ccoolllleeggaammeennttii  iinn  sseerriiee  cclliiccccaarree  ccoonn  iill  mmoouussee  ll’’aappppoossiittoo  ccoommaannddoo..  

IIll  sseessttoo  ccoommaannddoo,,  ““DDIISSPPLLAAYY””,,  ppeerrmmeettttee  ddii  aacccceennddeerree  iill  vviiddeeoo  ddeellll’’uunniittàà  llaa  ppaaggiinnaa  SSeeqquueennzzaa..  

SSeelleezziioonnaannddoo  qquueessttoo  ccoommaannddoo  nnee  aappppppaarriirraannnnoo  aallttrrii  dduuee::  ““IINNFFOO””  ee  ““CCHHNNLL””..  MMeennttrree  ““IINNFFOO””  éé  iinn  ccoorrssoo  

ddii  eesseeccuuzziioonnee  aappppaarriirraannnnoo  aa  vviiddeeoo  ttuuttttee  llee  iinnffoorrmmaazziioonnii  sseelleezziioonnaattee  ppeerr  llee  uunniittàà  nneellllaa  ppaaggiinnaa  ddeell  

““SSOOFFTTWWAARREE  SSEETTUUPP””;;  sseelleezziioonnaannddoo  ““CCHHNNLL””  ssuull  vviiddeeoo  aappppaarriirraannnnoo  ii  nnuummeerrii  ddii  iiddeennttiiffiiccaazziioonnee  ee,,  ssee  

vvee  nnee  ssoonnoo,,  ii  ggrruuppppii  aasssseeggnnaattii  aadd  ooggnnii  uunniittàà..  SSii  ppoottrràà  sscceegglliieerree  iinnddiiffffeerreenntteemmeennttee  ffrraa  qquueessttee  ooppzziioonnii..    

CClliiccccaarree  ““OOKK””  ddooppoo  aavveerr  eeffffeettttuuaattoo  llaa  sseelleezziioonnee  ppeerr  pprroocceeddeerree  ccoonn  llaa  pprrooggrraammmmaazziioonnee..  SSii  rriiccoorrddii  cchhee  

ffiinncchhéé  nnoonn  vviieennee  cclliiccccaattoo  ““OOKK””  nnoonn  ssaarràà  ppoossssiibbiillee  mmuuoovveerree  iill  ccuurrssoorree  ddaallll’’aarreeaa  ddeellllaa  sseelleezziioonnee..  

SSeelleezziioonnee  ddii  uunniittàà  ddiivveerrssee  

PPeerr  pprrooggrraammmmaarree  qquuaallssiiaassii  ddiissppllaayy  ddeell  ccoolllleeggaammeennttoo  iinn  sseerriiee,,  ssaarràà  ppoossssiibbiillee  sseelleezziioonnaarree  oo  aannnnuullllaarree  

llaa  sseelleezziioonnee  ddii  qquuaallssiiaassii  uunniittàà,,  ccoommee  aappppeennaa  ssppiieeggaattoo..  

SSee  ssii  hhaa  aacccceessssoo  aadd  uunn  ssoolloo  ccoolllleeggaammeennttoo  iinn  sseerriiee,,  cclliiccccaarree  iill  ccoommaannddoo  ddeellll’’uunniittàà  ppeerr  aattttiivvaarree  oo  

aannnnuullllaarree  llaa  sseelleezziioonnee..  

UUttiilliizzzzaarree  iill  ccoommaannddoo  aa  ssiinniissttrraa  nneell  mmoouussee  ppeerr  aattttiivvaarree  oo  aannnnuullllaarree  llaa  sseelleezziioonnee  ddeellllaa  ssiinnggoollaa  uunniittàà;;  iill  

ccoommaannddoo  iinntteerrmmeeddiioo  ppeerr  aaggiirree  ssuu  ttuuttttee  llee  uunniittàà  ssiimmiillii  eessppoossttee  aa  vviiddeeoo;;  iill  ccoommaannddoo  aa  ddeessttrraa  iinnvveeccee  ppeerr  

aattttiivvaarree  ooppppuurree  aannnnuullllaarree  llaa  sseelleezziioonnee  ddii  ttuuttttee  llee  uunniittàà  ssiimmiillii  ddii  qquueell  ccoolllleeggaammeennttoo  iinn  sseerriiee..  

SSee  ssii  hhaa  aacccceessssoo  aa  ttuuttttii  ii  ccoolllleeggaammeennttii  iinn  sseerriiee  ii  ccoommaannddii  ddeell  mmoouussee  aavvrraannnnoo  llee  sseegguueennttii  ffuunnzziioonnii::  

CCoommaannddoo  aa  ssiinniissttrraa::  aattttiivvaa  oo  aannnnuullllaa  llaa  sseelleezziioonnee  ddeellllaa  ssiinnggoollaa  uunniittàà..  

CCoommaannddoo  iinntteerrmmeeddiioo::  aattttiivvaa  oo  aannnnuullllaa  llaa  sseelleezziioonnee  ddeellllee  uunniittàà  ssiimmiillii  ddeellll’’iinntteerroo  

ccoolllleeggaammeennttoo  iinn  sseerriiee  nneell  qquuaallee  ssii  ttrroovvaa  ll’’uunniittàà  sstteessssaa..  

CCoommaannddoo  aa  ddeessttrraa::  aattttiivvaa  oo  aannnnuullllaa  llaa  sseelleezziioonnee  ddii  ttuuttttee  llee  uunniittàà  ssiimmiillii  iinn  ttuuttttii  ii  

ccoolllleeggaammeennttii..  

SSii  rriiccoorrddii  cchhee  éé  ppoossssiibbiillee  sseelleezziioonnaarree  ccoonntteemmppoorraanneeaammeennttee  ssoolloo  uunniittàà  ddeelllloo  sstteessssoo  ttiippoo..  EE’’  iinnvveeccee  

iimmppoossssiibbiillee  sseelleezziioonnaarree  ttiippii  ddiivveerrssii  ddii  uunniittàà  ccoonntteemmppoorraanneeaammeennttee,,  ddaattoo  cchhee  qquueessttee  uuttiilliizzzzaannoo  ccoommaannddii  

ddiivveerrssii,,  nnoonn  sseemmpprree  ccoommppaattiibbiillii  ttrraa  ddii  lloorroo..  

SSii  rriiccoorrddii  aanncchhee  cchhee  qquuaannddoo  uunnaa  oo  ppiiùù  uunniittàà  vveennggoonnoo  sseelleezziioonnaattee,,  ggllii  ssttrruummeennttii  nneellllaa  ppaarrttee  iinnffeerriioorree  

ddeelllloo  sscchheerrmmoo  vveennggoonnoo  eevviiddeennzziiaattii  aadd  iinnddiiccaarree  cchhee  éé  ppoossssiibbiillee  aacccceeddeerree  aa  qquueellllee  ffuunnzziioonnii..  PPeerr  

uulltteerriioorrii  iinnffoorrmmaazziioonnii  iinn  mmeerriittoo  ffaarree  rriiffeerriimmeennttoo  aaii  ppaarraaggrraaffii  rriigguuaarrddaannttii  ii  ssiinnggoollii  pprrooddoottttii..  
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FFrreecccciiaa  aa  ssiinniissttrraa  ee  aa  ddeessttrraa,,  ffuunnzziioonnii  ““<<““  ee  ““>>””  

QQuueessttii  ccoommaannddii,,  ccoollllooccaattii  aa  ddeessttrraa  ddeelllloo  sscchheerrmmoo,,  sseerrvvoonnoo  ppeerr  ssccaannssiioonnaarree  llee  vvaarriiee  sscceennee  ddii  uunnaa  

sseeqquueennzzaa  pprrooggrraammmmaattaa  nneellllaa  cceennttrraalliinnaa..  

PPeerr  aattttiivvaarree  iill  ccoommaannddoo  iinnddiieettrroo  ““<<““,,  cclliiccccaarree  iill  ccoommaannddoo  sstteessssoo  ee  llee  sscceennee  ssccoorrrreerraannnnoo  ddaallllaa  ffiinnee  

vveerrssoo  ll’’iinniizziioo  ooggnnii  vvoollttaa  cchhee  iill  ccoommaannddoo  vviieennee  pprreemmuuttoo..  

PPeerr  aattttiivvaarree  iill  ccoommaannddoo  aavvaannttii  ““>>””,,  cclliiccccaarree  iill  ccoommaannddoo  ee  llee  sscceennee  ssccoorrrreerraannnnoo  ddaallll’’iinniizziioo  aallllaa  ffiinnee  ooggnnii  

vvoollttaa  cchhee  iill  ccoommaannddoo  vviieennee  aattttiivvaattoo..  

RRiiccoorrddaarrssii  cchhee  qquueessttii  ccoommaannddii  ppoossssoonnoo  eesssseerree  uuttiilliizzzzaattii  ssoolloo  qquuaannddoo  uunnaa  sseeqquueennzzaa  éé  ccoommppoossttaa  ddaa  

ppiiùù  ddii  uunnaa  sscceennaa..  

AADDDD  ((aaggggiiuunnggii))  

IIll  ccoommaannddoo  ““AADDDD””  vviieennee  uuttiilliizzzzaattoo  qquuaannddoo  vveennggoonnoo  aaggggiiuunnttee  ddeellllee  sscceennee  aa  uunnaa  sseeqquueennzzaa,,  ssiiaa  eessssaa  

uunnaa  sseeqquueennzzaa  aappppeennaa  pprrooggrraammmmaattaa  ooppppuurree  uunnaa  sseeqquueennzzaa  rriicchhiiaammaattaa  ddaallllaa  mmeemmoorriiaa  eedd  eeddiittaattaa  

((ccrreeaattaa  nnoonn  mmii  sseemmbbrraa  aaddaattttoo  ppoooocchhéé  ssee  vviieennee  rriicchhiiaammaattaa  ssiiggnniiffiiccaa  cchhee  éé  ggiiàà  ssttaattaa  ccrreeaattaa))..  

LLaa  cceennttrraalliinnaa  ffuunnzziioonnaa  iinn  mmooddoo  cchhee  ooggnnii  vvoollttaa  cchhee  ssii  ccoommiinncciiaa  aa  pprrooggrraammmmaarree  uunnaa  sseeqquueennzzaa,,  vviieennee  

aauuttoommaattiiccaammeennttee  pprrooggrraammmmaattaa  llaa  pprriimmaa  sscceennaa  ((SScceennaa  11//11))  ee  uunnaa  vvoollttaa  ppeerrffeezziioonnaattaa  pprreemmeennddoo  

““AADDDD””  ssii  pprroocceeddeerràà  aallllaa  sscceennaa  22//22..  LLaa  sseeccoonnddaa  sscceennaa  ddiivveennttaa  aauuttoommaattiiccaammeennttee  uunnaa  ccooppiiaa  ddeellllaa  

pprriimmaa,,  cchhee  bbiissooggnneerràà  eeddiittaarree  ppeerr  ccrreeaarree  llaa  sseeccoonnddaa  sscceennaa..  TTaallee  pprroocceedduurraa  ccoonnttiinnuuaa  ffiinncchhéé  llee  sscceennee  

ccrreeaattee  nnoonn  ssooddddiissffeerraannnnoo  aappppiieennoo..  FFiinniittaa  llaa  pprrooggrraammmmaazziioonnee  ddeellll’’uullttiimmaa  sscceennaa  NNOONN  sscchhiiaacccciiaarree  

nnuuoovvaammeennttee  ““AADDDD””  aallttrriimmeennttii  vveerrrreebbbbee  dduupplliiccaattaa  llaa  sscceennaa  eedd  aaggggiiuunnttaa  iinn  ccooddaa  aallllee  aallttrree  ggiiàà  

pprrooggrraammmmaattee..  

SSii  rriiccoorrddaa  cchhee  éé  ppoossssiibbiillee  uuttiilliizzzzaarree  llee  ffrreeccccee,,  iilllluussttrraattee  ssoopprraa,,  iinn  qquuaallssiiaassii  mmoommeennttoo  dduurraannttee  llaa  

pprrooggrraammmmaazziioonnee  ppeerr  ssccoorrrreerree  llee  sscceennee  ggiiàà  pprrooggrraammmmaattee  ee,,  ssee  nneecceessssaarriioo,,  rriieeddiittaarrllee..  

FFiinniittaa  llaa  pprrooggrraammmmaazziioonnee  ddeellllee  sscceennee,,  ssaallvvaarrllee  ccoommee  sseeqquueennzzaa;;  ppeerr  uulltteerriioorrii  iinnffoorrmmaazziioonnii  iinn  mmeerriittoo  

ffaarree  rriiffeerriimmeennttoo  aall  ppaarraaggrraaffoo  sseegguueennttee  ssuuii  ccoommaannddii  ““FFIILLEESS””..  

FFIILLEESS  ((ffiillee))  

PPeerr  aacccceeddeerree  aaii  ffiillee  cclliiccccaarree  ““FFIILLEESS””  iinn  bbaassssoo  aa  ssiinniissttrraa  ddeelllloo  sscchheerrmmoo  eedd  aappppaarriirràà  uunnaa  ssoottttoo--ppaaggiinnaa  

nnuuoovvaa  nneellllaa  ppaarrttee  iinnffeerriioorree  ddeelllloo  sscchheerrmmoo..  

AAllll’’iinntteerrnnoo  ddii  qquueessttaa  vvii  ssoonnoo  sseeii  ccoommaannddii  ddiissttiinnttii,,  ooggnnuunnoo  ddeeii  qquuaallii  hhaa  ccaarraatttteerriissttiicchhee  ddiiffffeerreennttii  cchhee  

vveerrrraannnnoo  eessppoossttee  qquuii  ddii  sseegguuiittoo::  

SSAAVVEE  AASS  NNEEWW  SSEEQQUUEENNCCEE  ((ssaallvvaa  ccoommee  nnuuoovvaa  sseeqquueennzzaa))  

QQuueessttoo  ccoommaannddoo  ppuuòò  eesssseerree  aattttiivvaattoo  ssoolloo  ddooppoo  aavveerr  ccaarriiccaattoo  uunnaa  sseeqquueennzzaa  pprreecceeddeenntteemmeennttee  

ssaallvvaattaa,,  eeddiittaattaa  ee  cchhee  ddeevvee  eesssseerree  rrii--ssaallvvaattaa  ccoonn  uunn  nnuuoovvoo  nnoommee  ee  nnuummeerroo..  QQuuaannddoo  sseelleezziioonnaattoo  

qquueessttoo  ccoommaannddoo  vviissuuaalliizzzzeerràà  uunnaa  ttaassttiieerraa  ssuullllaa  ppaarrttee  iinnffeerriioorree  ddeelllloo  sscchheerrmmoo;;  ssoopprraa  qquueessttaa  ssii  vveeddrràà  

uunnoo  ssppaazziioo  ccoonn  iill  nnoommee  ddeellllaa  sseeqquueennzzaa  ddaa  mmooddiiffiiccaarree..  AA  qquueessttoo  ppuunnttoo  ssaarràà  ppoossssiibbiillee  ccaammbbiiaarree  iill  

nnoommee  ddeellllaa  sseeqquueennzzaa  uuttiilliizzzzaannddoo  iill  mmoouussee  ee  llaa  ttaassttiieerraa  vviissuuaalliizzzzaattaa  ooppppuurree  uuttiilliizzzzaannddoo  llaa  ttaassttiieerraa  ddeell  

ccoommppuutteerr..  UUnnaa  vvoollttaa  ddiiggiittaattoo  iill  nnuuoovvoo  nnoommee  cclliiccccaarree  ““SSAAVVEE””  aa  ddeessttrraa  ssuulllloo  sscchheerrmmoo  oo  ddaarree  ll’’iinnvviioo  ccoonn  

llaa  ttaassttiieerraa  ddeell  ccoommppuutteerr..  LLaa  sseeqquueennzzaa  vveerrrràà  ccoossìì  ssaallvvaattaa  ssuull  ddiissccoo  ffiissssoo  ccoonn  iill  nnuuoovvoo  nnoommee  

aattttrriibbuuiittooggllii..  
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PPeerr  rriittoorrnnaarree  aallllaa  ppaaggiinnaa  ddeellllaa  sseeqquueennzzaa,,  cclliiccccaarree,,  iinn  qquuaallssiiaassii  mmoommeennttoo,,  ““CCAANNCCEELL””  aa  ddeessttrraa  ddeelllloo  

sscchheerrmmoo  oo  ““EESSCC””  ssuullllaa  ttaassttiieerraa..  

SSAAVVEE  SSEEQQUUEENNCCEE  ((ssaallvvaa  sseeqquueennzzaa))  

SSeelleezziioonnaannddoo  qquueessttoo  ccoommaannddoo  aappppaarriirràà  nneellllaa  ppaarrttee  iinnffeerriioorree  ddeelllloo  sscchheerrmmoo  uunnaa  ttaassttiieerraa  ee  ssoopprraa  

qquueessttaa  lloo  ssppaazziioo  ppeerr  iill  nnoommee  ddeellllaa  sseeqquueennzzaa..  SSee  llaa  sseeqquueennzzaa  ddaa  eeddiittaarree  nnoonn  éé  ggiiàà  ssttaattaa  ssaallvvaattaa  

aappppaarriirràà  llaa  ddiicciittuurraa  ““NNOO  NNAAMMEE””..  PPeerr  ccaammbbiiaarree  iill  nnoommee  ddeellllaa  sseeqquueennzzaa  uuttiilliizzzzaarree  iill  mmoouussee  ee  llaa  ttaassttiieerraa  

vviissuuaalliizzzzaattaa  ssuulllloo  sscchheerrmmoo  oo  llaa  ttaassttiieerraa  ddeell  ccoommppuutteerr..  DDooppoo  aavveerr  iimmppoossttaattoo  iill  nnoommee  ddeessiiddeerraattoo  

cclliiccccaarree  ““SSAAVVEE””,,  aa  ddeessttrraa  ddeelllloo  sscchheerrmmoo,,  oo  ddaarree  ll’’iinnvviioo..  LLaa  sseeqquueennzzaa  vveerrrràà  ccoossìì  ssaallvvaattaa  ssuull  ddiissccoo  ffiissssoo  

ccoonn  iill  nnoommee  aattttrriibbuuiittooggllii..  

PPeerr  eelliimmiinnaarree  ttaallee  iimmppoossttaazziioonnee  ee  rriittoorrnnaarree  aallllaa  ppaaggiinnaa  ddeellllaa  sseeqquueennzzaa,,  cclliiccccaarree  ““CCAANNCCEELL””,,  aa  ddeessttrraa  

ddeelllloo  sscchheerrmmoo,,  oo  ““EESSCC””  ssuullllaa  ttaassttiieerraa  ee  ssii  rriittoorrnneerràà  aalllloo  ssttaattoo  pprreecceeddeennttee..  

SSee  llaa  sseeqquueennzzaa  ccaarriiccaattaa  éé  ggiiàà  ssttaattaa  ssaallvvaattaa  ee  vviieennee  ddaattoo  iill  ccoommaannddoo  ““SSAAVVEE  SSEEQQUUEENNCCEE””,,  vveerrrràà  

cchhiieessttoo,,  ttrraammiittee  uunnaa  ffiinneessttrraa  ddii  ccoonnffeerrmmaa,,  ssee  ssii  ddeessiiddeerraa  eeffffeettttiivvaammeennttee  ccaanncceellllaarree  llaa  sseeqquueennzzaa  

mmeemmoorriizzzzaattaa  iinn  pprreecceeddeennzzaa;;  qquueessttoo  aalllloo  ssccooppoo  ddii  eevviittaarree  cchhee  sseeqquueennzzee  pprree--eessiisstteennttii  vveennggaannoo  

ccaanncceellllaattee  aacccciiddeennttaallmmeennttee..  SSee  vviieennee  rriissppoossttoo  ““NNoo””  ssii  rriittoorrnneerràà  aalllloo  ssttaattoo  iinniizziiaallee,,  ssee  iinnvveeccee  vviieennee  

rriissppoossttoo  ““YYeess””  aappppaarriirràà  uunnaa  ttaassttiieerraa  nneellllaa  ppaarrttee  iinnffeerriioorree  ddeelllloo  sscchheerrmmoo  ee,,  sseegguueennddoo  llee  iissttrruuzziioonnii  ssoopprraa  

eessppoossttee,,  ssaarràà  ppoossssiibbiillee  ddiiggiittaarree  iill  nnoommee  ddeellllaa  sseeqquueennzzaa..  SSiiaa  cchhee  ssii  ttrraattttii  ddii  uunn  nnoommee  nnuuoovvoo  oo  ddeell  nnoommee  

ggiiàà  aattttrriibbuuiittoo  iinn  pprreecceeddeennzzaa,,  llaa  vveecccchhiiaa  sseeqquueennzzaa  vveerrrràà  ssoossttiittuuiittaa  ccoonn  qquueellllaa  nnuuoovvaa..  

MMeennttrree  llaa  ttaassttiieerraa  éé  vviissuuaalliizzzzaattaa  ssuulllloo  sscchheerrmmoo,,  ssaarràà  ppoossssiibbiillee  rriittoorrnnaarree  aalllloo  ssttaattoo  pprreecceeddeennttee  iinn  

qquuaallssiiaassii  mmoommeennttoo  uuttiilliizzzzaannddoo  iill  ccoommaannddoo  ““CCAANNCCEELL””..  

LLOOAADD  SSEEQQUUEENNCCEE  ((ccaarriiccaa  sseeqquueennzzaa))  

TTrraammiittee  qquueessttoo  ccoommaannddoo  vveerrrràà  vviissuuaalliizzzzaattaa  ssuulllloo  sscchheerrmmoo  uunnaa  lliissttaa  ddii  sseeqquueennzzee  ggiiàà  ssaallvvaattee  ssuull  ddiissccoo  

ffiissssoo..  AAppppaarriirraannnnoo  qquuaattttoorrddiiccii  sseeqquueennzzee  aallllaa  vvoollttaa  ee  ssaarràà  ppoossssiibbiillee  ffaarr  ssccoorrrreerree  llaa  lliissttaa  vveerrssoo  ll’’aallttoo  oo  

vveerrssoo  iill  bbaassssoo  uuttiilliizzzzaannddoo  ii  ccoommaannddii  aa  ssiinniissttrraa  nneelllloo  sscchheerrmmoo..  

CClliiccccaannddoo  ““TTOOPP””  llaa  lliissttaa  ssii  rriippoossiizziioonneerràà  aallll’’iinniizziioo  ddeellllee  sseeqquueennzzee  pprrooggrraammmmaattee..  

CClliiccccaannddoo  ‘‘PPAAGGEE  UUPP””  llaa  lliissttaa  ssccoorrrreerràà  vveerrssoo  ll’’aallttoo  ddii  ppaaggiinnaa  iinn  ppaaggiinnaa..  

CClliiccccaannddoo  ““PPAAGGEE  DDOOWWNN””  llaa  lliissttaa  ssccoorrrreerràà  vveerrssoo  iill  bbaassssoo  ddii  ppaaggiinnaa  iinn  ppaaggiinnaa..  

CClliiccccaannddoo  ““EENNDD””  llaa  lliissttaa  ssii  ppoossiizziioonneerràà  iinn  ffoonnddoo  aallllaa  lliissttaa  ddeellllee  sseeqquueennzzee..  

LLaa  lliissttaa  ddeellllee  sseeqquueennzzee  ffoorrnniirràà  llee  sseegguueennttii  iinnffoorrmmaazziioonnii::  

--  IIll  nnuummeerroo  ddeellllaa  sseeqquueennzzaa;;  ssii  rriiccoorrddaa  cchhee  ooggnnii  sseeqquueennzzaa  oo  sscceennaa  ssaallvvaattaa        

  aaccqquuiisstteerràà  aauuttoommaattiiccaammeennttee  uunn  nnuummeerroo..  

--  IIll  nnoommee  aasssseeggnnaattoo  aallllaa  sseeqquueennzzaa  dduurraannttee  ll’’uullttiimmoo  ssaallvvaattaaggggiioo..  

--  IIll  nnuummeerroo  ttoottaallee  ddeellllee  sscceennee  ccoonntteennuuttee  nneellllaa  sseeqquueennzzaa..  

--  IIll  tteemmppoo  ddii  ssiinnccrroonniizzzzaazziioonnee,,  iinn  sseeccoonnddii,,  cchhee  vviieennee  ssaallvvaattoo  ccoonn  llaa  sseeqquueennzzaa..  PPeerr    

  uulltteerriioorrii  iinnffoorrmmaazziioonnii  ffaarree  rriiffeerriimmeennttoo  aall  ppaarraaggrraaffoo  ““TTOOOOLL””  ddeellllaa  ppaaggiinnaa        

  ““SSEEQQUUEENNCCEE””..  SSee  nnoonn  éé  ssttaattoo  ssaallvvaattoo  aallccuunn  tteemmppoo  ddii  ssiinnccrroonniizzzzaazziioonnee,,  vviieennee      

  aasssseeggnnaattoo  aallllaa  sseeqquueennzzaa  iill  ppaarraammeettrroo  ddii  ddeeffaauulltt  ddii  11..0000  sseeccoonnddoo..  
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PPeerr  sseelleezziioonnaarree  uunnaa  sseeqquueennzzaa  ddeellllaa  lliissttaa  cclliiccccaarree  llaa  sseeqquueennzzaa  ddeessiiddeerraattaa  eedd  eessssaa  vveerrrràà  rriicchhiiaammaattaa  

ddaallllaa  mmeemmoorriiaa  ddeell  ddiissccoo  ffiissssoo;;  ssuulllloo  sscchheerrmmoo  aappppaarriirràà  nnuuoovvaammeennttee  llaa  ppaaggiinnaa  ddeellllee  sseeqquueennzzee  ccoonn  llaa  

sseeqquueennzzaa  pprreesscceellttaa  aattttiivvaattaa  nneellllaa  sscceennaa  nneellllaa  qquuaallee  eerraa  ssttaattaa  ssaallvvaattaa..  

SSee  ssii  ddeecciiddee  ddii  nnoonn  ccaarriiccaarree  uunnaa  sseeqquueennzzaa  ddaa  qquueessttaa  lliissttaa  ee  ddii  uusscciirree  ddaa  qquueessttoo  aammbbiieennttee  ddeellllaa  

cceennttrraalliinnaa,,  cclliiccccaarree  ““CCAANNCCEELL””,,  aa  ssiinniissttrraa  nneellllaa  ppaarrttee  cceennttrraallee  ddeelllloo  sscchheerrmmoo,,  ooppppuurree  uuttiilliizzzzaarree  iill  ttaassttoo  

ddeell  mmoouussee  aa  ddeessttrraa  iinn  qquuaallssiiaassii  mmoommeennttoo..  

DDEELLEETTEE  SSEEQQUUEENNCCEE  ((eelliimmiinnaa  sseeqquueennzzaa))  

QQuueessttoo  ccoommaannddoo  ppuuòò  eesssseerree  aattttiivvaattoo  ssoolloo  ddooppoo  aavveerr  ccaarriiccaattoo  uunnaa  sseeqquueennzzaa  pprreecceeddeenntteemmeennttee  

ssaallvvaattaa..  SSeelleezziioonnaannddoo  qquueessttaa  ffuunnzziioonnee  aappppaarree  uunnaa  ppiiccccoollaa  ffiinneessttrraa  iinn  mmeezzzzoo  aalllloo  sscchheerrmmoo  cchhee  

cchhiieeddeerràà  ccoonnffeerrmmaa  ddeell  ccoommaannddoo..  

SSeelleezziioonnaannddoo  ““YYeess””,,  llaa  sseeqquueennzzaa  vveerrrràà  ccaanncceellllaattaa  aauuttoommaattiiccaammeennttee  ddaall  ddiissccoo  ffiissssoo,,  mmaa  rriimmaarrrràà  

ddiissppoonniibbiillee  nneellllaa  ppaaggiinnaa  pprriinncciippaallee  ddeellllee  SSeeqquueennzzee  ddeellllaa  cceennttrraalliinnaa,,  aallllaa  qquuaallee  iill  ccoommppuutteerr  rriittoorrnneerràà  

aauuttoommaattiiccaammeennttee..  QQuueessttoo  pprroocceeddiimmeennttoo  éé  ssttaattoo  iinnsseerriittoo  nneell  pprrooggrraammmmaa  ddii  pprrooppoossiittoo  ppeerr  iimmppeeddiirree  cchhee  

ddeellllee  sseeqquueennzzee  vveennggaannoo  ccaanncceellllaattee  aacccciiddeennttaallmmeennttee..  NNeell  ccaassoo  ssii  vvoogglliiaa  ccoonnsseerrvvaarree  llaa  sseeqquueennzzaa,,  

ssaallvvaarrllaa  nnuuoovvaammeennttee  ppooiicchhéé  éé  ggiiàà  ssttaattaa  ccaanncceellllaattaa  ddaall  ddiissccoo  ffiissssoo..  

SSeelleezziioonnaaddoo  iinnvveeccee  ““NNoo””  nneellllaa  ffiinneessttrraa  ddii  ccoonnffeerrmmaa,,  ssii  rriittoorrnneerràà  aallllaa  ppaaggiinnaa  ddeellllee  SSeeqquueennzzee  ee  nnoonn  

vveerrrràà  aappppoorrttaattoo  aallccuunn  ccaammbbiiaammeennttoo..  

NNEEWW  SSEEQQUUEENNCCEE  ((sseeqquueennzzaa  nnuuoovvaa))  

SSeelleezziioonnaannddoo  qquueessttoo  ccoommaannddoo  ttuuttttii  ii  ddaattii,,  ccoommpprreessii  qquueellllii  rriigguuaarrddaannttii  llaa  sscceennaa  cchhee  éé  aattttiivvaattaa  nneell  

SSeeqquueennccee  mmooddee,,  vveerrrraannnnoo  ccaanncceellllaattii  aauuttoommaattiiccaammeennttee,,  sseennzzaa  tteenneerr  ccoonnttoo  ssee  ssoonnoo  ssttaattii  ssaallvvaattii  oo  

mmeennoo..  SSii  rriittoorrnneerràà  qquuiinnddii  aallllaa  ppaaggiinnaa  ddeellllee  SSeeqquueennzzee,,  pprroonnttii  ppeerr  iinniizziiaarrnnee..    

CCAANNCCEELL  ((aannnnuullllaa))  

GGrraazziiee  aa  qquueessttoo  ccoommaannddoo  éé  ppoossssiibbiillee  rriittoorrnnaarree  aallllaa  ppaaggiinnaa  ddeellllee  SSeeqquueennzzee  ccoommee  pprriimmaa  cchhee  ffoossssee  

sseelleezziioonnaattoo  iill  ccoommaannddoo  ““FFIILLEESS””..  

TTOOOOLLSS  ((ssttrruummeennttii))  

PPeerr  aavveerree  aacccceessssoo  aallllaa  sseezziioonnee  ssttrruummeennttii  cclliiccccaarree  ““TTOOOOLLSS””  iinn  bbaassssoo  aa  ssiinniissttrraa  ddeelllloo  sscchheerrmmoo  eedd  

aappppaarriirràà  uunnaa  ssoottttoo--ppaaggiinnaa  nneellllaa  ppaarrttee  iinnffeerriioorree  ddeelllloo  sscchheerrmmoo..  AAll  ssuuoo  iinntteerrnnoo  ssii  ttrroovvaannoo  oottttoo  ccoommaannddii,,  

cciiaassccuunnoo  ddeeii  qquuaallii  ppoossssiieeddee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  bbeenn  ddiissttiinnttee  ee  cchhee  ssaarraannnnoo  ssppiieeggaattee  qquuii  ddii  sseegguuiittoo::  

DDEELLEETTEE  SSCCEENNEE  ((eelliimmiinnaa  sscceennaa))  

SSeelleezziioonnaannddoo  qquueessttoo  ccoommaannddoo  aappppaarriirràà  uunnaa  ffiinneessttrraa  aall  cceennttrroo  ddeelllloo  sscchheerrmmoo  cchhee    cchhiieeddeerràà  ssee  ssii  

iinntteennddee  vveerraammeennttee  ccaanncceellllaarree  llaa  sscceennaa  vviissuuaalliizzzzaattaa..  RRiissppoonnddeennddoo  ““NNoo””  ssii  rriittoorrnneerràà  aallllaa  ppaaggiinnaa  

““TTOOOOLLSS””,,  mmeennttrree  rriissppoonnddeennddoo  ““YYeess””  llaa  sscceennaa  ddeellllaa  sseeqquueennzzaa    vviissuuaalliizzzzaattaa  vveerrrràà  ccaanncceellllaattaa  ssiiaa  ddaallllaa  

sseeqquueennzzaa  cchhee  ddaall  ddiissccoo  ffiissssoo..  

IINNSSEERRTT  SSCCEENNEE  ((iinnsseerriissccii  sscceennaa))  

SSeelleezziioonnaannddoo  qquueessttoo  ccoommaannddoo  aappppaarriirràà  uunnaa  ffiinneessttrraa  aall  cceennttrroo  ddeelllloo  sscchheerrmmoo  cchhee    cchhiieeddeerràà  ccoonnffeerrmmaa  

ddeellll’’iinnsseerriimmeennttoo  ddii  uunnaa  sscceennaa  nnuuoovvaa  nneellllaa  sseeqquueennzzaa..  RRiissppoonnddeennddoo  ““NNoo””  ssii  rriittoorrnneerràà  aallllaa  ppaaggiinnaa  

““TTOOOOLLSS””,,  mmeennttrree  rriissppoonnddeennddoo  ““YYeess””  llaa  sscceennaa  nnuuoovvaa  vveerrrràà  iinnsseerriittaa  nneellllaa  sseeqquueennzzaa  iimmmmeeddiiaattaammeennttee  

ssuucccceessssiivvaa  aallllaa  sscceennaa  vviissuuaalliizzzzaattaa..  SSii  rriiccoorrddaa  cchhee  qquueessttaa  sscceennaa,,  ssee  nnoonn  eeddiittaattaa  ppooii  iinn  mmaanniieerraa  

ddiivveerrssaa,,  ssaarràà  llaa  ccooppiiaa  eessaattttaa  ddii  qquueellllaa  pprreecceeddeennttee..  
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EEXXPPOORRTT  SSCCEENNEE  ((eessppoorrttaa  sscceennaa))  

SSeelleezziioonnaannddoo  qquueessttoo  ccoommaannddoo  aappppaarriirràà  uunnaa  ffiinneessttrraa  aall  cceennttrroo  ddeelllloo  sscchheerrmmoo  ppeerr  llaa  ccoonnffeerrmmaa  ddeellllaa  

ddeecciissiioonnee  ddii  ccooppiiaarree  llaa  sscceennaa  ccoorrrreennttee  nneeggllii  aappppuunnttii..  RRiissppoonnddeennddoo  ““YYeess””  aallllaa  ddoommaannddaa  llaa  sscceennaa  vveerrrràà  

dduupplliiccaattaa  ee  ppooii  ssppoossttaattaa  ((eessppoorrttaattaa))  nneeggllii  aappppuunnttii,,  sseennzzaa  ttuuttttaavviiaa  mmooddiiffiiccaarree  llaa  sseeqquueennzzaa..  LLaa  sscceennaa  

vveerrrràà  ppooii  ccoonnsseerrvvaattaa  nneeggllii  aappppuunnttii  ffiinnoo  aa  qquuaannddoo  nnoonn  ssii  ddeecciiddeerràà  ddii  ssoovvrraappppoorrnnee  uunn’’aallttrraa..  LL’’uunniiccoo  

lliimmiittee  ppeerr  qquuaannddoo  rriigguuaarrddaa  ggllii  aappppuunnttii  éé  cchhee  ppoossssoonnoo  ccoonntteenneerree  uunnaa  ssoollaa  sscceennaa,,  mmaa  qquueessttaa  ppuuòò  

eesssseerree  rriiuuttiilliizzzzaattaa  aallll’’iinnffiinniittoo..  PPeerr  uulltteerriioorrii  iinnffoorrmmaazziioonnii  vveeddeerree  aavvaannttii..  

IIMMPPOORRTT  SSCCEENNEE  ((iimmppoorrttaa  sscceennaa))  

SSeelleezziioonnaannddoo  qquueessttoo  ccoommaannddoo  aappppaarriirràà  uunnaa  ffiinneessttrraa  aall  cceennttrroo  ddeelllloo  sscchheerrmmoo  ppeerr  ccoonnffeerrmmaa  ddeellllaa  

rriicchhiieessttaa  ddii  iinnccoollllaarree  ((iimmppoorrttaarree))  llaa  sscceennaa  cchhee  ssii  ttrroovvaa  nneeggllii  aappppuunnttii,,  ee  qquuiinnddii  ccaanncceellllaarree  llaa  sscceennaa  cchhee  

aappppaarree  ssuull  vviiddeeoo..  RRiissppoonnddeennddoo  ““YYeess””  llaa  sscceennaa  aa  vviiddeeoo  vveerrrràà  ccaanncceellllaattaa  ee  ssoossttiittuuiittaa  ccoonn  llaa  sscceennaa  cchhee  

eerraa  ssttaattaa  ssaallvvaattaa  nneeggllii  aappppuunnttii..  EE’’  ppoossssiibbiillee  iinnccoollllaarree  ((iimmppoorrttaarree))  llaa  sstteessssaa  sscceennaa  uunn  nnuummeerroo  iinnffiinniittoo  ddii  

vvoollttee  eedd  iinn  qquuaallssiiaassii  sseeqquueennzzaa..  

SSEETT  AAUUTTOORRAATTEE  ((iimmppoossttaa  aauuttoorraattee))  

SSeelleezziioonnaannddoo  qquueessttoo  ccoommaannddoo  aappppaarriirràà  uunnaa  ssoottttoo--ppaaggiinnaa  nneellllaa  ppaarrttee  iinnffeerriioorree  ddeelllloo  sscchheerrmmoo  ccoonn  

ttuuttttee  llee  iinnffoorrmmaazziioonnii  nneecceessssaarriiee  ppeerr  iimmppoossttaarree  iill  tteemmppoo  ddii  ssiinnccrroonniizzzzaazziioonnee  ddeellllee  sseeqquueennzzee..  QQuueessttaa  

ffuunnzziioonnee  ppeerrmmeettttee  ddii  ddeetteerrmmiinnaarree  ll’’iinntteerrvvaalllloo  ttrraa  uunnaa  sscceennaa  ee  ll’’aallttrraa  iinn  uunnaa  sseeqquueennzzaa..  

AA  ssiinniissttrraa  ddeellllaa  ssoottttoo--ppaaggiinnaa  vvii  ssoonnoo  aallttrree  dduuee  ffiinneessttrree  ooggnnuunnaa  ddeellllee  qquuaallii  ccoonnttiieennee  ddeeii  nnuummeerrii..  QQuueellllaa  

ssuuppeerriioorree  iinnddiiccaa  iill  tteemmppoo  ddii  ssiinnccrroonniizzzzaazziioonnee  iinn  sseeccoonnddii  ((SSEECC)),,  mmeennttrree  qquueellllaa  iinnffeerriioorree  lloo  sstteessssoo  

tteemmppoo  ddii  ssiinnccrroonniizzzzaazziioonnee  mmaa  iinn  BBaattttiittii  PPeerr  MMiinnuuttoo  ((BBPPMM))..  II  dduuee  vvaalloorrii  ppoossssoonnoo  eesssseerree  aauummeennttaattii  oo  

ddiimmiinnuuiittii  ppeerr  mmeezzzzoo  ddeeii  ccoommaannddii  ““++””  oo  ““--””  cchhee  ssii  ttrroovvaannoo  aall  cceennttrroo  ddeellllaa  ssoottttoo--ppaaggiinnaa..  PPeerr  aauummeennttaarree  iill  

vvaalloorree  ddeell  tteemmppoo,,  cclliiccccaarree  ““++””..  UUttiilliizzzzaarree  iill  ttaassttoo  aa  ssiinniissttrraa  nneell  mmoouussee  ppeerr  aauummeennttaarree  iill  tteemmppoo  ddii  uunn  

cceenntteessiimmoo  ddii  sseeccoonnddoo  aallllaa  vvoollttaa,,  qquueelllloo  iinntteerrmmeeddiioo  ppeerr  aauummeennttaarrlloo  ddii  uunn  qquuaarrttoo  ddii  sseeccoonnddoo  aallllaa  vvoollttaa  ee  

qquueelllloo  aa  ddeessttrraa  ppeerr  aauummeennttaarrlloo  ddii  dduuee  sseeccoonnddii  aallllaa  vvoollttaa..  

PPeerr  ddiimmiinnuuiirree  iill  tteemmppoo  cclliiccccaarree  ““--””;;  uuttiilliizzzzaarree  iill  ttaassttoo  aa  ssiinniissttrraa  nneell  mmoouussee  ppeerr  ddiimmiinnuuiirree  iill  tteemmppoo  ddii  uunn  

cceenntteessiimmoo  ddii  sseeccoonnddoo  aallllaa  vvoollttaa,,  qquueelllloo  iinntteerrmmeeddiioo  ppeerr  ddiimmiinnuuiirrlloo  ddii  uunn  qquuaarrttoo  ddii  sseeccoonnddoo  aallllaa  vvoollttaa  ee  

qquueelllloo  aa  ddeessttrraa  ppeerr  ddiimmiinnuuiirrlloo  ddii  dduuee  sseeccoonnddii  aallllaa  vvoollttaa..  

EEssiissttee  aanncchhee  uunn  ccoommaannddoo  iinn  ffoonnddoo  aallllaa  ppaaggiinnaa  cchhee  ssee  cclliiccccaattoo  aalltteerrnnaa  llee  ffuunnzziioonnii  ““UUPPDDAATTEE””  ee  ““NNOO  

UUPPDDAATTEE””;;  aa  sseeccoonnddaa  ddeelllloo  ssttaattoo  ddeell  ccoommaannddoo  iill  vviiddeeoo  vveerrrràà  aaggggiioorrnnaattoo  ooppppuurree  nnoo..  SSii  rriiccoorrddaa  ppeerròò  

cchhee  llee  uunniittàà  vveerrrraannnnoo  ccoommuunnqquuee  sseemmpprree  aaggggiioorrnnaattee  ccoonn  llee  iinnffoorrmmaazziioonnii  rriigguuaarrddaannttii  llaa  sscceennaa,,  aanncchhee  

ssee  lloo  sscchheerrmmoo  nnoonn  lloo  éé..  QQuueessttaa  ffuunnzziioonnee  hhaa  lloo  ssccooppoo  ddii  ppeerrmmeetttteerree  aall  ccoommppuutteerr  ddii  ffoorrnniirrggllii  iinn  mmooddoo  

rraappiiddoo  ee  ssiiccuurroo  aaggggiioorrnnaammeennttii  ddeellllee  uunniittàà,,  sseennzzaa  ddoovveerr  aaggggiioorrnnaarree  lloo  sscchheerrmmoo  iinn  ccoonnttiinnuuaazziioonnee..  SSee,,  

ppuurr  aavveennddoo  sseelleezziioonnaattoo  ““UUPPDDAATTEE””,,  iill  ccoommppuutteerr  nnoonn  éé  iinn  ggrraaddoo  ddii  aaggggiioorrnnaarree  lloo  sscchheerrmmoo  aabbbbaassttaannzzaa  

rraappiiddaammeennttee  ddaa  rriissppeettttaarree  ii  tteemmppii  ddii  AAuuttoo  RRaattee,,  eessssoo  ccaammbbiieerràà  aauuttoommaattiiccaammeennttee  iill  ssuuoo  ssttaattoo  iinn  ““NNOO  

UUPPDDAATTEE””..  

UUnnaa  vvoollttaa  ddeeffiinniittoo  ll’’AAuuttoo  RRaattee  oottttiimmaallee  cclliiccccaarree  ““OOKK””  eedd  iill  ppaarraammeettrroo  vveerrrràà  ssaallvvaattoo  ccoonn  llaa  sseeqquueennzzaa  

nneell  ddiissccoo  ffiissssoo  llaa  pprriimmaa  vvoollttaa  cchhee  qquueessttaa  vviieennee  rreeggiissttrraattaa..  

SSee  ssii  ddeessiiddeerraa  aannnnuullllaarree  iill  vvaalloorree  ddii  AAuuttoo  RRaattee  iimmppoossttaattoo  cclliiccccaarree  ““CCAANNCCEELL””  ee  ssii  rriittoorrnneerràà  aallllaa  ppaaggiinnaa  

ddeellllee  SSeeqquueennzzee..  
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CCAANNCCEELL  ((aannnnuullllaa))  

SSeelleezziioonnaannddoo  qquueessttoo  ccoommaannddoo  ssii  rriittoorrnneerràà  aallllaa  ppaaggiinnaa  ““SSEEQQUUEENNCCEE””,,  ccoommee  pprriimmaa  cchhee  ffoossssee  

sseelleezziioonnaattoo  iill  ccoommaannddoo  ““TTOOOOLLSS””..  

QQUUIITT  ((eessccii))  

LL’’uullttiimmoo  ccoommaannddoo  ddeellllaa  ppaaggiinnaa  SSeeqquueennzzee,,  ““QQUUIITT””,,  éé  ssiittuuaattoo  iinn  bbaassssoo  aa  ssiinniissttrraa  ddeelllloo  sscchheerrmmoo..  

SSeelleezziioonnaannddoolloo  aappppaarriirràà  uunnaa  ffiinneessttrraa  ddii  ccoonnffeerrmmaa  aall  cceennttrroo  ddeelllloo  sscchheerrmmoo..  RRiissppoonnddeennddoo  ““NNoo””  ssii  

rriittoorrnneerràà  aallllaa  ppaaggiinnaa  ddeellllee  SSeeqquueennzzee,,  mmeennttrree  rriissppoonnddeennddoo  ““YYeess””  ssii  rriittoorrnneerràà  aall  ““MMAAIINN  MMEENNUU””  ((mmeennùù  

pprriinncciippaallee))  ddeellllaa  cceennttrraalliinnaa..  

RRiiccoorrddaarrssii  ddii  ssaallvvaarree  ooggnnii  vvaarriiaazziioonnee  oo  iinnsseerriimmeennttoo  pprriimmaa  ddii  uusscciirree  ddaall  pprrooggrraammmmaa..  

CCUUEE  ((eesseeccuuzziioonnee))  

PPeerr  sseelleezziioonnaarree  llaa  ppaaggiinnaa  ““eesseeccuuzziioonnee””  cclliiccccaarree  iill  ccoommaannddoo  ““CCUUEE””  ssuull  mmeennuu  pprriinncciippaallee..  

AAppppaarriirraannnnoo  aalllloorraa  ddiieeccii  lliinneeee  nnuummeerraattee  nneellllaa  ppaarrttee  ssuuppeerriioorree  ddeelllloo  sscchheerrmmoo  ee  uunnaa  sseerriiee  ddii  ssttrruummeennttii  

nneellllaa  ppaarrttee  iinnffeerriioorree..  LLee  ddiieeccii  rriigghhee  ssoonnoo  ddeessttiinnaattee  aa  ddiieeccii  sseeqquueennzzee  cchhee  ppoossssoonnoo  llaavvoorraarree  iinn  ppaarraalllleelloo  

ppeerr  ffoorrmmaarree  uunn’’eesseeccuuzziioonnee  ccoommpplleettaa..  AAccccaannttoo  aallllee  lliinneeee  ddeellllee  sseeqquueennzzee,,  ssii  vveeddrràà  aanncchhee  uunnaa  sseerriiee  ddii  

sseettttee  ccoommaannddii  cchhee  vveerrrraannnnoo  iilllluussttrraattii  ddeettttaagglliiaattaammeennttee  iinn  qquueessttaa  sseezziioonnee  ddeell  mmaannuuaallee..  IIll  mmoodduulloo  

““CCUUEE””  ddeellllaa  cceennttrraalliinnaa  ccoommpprreennddee  ttrree  ddiivveerrssee  ffuunnzziioonnii::  ““CCUUEE  MMOODDEE””,,  ““FFIIXXTT..MMOODDEE””  ee  ““EEDDIITT  MMOODDEE””..  

PPeerr  sseelleezziioonnaarrnnee  uunnoo,,  cclliiccccaarree  ““CCUUEE  MMOODDEE””  nneellllaa  ppaarrttee  iinnffeerriioorree  ddeelllloo  sscchheerrmmoo  ee  qquueessttii  iinniizziiaannoo  aa  

ssccoorrrreerree..  QQuueessttii  ccoommaannddii  hhaannnnoo  llee  sseegguueennttii  ffuunnzziioonnii::  

  ““CCUUEE  MMOODDEE””  --    VViieennee  uuttiilliizzzzaattoo  qquuaannddoo  iill  ssiisstteemmaa  ddii  iilllluummiinnaazziioonnee  éé  iinn        

      ffuunnzziioonnee  oo  iinn  ppllaayybbaacckk..  DDaa  qquuii  nnoonn  éé  ppoossssiibbiillee  aavveerree  aacccceessssoo        

    aadd  aallccuunnaa  ddeellllee  ffuunnzziioonnii  ddii  eeddiittiinngg  ddeellll’’eesseeccuuzziioonnee,,  mmaa  ssii            

  ppoossssoonnoo  sseelleezziioonnaarree  ddeeggllii  ssttrruummeennttii  cchhee  iinnfflluueennzzaannoo  iill  mmooddoo          

  iinn  ccuuii  ll’’eesseeccuuzziioonnee  vviieennee  pprrooddoottttaa..  

  ““FFIIXXTT..MMOODDEE””  --  EE’’  ll’’aabbbbrreevviiaazziioonnee  ddii  ““FFIIXXTTUURREE  MMOODDEE””  ee  ppeerrmmeettttee  ll’’aacccceessssoo      

      iinn  tteemmppoo  rreeaallee  aallllee  uunniittàà  ccoonnttrroollllaattee  ddaallllaa  cceennttrraalliinnaa  33003322..          

    SSaarràà  ppoossssiibbiillee  sseelleezziioonnaarree  qquuaallssiiaassii  ssttrruummeennttoo,,  oo  ggrruuppppoo  ddii          

  ssttrruummeennttii,,  ddaa  qquuaallssiiaassii  uunniittàà,,  oo  ggrruuppppoo  ddii  uunniittàà  aassssiimmiillaabbiillii,,  ee          

  ccaammbbiiaarree  iill  rriissuullttaattoo  ddeell  ssiinnggoolloo  ssttrruummeennttoo  mmeennttrree  ttuuttttee  llee  aallttrree          

  sseeqquueennzzee  ddii  uunn’’eesseeccuuzziioonnee  ssoonnoo  iinn  ffuunnzziioonnee..  

  ““EEDDIITT  CCUUEE””  --    PPeerrmmeettttee  ddii  ccoossttrruuiirree  ll’’eesseeccuuzziioonnee  ffiinnaallee  ddeellllee  lluuccii  ee  ffoorrnniissccee        

    ttuuttttii  ggllii  ssttrruummeennttii  ddii  eeddiittiinngg  nneecceessssaarrii  ppeerr  ccrreeaarree              

  uunn’’eesseeccuuzziioonnee..  

EEDDIITT  MMOODDEE  ((ffuunnzziioonnee  eeddiitt))  

QQuueessttoo  éé  llaa  pprriimmaa  ffuunnzziioonnee  ddeellllaa  ppaaggiinnaa  eesseeccuuzziioonnee  eedd  hhaa  lloo  ssccooppoo  ddii  ppeerrmmeetttteerree  llaa  ccrreeaazziioonnee  ddeellllee  

eesseeccuuzziioonnii  ddeellllee  lluuccii..  IInn  ffoonnddoo  aalllloo  sscchheerrmmoo  ssaarràà  vviissuuaalliizzzzaattaa  uunnaa  sseerriiee  ddii  ccoommaannddii  nneecceessssaarrii  ppeerr  

ccrreeaarree  llee  eesseeccuuzziioonnii..  IIll  pprroocceeddiimmeennttoo  ddii  ccrreeaazziioonnee  ddeellll’’eesseeccuuzziioonnee  vveerrrràà  iilllluussttrraattoo  iinn  sseegguuiittoo..  

LLOOAADD  SSEEQQ  ((ccaarriiccaa  sseeqquueennzzaa))  

PPeerr  ccaarriiccaarree  uunnaa  SSeeqquueennzzaa  nneellll’’eesseeccuuzziioonnee  cclliiccccaarree  ““LLOOAADD  SSEEQQ””  iinn  ffoonnddoo  aalllloo  sscchheerrmmoo..  SSeelleezziioonnaattoo  

qquueessttoo  ccoommaannddoo  aappppaarriirràà  nneellllaa  ppaarrttee  ddeessttrraa  ddeelllloo  sscchheerrmmoo  llaa  lliissttaa  ddeellllee  sseeqquueennzzee  ggiiàà  ssaallvvaattee  nneell  
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ddiissccoo  ffiissssoo..  QQuueessttaa  lliissttaa  ppuuòò  eesssseerree  ffaattttaa  ssccoorrrreerree  vveerrssoo  ll’’aallttoo  oo  vveerrssoo  iill  bbaassssoo  uuttiilliizzzzaannddoo  ggllii  aappppoossiittii  

ccoommaannddii  ssiittuuaattii  aall  ddii  ssoopprraa  ee  aall  ddii  ssoottttoo  ddeellllaa  lliissttaa,,  ccoommee  ggiiàà  vviissttoo  ppeerr  llaa  ppaaggiinnaa  ““LLOOAADD  SSEEQQUUEENNCCEE””  

ddeell  mmooddoo  sseeqquueennzzee..  

PPeerr  iinnsseerriirree  uunnaa  sseeqquueennzzaa  nneellll’’eesseeccuuzziioonnee  sseelleezziioonnaarree  ddaapppprriimmaa  llaa  rriiggaa  iinn  ccuuii  ssii  vvuuoollee  cchhee  llaa  

sseeqquueennzzaa  aappppaaiiaa  ee  aa  ttaallee  ssccooppoo  uuttiilliizzzzaarree  iill  mmoouussee  oo  llaa  ttaassttiieerraa  ddeell  ccoommppuutteerr..  VVeerrrràà  qquuiinnddii  

eevviiddeennzziiaattoo  iill  nnuummeerroo  sseelleezziioonnaattoo..  CClliiccccaarree  ppooii  llaa  sseeqquueennzzaa  cchhee  ssii  vvuuoollee  iinnsseerriirree  ee  qquueessttaa  vveerrrràà  

iimmmmeeddiiaattaammeennttee  ttrraassffeerriittaa  nneellll’’eesseeccuuzziioonnee,,  aa  ssiinniissttrraa  ddeelllloo  sscchheerrmmoo..  CCoonnttiinnuuaarree  aadd  aaggggiiuunnggeerree  

sseeqquueennzzee  ffiinnoo  aa  qquuaannddoo  nnoonn  ssii  aavvrràà  ootttteennuuttoo  iill  rriissuullttaattoo  ddeessiiddeerraattoo,,  ppooii  rriittoorrnnaarree  aallllaa  vviiddeeaattaa  

pprreecceeddeennttee  uuttiilliizzzzaannddoo  iill  ttaassttoo  aa  ddeessttrraa  ddeell  mmoouussee..  

MMooddiiffiiccaazziioonnee  ddeell  tteemmppoo  ddii  aauuttoorraattee  

DDooppoo  aavveerr  ssttaabbiilliittoo  llee  sseeqquueennzzee  ddeessiiddeerraattee  nneellll’’eesseeccuuzziioonnee,,  ppoottrreebbbbee  eesssseerree  nneecceessssaarriioo  rreeggoollaarree  ii  

tteemmppii  ddii  AAuuttooRRaattee  ddeellllee  sseeqquueennzzee  aall  ffiinnee  ddii  ootttteenneerree  iill  rriissuullttaattoo  ddeessiiddeerraattoo..  

TTaallii  vvaalloorrii  ddeetteerrmmiinnaannoo  ll’’iinntteerrvvaalllloo  ddii  tteemmppoo  ttrraa  uunnaa  sscceennaa  ee  ll’’aallttrraa  ee  qquuiinnddii  llaa  vveelloocciittàà  ddii  

aaggggiioorrnnaammeennttoo  ddeellllaa  nnuuoovvaa  sscceennaa  iinnvviiaattaa  aallllee  uunniittàà..  

IIll  tteemmppoo  ddii  AAuuttooRRaattee  aappppaarriirràà  aa  ddeessttrraa  ddeell  nnoommee  ddeellllaa  sseeqquueennzzaa,,  iinnssiieemmee  aadd  uunnaa  ffiinneessttrraa  cchhee  rriippoorrttaa  

iill  nnuummeerroo  ccoommpplleessssiivvoo  ddeellllee  sscceennee  iinn  qquueellllaa  ddeetteerrmmiinnaattaa  sseeqquueennzzaa;;  ii  tteemmppii  ssaarraannnnoo  qquueellllii  

mmeemmoorriizzzzaattii  qquuaannddoo  llaa  sseeqquueennzzaa  éé  ssttaattaa  ssaallvvaattaa  ssuull  ddiissccoo  ffiissssoo..  NNeell  ccaassoo  nnoonn  vveennggaa  ssaallvvaattoo  aallccuunn  

tteemmppoo  ddii  AAuuttooRRaattee  vveerrrràà  aattttrriibbuuiittoo  uunn  tteemmppoo  ddii  DDeeffaauulltt  ddii  11,,0000  sseeccoonnddoo..  NNoonn  ssaarràà  nneecceessssaarriioo  

rriittoorrnnaarree  aall  mmooddoo  SSeeqquueennccee  ddeellllaa  cceennttrraalliinnaa  ee  rreeggiissttrraarree  iill  tteemmppoo;;  eessssoo  ppuuòò  eesssseerree  pprrooggrraammmmaattoo  ee  

ssaallvvaattoo  aanncchhee  aallll’’iinntteerrnnoo  ddii  qquueessttoo  mmooddoo..  

PPeerr  mmooddiiffiiccaarree  qquueessttii  vvaalloorrii  uuttiilliizzzzaarree  ggllii  aappppoossiittii  ccoommaannddii  ““++””  ee  ““--””  ssiittuuaattii  aa  ddeessttrraa  ddeell  nnoommee  ddeellllaa  

sseeqquueennzzaa..  CClliiccccaannddoo  qquueessttii  ccoommaannddii  iill  tteemmppoo  vveerrrràà  mmooddiiffiiccaattoo  ccoommee  ddeessiiddeerraattoo::  iill  ccoommaannddoo  aa  ddeessttrraa  

ddeell  mmoouussee  aauummeenntteerràà  oo  ddiimmiinnuuiirràà  iill  tteemmppoo  ddii  uunn  cceenntteessiimmoo  ddii  sseeccoonnddoo,,  iill  ttaassttoo  iinntteerrmmeeddiioo  aauummeenntteerràà  

oo  ddiimmiinnuuiirràà  iill  tteemmppoo  ddii  uunn  ddeecciimmoo  ddii  sseeccoonnddoo,,  mmeennttrree  qquueelllloo  aa  ddeessttrraa  lloo  aauummeenntteerràà  oo  ddiimmiinnuuiirràà  ddii  dduuee  

sseeccoonnddii..  

AAggeennddoo  ssuuii  tteemmppii  ssii  ppoottrraannnnoo  ootttteenneerree  sseemmpprree  pprreessttaazziioonnii  ccoonnttiinnuuee  eedd  oommooggeenneeee..  AAnncchhee  ssee  llee  

sseeqquueennzzee  hhaannnnoo  vvaalloorrii  ddii  AAuuttooRRaattee  ddiivveerrssii  nnoonn  vvii  ssaarraannnnoo  pprroobblleemmii::  llaa  cceennttrraalliinnaa  aaggggiioorrnneerràà  iinn  

ccoonnttiinnuuoo  llee  sseeqquueennzzee  aall  vvaalloorree  ddii  AAuuttooRRaattee..  SSaarràà  qquuiinnddii  ppoossssiibbiillee  aavveerree  uunnaa  sseeqquueennzzaa  ddii  ppoossiizziioonnee  

cchhee  vvaarriiaa  ooggnnii  cciinnqquuee  sseeccoonnddii  ee  uunnaa  ddeell  ccoolloorree  cchhee  ccaammbbiiaa  ooggnnii  ddiieeccii..  

OOtttteennuuttaa  ll’’eesseeccuuzziioonnee  ddeessiiddeerraattaa,,  ssaallvvaarrllaa  ssuull  ddiissccoo  ffiissssoo  ddeellllaa  cceennttrraalliinnaa..  

LLOOAADD  CCUUEE  ((ccaarriiccaa  eesseeccuuzziioonnee))  

PPeerr  ccaarriiccaarree  uunn’’eesseeccuuzziioonnee  ssaallvvaattaa  iinn  pprreecceeddeennzzaa  cclliiccccaarree  ““LLOOAADD  CCUUEE””,,  aa  ddeessttrraa  ssuulllloo  sscchheerrmmoo,,  eedd  

aappppaarriirràà  llaa  lliissttaa  ddeellllee  eesseeccuuzziioonnii  ssaallvvaattee  iinn  pprreecceeddeennzzaa..  LLaa  lliissttaa  ppoottrràà  ssccoorrrreerree  vveerrssoo  iill  bbaassssoo  oo  vveerrssoo  

ll’’aallttoo  ppeerr  mmeezzzzoo  ddeeggllii  aappppoossiittii  ccoommaannddii  ssiittuuaattii  ssoopprraa  oo  ssoottttoo  llaa  lliissttaa  sstteessssaa,,  ccoommee  ggiiàà  iilllluussttrraattoo  nneell  

ppaarraaggrraaffoo  ““LLOOAADD  SSEEQQ””..  

SSAAVVEE  NNEEWW  ((ssaallvvaa  nnuuoovvoo))  

PPeerr  ssaallvvaarree  uunn’’eesseeccuuzziioonnee  nnuuoovvaa  nneell  ddiissccoo  ffiissssoo  cclliiccccaarree  ““SSAAVVEE  NNEEWW””..  SSeelleezziioonnaannddoo  qquueessttoo  

ccoommaannddoo  ssuullllaa  ppaarrttee  iinnffeerriioorree  ddeelllloo  sscchheerrmmoo  vveerrrràà  vviissuuaalliizzzzaattaa  uunnaa  ttaassttiieerraa  ee,,  ssuubbiittoo  aall  ddii  ssoopprraa,,  lloo  

ssppaazziioo  ppeerr  iill  nnoommee  ddeellll’’eesseeccuuzziioonnee,,  iinnddiiccaattoo  ccoonn  ““NNEEWW  CCUUEE””..  PPeerr  ccaammbbiiaarree  iill  nnoommee  uuttiilliizzzzaarree  iill  
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mmoouussee  ee  llaa  ttaassttiieerraa  vviissuuaalliizzzzaattaa  ssuulllloo  sscchheerrmmoo  oo  llaa  ttaassttiieerraa  ddeell  ccoommppuutteerr..  PPeerr  mmeemmoorriizzzzaarree  iill  nnoommee  

sscceellttoo  cclliiccccaarree  ““SSAAVVEE””,,  aa  ddeessttrraa  ddeelllloo  sscchheerrmmoo,,  oo  ddaarree  ll’’iinnvviioo  ccoonn  llaa  ttaassttiieerraa;;  ll’’eesseeccuuzziioonnee  vveerrrràà  ccoossìì  

ssaallvvaattaa  ssuull  ddiissccoo  ffiissssoo  ccoonn  iill  nnoommee  pprreesscceellttoo..  

PPeerr  aannnnuullllaarree  qquueessttoo  ccoommaannddoo  ee  rriittoorrnnaarree  aallllaa  ppaaggiinnaa  ddeellll’’eesseeccuuzziioonnee,,  cclliiccccaarree  ““CCAANNCCEELL””  aa  ddeessttrraa  

nneelllloo  sscchheerrmmoo  oo  iill  ttaassttoo  ““EESSCC””  ddeellllaa  ttaassttiieerraa..  

SSee  vviieennee  ccaarriiccaattaa  uunn’’eesseeccuuzziioonnee  ggiiàà  ssaallvvaattaa  iinn  pprreecceeddeennzzaa,,  cchhee  éé  ssttaattaa  ppooii  eeddiittaattaa  ppeerr  ccrreeaarrnnee  uunnaa  

nnuuoovvaa,,  sseegguuiirree  llee  iissttrruuzziioonnii  aappppeennaa  iilllluussttrraattee..  TTuuttttaavviiaa,,  ssee  ll’’eesseeccuuzziioonnee  éé  rriimmaassttaa  eesssseennzziiaallmmeennttee  

iinnvvaarriiaattaa,,  lleeggggeerree  qquuaannttoo  sseegguuee..  

SSAAVVEE  NNEEWW  ((ssaallvvaa  eesseeccuuzziioonnee))  

SSee  vviieennee  ccaarriiccaattaa  uunn’’eesseeccuuzziioonnee  pprreecceeddeenntteemmeennttee  ssaallvvaattaa  ee  ppooii  eeddiittaattaa  ssoolloo  iinn  ppaarrttee,,  iinn  mmooddoo  cchhee  iill  

ccoonncceettttoo  bbaassee  rriimmaannggaa  ssoossttaannzziiaallmmeennttee  iinnvvaarriiaattoo,,  ssaallvvaarrllaa  nnuuoovvaammeennttee  cclliiccccaannddoo  ““SSAAVVEE  CCUUEE””..  

AAppppaarriirràà  aalllloorraa  ssuulllloo  sscchheerrmmoo  uunnaa  ffiinneessttrraa  ddii  ccoonnffeerrmmaa  ppeerr  rreeggiissttrraarree  llaa  nnuuoovvaa  eesseeccuuzziioonnee  ssoopprraa  

qquueellllaa  pprreecceeddeennttee,,  aadd  eevviittaarree  cchhee  vveennggaa  ccaanncceellllaattaa  aacccciiddeennttaallmmeennttee..  RRiissppoonnddeennddoo  ““NNoo””  aallllaa  

ddoommaannddaa  ssii  rriittoorrnneerràà  aalllloo  ssttaattoo  pprreecceeddeennttee,,  mmeennttrree  rriissppoonnddeennddoo  ““YYeess””  aappppaarriirràà  uunnaa  ttaassttiieerraa  nneellllaa  

ppaarrttee  iinnffeerriioorree  ddeelllloo  sscchheerrmmoo  ee,,  sseegguueennddoo  llee  iissttrruuzziioonnii  aappppeennaa  iimmppaarrttiittee,,  ssii  ppoottrràà  ddiiggiittaarree  iill  nnoommee  

ddeellll’’eesseeccuuzziioonnee  nnuuoovvaa..  SSiiaa  cchhee  vveennggaa  iinnsseerriittoo  uunn  nnoommee  nnuuoovvoo  oo  cchhee  qquueelllloo  oorriiggiinnaallee  vveennggaa  llaasscciiaattoo  

iinnaalltteerraattoo,,  ll’’eesseeccuuzziioonnee  pprreecceeddeennttee  vveerrrràà  ccaanncceellllaattaa  ddaa  qquueellllaa  nnuuoovvaa..  

IInn  qquuaallssiiaassii  mmoommeennttoo  iinn  ccuuii  llaa  ttaassttiieerraa  éé  vviissuuaalliizzzzaattaa  ssaarràà  ppoossssiibbiillee  rriittoorrnnaarree  aalllloo  ssttaattoo  pprreecceeddeennttee  

uuttiilliizzzzaannddoo  iill  ccoommaannddoo  ““CCAANNCCEELL””..  

CCLLEEAARR  SSEEQQUUEENNCCEE  ((ccaanncceellllaa  sseeqquueennzzaa))  

PPeerr  ccaanncceellllaarree  uunnaa  ssiinnggoollaa  sseeqquueennzzaa  ddaa  uunn’’eesseeccuuzziioonnee  iinn  ccuuii  nnoonn  éé  ppiiùù  nneecceessssaarriiaa,,  sseelleezziioonnaarree  llaa  

rriiggaa  iinn  ccuuii  ssii  ttrroovvaa  llaa  sseeqquueennzzaa  ee  cclliiccccaarree  ““CCLLEEAARR  SSEEQQ””,,  iinn  bbaassssoo  ssuulllloo  sscchheerrmmoo..  LLaa  sseeqquueennzzaa  vveerrrràà  

iimmmmeeddiiaattaammeennttee  ccaanncceellllaattaa  ddaallll’’eesseeccuuzziioonnee,,  mmeennttrree  llee  aallttrree  sseeqquueennzzee  rreesstteerraannnnoo  iinnaalltteerraattee..  

CCLLEEAARR  CCUUEE  ((ccaanncceellllaa  eesseeccuuzziioonnee))  

PPeerr  ccaanncceellllaarree  ttuuttttee  llee  SSeeqquueennzzee  ddaa  uunn’’eesseeccuuzziioonnee  ee  ppooii  rriisseettttaarrllaa  ppeerr  uunn’’aallttrraa  sseerriiee  ddii  sseeqquueennzzee,,  

cclliiccccaarree  ““CCLLEEAARR  CCUUEE””;;  ttuuttttee  llee  sseeqquueennzzee  vveerrrraannnnoo  iimmmmeeddiiaattaammeennttee  ccaanncceellllaattee  ddaallllaa  lliissttaa  ee  

ll’’eesseeccuuzziioonnee  vveerrrràà  rriisseettttaattaa  ppeerr  llaarriipprrooggrraammmmaazziioonnee..  

BBLLAACCKKOOUUTT  ((iinntteerrrruuzziioonnee))  

IIll  ccoommaannddoo  ““BBLLAACCKKOOUUTT””  ppeerrmmeettttee  ddii  iinntteerrrroommppeerree  iimmmmeeddiiaattaammeennttee  llee  ffuunnzziioonnii  ddii  ooggnnii  uunniittàà  ddeeii  

ccoolllleeggaammeennttii  iinn  sseerriiee..  SSii  ttrraattttaa  ddii  uunn  ccoommaannddoo  cchhee  aalltteerrnnaa  OOnn  ((aacccceennssiioonnee))  ee  OOffff  ((ssppeeggnniimmeennttoo))..  

QQuuaannddoo  iill  ccoommaannddoo  ““BBLLAACCKKOOUUTT””  vviieennee  cclliiccccaattoo  ccaammbbiiaa  ccoolloorree  ee  ddiivveennttaa  rroossssoo  aadd  iinnddiiccaarree  cchhee  

ll’’iinntteerrrruuzziioonnee  éé  aattttiivvaattaa;;  ssee  cclliiccccaattoo  nnuuoovvaammeennttee  ddiivveenntteerràà  vveerrddee  aadd  iinnddiiccaarrnnee  llaa  ddiissaattttiivvaazziioonnee..  

LL’’iinntteerrrruuzziioonnee  éé  iissttaannttaanneeaa  ee  ssaarràà  aattttiivvaa  ffiinncchhéé  iill  ccoommaannddoo  nnoonn  rriittoorrnnaa  aalllloo  ssttaattoo  pprreecceeddeennttee..  

QQUUIITT  ((eessccii))  

IInn  bbaassssoo  aa  ddeessttrraa  ddeelllloo  sscchheerrmmoo  ssii  ttrroovvaa  iill  ccoommaannddoo  ““QQUUIITT””,,  cchhee  ssee  aattttiivvaattoo  rriippoorrtteerràà  aall  MMeennùù  

PPrriinncciippaallee..  QQuuaannddoo  vviieennee  sseelleezziioonnaattoo  aappppaarriirràà  uunnaa  ffiinneessttrraa  aall  cceennttrroo  ddeelllloo  sscchheerrmmoo  cchhee  cchhiieeddeerràà  

ccoonnffeerrmmaa  ddeell  ccoommaannddoo..  RRiissppoonnddeennddoo  ““NNoo””  aallllaa  ddoommaannddaa  ssii  rriittoorrnneerràà  aallllaa  ppaaggiinnaa  ddeellll’’eesseeccuuzziioonnee,,  

mmeennttrree  rriissppoonnddeennddoo  ““YYeess””  ssii  ttoorrnneerràà  aallllaa  ppaaggiinnaa  ““MMAAIINN  MMEENNUU””  ddeellllaa  cceennttrraalliinnaa..  

RRiiccoorrddaarrssii  ddii  ssaallvvaarree  ttuuttttee  llee  vvaarriiaazziioonnii  oo  ggllii  iinnsseerriimmeennttii  pprriimmaa  ddii  uusscciirree  ddaall  pprrooggrraammmmaa..  
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CCUUEE  MMOODDEE  ((mmooddoo  eesseeccuuzziioonnee))  

QQuueessttaa  ffuunnzziioonnee  vviieennee  uuttiilliizzzzaattaa  ddooppoo  aavveerr  pprrooggrraammmmaattoo  ee  ssaallvvaattoo  llee  eesseeccuuzziioonnii..  AAllccuunnee  ffuunnzziioonnii  ttrraa  

qquueellllee  ssiittuuaattee  iinn  bbaassssoo  ssuulllloo  sscchheerrmmoo  vveennggoonnoo  mmaanntteennuuttee  ccoommee  ssii  ttrroovvaavvaannoo  nneell  mmooddoo  ““EEDDIITT  CCUUEE””;;  

ssii  nnootteerràà  ppeerròò  cchhee  llee  ffuunnzziioonnii  cchhee  vveenniivvaannoo  uuttiilliizzzzaattee  ppeerr  llaa  pprrooggrraammmmaazziioonnee  vveennggoonnoo  oorraa  uuttiilliizzzzaattee  

ppeerr  iill  PPllaayybbaacckk..  PPeerr  uulltteerriioorrii  iinnffoorrmmaazziioonnii  ssuuii  ccoommaannddii  cchhee  sseegguuoonnoo  ccoonnssuullttaarree  ““tthhee  ‘‘CCUUEE’’  PPaaggee  --  

‘‘EEDDIITT  CCUUEE””’’..  PPeerr  iinnffoorrmmaazziioonnii  rriigguuaarrddaannttii  ii  nnuuoovvii  ccoommaannddii  lleeggggeerree  iinnvveeccee  qquuaannttoo  sseegguuee..  

RREESSEETT  SSEEQQ  ((rreesseettttaa  sseeqquueennzzaa))  

CClliiccccaannddoo  ““RREESSEETT  SSEEQQ””  ttuuttttee  llee  sseeqquueennzzee  aallll’’iinntteerrnnoo  ddii  uunn’’eesseeccuuzziioonnee  rriittoorrnneerraannnnoo  aallllaa  pprriimmaa  sscceennaa  

ppeerr  ppooii  ccoonnttiinnuuaarree  ccoonn  iill  lloorroo  tteemmppoo  ddii  AAuuttooRRaattee..  QQuueessttaa  ffuunnzziioonnee  ppuuòò  eesssseerree  ddii  ggrraannddee  aaiiuuttoo  ppeerr  

rriivveeddeerree  ll’’iinniizziioo  ddeellll’’eesseeccuuzziioonnee..  

TTRRIIGG  SSEEQQ  ((ssiinnccrroonniizzzzaa  sseeqquueennzzaa))  

IIll  ccoommaannddoo  ““TTRRIIGG  SSEEQQ””  ppeerrmmeettttee  ddii  ffaarr  aavvaannzzaarree  ccoonntteemmppoorraanneeaammeennttee  ttuuttttee  llee  sseeqquueennzzee  uunnaa  sscceennaa  

aallllaa  vvoollttaa..  OOggnnii  vvoollttaa  cchhee  vviieennee  uuttiilliizzzzaattoo  qquueessttoo  ccoommaannddoo  llee  sseeqquueennzzee  aavvaannzzeerraannnnoo  ddii  uunnaa  sscceennaa,,  

iinnddiippeennddeenntteemmeennttee  ddaall  ffaattttoo  cchhee  ii  tteemmppii  ddii  aauuttoorraattee  ssiiaannoo  aattttiivvii  ooppppuurree  nnoo..  IIll  ccoommaannddoo  éé  ppiiùù  eeffffiicceennttee  

ssee  ii  tteemmppii  ddii  AAuuttooRRaattee  ssoonnoo  ddiissaabbiilliittaattii  ppeerr  mmeezzzzoo  ddii  ““OONN””  oo  ““GGOO””  oo  ssee  llaa  sseeqquueennzzaa  ffuunnzziioonnaa  ccoonn  iill  

““ttrriigg  mmooddee””  mmaannuuaallee..  PPeerr  uulltteerriioorrii  iinnffoorrmmaazziioonnii  ssuu  qquueessttii  ccoommaannddii  lleeggggeerree  qquuaannttoo  sseegguuee..  

FFIIXXTT..MMOODDEE  ((ffuunnzziioonnee  ffiixxtt..))  

QQuueessttaa  ppaarrttee  ddeell  mmoodduulloo  ““EESSEECCUUZZIIOONNEE””  vviieennee  uuttiilliizzzzaattaa  ppeerr  aavveerree  aacccceessssoo  iinn  tteemmppoo  rreeaallee  aa  

qquuaallssiiaassii  ffuunnzziioonnee  ddii  uunn  pprrooddoottttoo  oo  ddii  uunn  cceerrttoo  nnuummeerroo  ddii  pprrooddoottttii..  SSaarreettee  iinn  ggrraaddoo  ddii  mmooddiiffiiccaarree  uunnaa  oo  

ppiiùù  ffuunnzziioonnii  ppeerr  qquueessttee  uunniittàà,,  ee  mmooddiiffiiccaarrllee  llaasscciiaannddoo  iinnttaattttoo  iill  rreessttoo  ddeellll’’eesseeccuuzziioonnee..  

SSppoossttaannddoossii  aall  ““FFIIXXTT..MMOODDEE””  ddeellllaa  ppaaggiinnaa  ddeellll’’eesseeccuuzziioonnee  ii  ccoommaannddii  iinn  ffoonnddoo  aalllloo  sscchheerrmmoo  

rreesstteerraannnnoo  uugguuaallii  aall  ““CCUUEE  MMOODDEE””  ddeellllaa  ppaaggiinnaa  ddeellll’’eesseeccuuzziioonnee;;  ssii  vveeddrraannnnoo  ppeerròò  dduuee  nnuuoovvee  sseezziioonnii  

nneellllaa  ppaarrttee  ssuuppeerriioorree  ddeelllloo  sscchheerrmmoo..  LLaa  sseezziioonnee  ssuuppeerriioorree  mmoossttrreerràà  ttuuttttii  ii  pprrooiieettttoorrii  lluuccee  ccoonnffiigguurraattii  

nneell  ssiisstteemmaa,,  ccoossìì  ccoommee  aaccccaaddee  nneell  mmoodduulloo  ““SSEEQQUUEENNCCEE””  qquuaannddoo  vveennggoonnoo  sseelleezziioonnaattii  ii  ccoolllleeggaammeennttii  

““AALLLL””,,  ccoonn  llaa  ddiiffffeerreennzzaa  cchhee  vveennggoonnoo  mmoossttrraattii  ssoolloo  dduuee  ccoolllleeggaammeennttii  aallllaa  vvoollttaa..  AAnncchhee  ii  ttaassttii  ddeell  

mmoouussee  hhaannnnoo  llaa  sstteessssaa  ffuunnzziioonnee  qquuaannddoo  sseelleezziioonnaannoo  llee  uunniittàà..  IIll  ttaassttoo  ddeell  mmoouussee  aa  ssiinniissttrraa  aattttiivvaa  oo  

aannnnuullllaa  llaa  sseelleezziioonnee  ddii  uunnaa  ssiinnggoollaa  uunniittàà,,  qquueelllloo  iinntteerrmmeeddiioo  aattttiivvaa  oo  aannnnuullllaa  llaa  sseelleezziioonnee  ddii  ttuuttttee  llee  

uunniittàà  ssiimmiillii  iinn  uunnoo  sstteessssoo  ccoolllleeggaammeennttoo,,  mmeennttrree  qquueelllloo  aa  ddeessttrraa  aattttiivvaa  oo  aannnnuullllaa  llaa  sseelleezziioonnee  ddii  ttuuttttee  llee  

uunniittàà  ssiimmiillii  iinn  ttuuttttii  ii  ccoolllleeggaammeennttii..  PPeerr  ccaammbbiiaarree  iill  ccoolllleeggaammeennttoo  vviissuuaalliizzzzaattoo  uuttiilliizzzzaarree  ii  dduuee  ccoommaannddii  

ccoonnttrraasssseeggnnaattii  ccoonn  ““LLIINNKK  11//22””  ee  ““LLIINNKK  33//44””,,  cchhee  ffaarraannnnoo  aappppaarriirree  aa  vviiddeeoo  ii  ccoolllleeggaammeennttii  sseelleezziioonnaattii..  

SSee  llee  uunniittàà  ssoonnoo  ssttaattee  ccoonnffiigguurraattee  iinn  ggrruuppppii  ssaarràà  ppoossssiibbiillee  sseelleezziioonnaarree  aanncchhee  uunn  ssoolloo  ggrruuppppoo  ddii  lluuccii,,  

cclliiccccaannddoo  ll’’aappppoossiittoo  ccoommaannddoo  ssiittuuaattoo  ssoottttoo  ii  ccoommaannddii  ddii  ccoolllleeggaammeennttoo..  

QQuuaannddoo  uunn’’uunniittàà  vviieennee  sseelleezziioonnaattaa  ii  ccoommaannddii  bblluu  ssccuurroo  ssuulllloo  sscchheerrmmoo  iinnddiiccaannoo  llee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  ddeell  

pprrooddoottttoo;;  qquueessttee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  rriissuulltteerraannnnoo  oorraa  aacccceessssiibbiillii  ee  ssaarràà  qquuiinnddii  ppoossssiibbiillee  ssoovvrraappppoorrrree  

qquuaallssiiaassii  ppaarrttee  ddeellll’’uunniittàà  iinnddiippeennddeenntteemmeennttee  ddaallll’’eesseeccuuzziioonnee,,  cchhee  ccoonnttiinnuueerràà  aa  ffuunnzziioonnaarree  ppeerr  ttuuttttoo  iill  

tteemmppoo..  

PPeerr  ssoovvrraappppoorrrree  uunnaa  ccaarraatttteerriissttiiccaa  ddeellll’’uunniittàà,,  sseelleezziioonnaarrllaa  iinn  mmooddoo  ddaa  ffaarr  aappppaarriirree  ssuull  vviiddeeoo  qquueellllaa  

ccaarraatttteerriissttiiccaa  ddii  qquueellll’’uunniittàà,,  aannaallooggaammeennttee  aa  ccoommee  aavvvviieennee  nneell  mmoodduulloo  ““SSEEQQUUEENNCCEE””  ee  cciiòò  aanncchhee  ssee  

ssttaa  ccaammbbiiaannddoo..  AAccccaannttoo  aadd  ooggnnii  ccaarraatttteerriissttiiccaa  ssii  ttrroovveerràà  iill  ccoommaannddoo  ““FFRREEEE””,,  aadd  iinnddiiccaarree  cchhee  llaa  
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ffuunnzziioonnee  éé  lliibbeerraa  ddaa  ooggnnii  ccoonnttrroolllloo  eesstteerrnnoo  eedd  eesseegguuiirràà  ssoollttaannttoo  ii  ccoommaannddii  iimmppaarrttiittii  ddaallll’’iinntteerrnnoo  ddeell  

ssiisstteemmaa  ddii  ccoonnttrroolllloo..  PPeerr  aacccceeddeerree  aa  qquueessttaa  ffuunnzziioonnee  cclliiccccaarree  iill  ccoommaannddoo  iinn  mmooddoo  cchhee  iill  vviiddeeoo  ssii  mmuuttii  

iinn  ““LLOOCCKK””..  BBllooccccaannddoo  uunnaa  ccaarraatttteerriissttiiccaa  ll’’uunniittàà  iiggnnoorreerràà  iimmmmeeddiiaattaammeennttee  ttuuttttee  llee  iinnffoorrmmaazziioonnii  cchhee  llaa  

rriigguuaarrddaannoo  ee  ddaall  ssiisstteemmaa  ddii  ccoonnttrroolllloo  ee  ssii  aavvrràà  ccoossìì  ppiieennaa  lliibbeerrttàà  ddii  ssoovvrraappppoossiizziioonnee..  LLaa  ffuunnzziioonnee  ppoottrràà  

eesssseerree  eeddiittaattaa  aallll’’iinnffiinniittoo  sseennzzaa  cchhee  iill  rreessttoo  ddeellllaa  eesseeccuuzziioonnee  vveennggaa  mmooddiiffiiccaattoo..  

QQuuaallssiiaassii  uunniittàà  cchhee  pprreesseennttaa  ccaarraatttteerriissttiicchhee  bbllooccccaattee  ppoottrràà  eesssseerree  ffaacciillmmeennttee  iinnddiivviidduuaabbiillee  ddaall  ccoolloorree  

rroossssoo  ddeell  nnoommee  ddeellll’’uunniittàà..  

PPeerr  ssbbllooccccaarree  iinn  qquuaallssiiaassii  mmoommeennttoo  ttuuttttii  ggllii  eeffffeettttii  ddii  uunn’’uunniittàà,,  cclliiccccaarree  ““RREELLEEAASSEE””;;  ppeerr    ssbbllooccccaarree  ttuuttttii  

ggllii  eeffffeettttii  ddii  ttuuttttee  llee  uunniittàà  cclliiccccaarree  ““RREELLEEAASSEE  AALLLL””..  TTuuttttee  llee  uunniittàà  rriittoorrnneerraannnnoo  aalllloorraa  aalllloo  ssttaattoo  

pprreecceeddeennttee  ee  rriissppoonnddeerraannnnoo  aallllee  iissttrruuzziioonnii  ssaallvvaattee  iinniizziiaallmmeennttee  ccoonn  ll’’eesseeccuuzziioonnee..  

CCoommaannddii  OONN,,  AAUUTTOO,,  LLOOOOPP,,  GGOO,,  FFWWDD  ee  OOPPEENN  ((aacccceessoo,,  aauuttoo,,  cciicclloo,,  aavvaannttii  ee  aappeerrttoo))  

QQuueessttii  ccoommaannddii  ssii  ttrroovvaannoo  aa  ddeessttrraa  ssuulllloo  sscchheerrmmoo  ee  ssoonnoo  vviissiibbiillii  ssoolloo  nneell  mmooddoo  CCUUEE  oo  EEDDIITT,,  uunnaa  

sseerriiee  ppeerr  ooggnnii  sseeqquueennzzaa..  SSii  ttrraattttaa  ddii  ccoommaannddii  aa  ccoommmmuuttaazziioonnee  cchhee  ffuunnzziioonnaannoo  qquuaannddoo  iill  mmoouussee  vviieennee  

cclliiccccaattoo  ddiirreettttaammeennttee  ssuu  ddii  eessssii..  LLee  lloorroo  ccaarraatttteerriissttiicchhee  ssoonnoo  llee  sseegguueennttii::  

--  ““AACCCCEESSOO””  ee  ““SSPPEENNTTOO””::  éé  iill  pprriimmoo  ccoommaannddoo  aallllaa  ddeessttrraa  ddeell  nnoommee  ddeellllaa  sseeqquueennzzaa      

  eedd  hhaa  llaa  ssoollaa  ffuunnzziioonnee  ddii  aacccceennssiioonnee  ee  ssppeeggnniimmeennttoo..  QQuuaannddoo  ssii  ttrroovvaa  iinn  ppoossiizziioonnee  OOnn,,  lloo  

sscchheerrmmoo  ssaarràà  vveerrddee  eedd  ii  pprrooiieettttoorrii  lluuccee  vveerrrraannnnoo  ccoossttaanntteemmeennttee  aaggggiioorrnnaattii;;  iinn  ppoossiizziioonnee  OOffff,,  lloo  

sscchheerrmmoo  ssaarràà  rroossssoo  eedd  aaii  pprrooiieettttoorrii  lluuccee  nnoonn  vveerrrràà  iinnvviiaattaa  aallccuunnaa  iinnffoorrmmaazziioonnee  ddaallllaa  sseeqquueennzzaa;;  llaa  

sseeqquueennzzaa  ssaarràà  qquuiinnddii  aassssoolluuttaammeennttee  iiggnnoorraattaa,,  ccoommee  ssee  nnoonn  ffoossssee  pprrooggrraammmmaattaa  iinn  qquueellll’’eesseeccuuzziioonnee..  

--  ““AAUUTTOO””::    qquueessttoo  ccoommaannddoo  ddeetteerrmmiinnaa  iill  ttiippoo  ddii  ssiinnccrroonniizzzzaazziioonnee  cchhee  llaa          

  sseeqquueennzzaa  rriicceevveerràà..  PPuuòò  ccoommmmuuttaarree  ttrraa  ““AAUUTTOO””,,  cchhee  pprreevveeddee  llaa          

  ssiinnccrroonniizzzzaazziioonnee  pprrooggrraammmmaattaa  aauuttoommaattiiccaammeennttee;;  ““TTRR--,,  XX””  llaa          

  ssiinnccrroonniizzzzaazziioonnee  ddeellllaa  mmuussiiccaa  ccoonn  iill  mmiiccrrooffoonnoo;;  ““MMAANN””  llaa            

  ssiinnccrroonniizzzzaazziioonnee  mmaannuuaallee  ddeellllaa  sseeqquueennzzaa..  

--  ““CCIICCLLOO””::  qquueessttoo  ccoommaannddoo  ppeerrmmeettttee  ddii  ddeecciiddeerree  ssee  llaa  SSeeqquueennzzaa  ddeevvee          

  ccoonnttiinnuuaarree,,  ““rriippeetteennddoossii””,,  oo  ssee  ddeevvee  eesseegguuiirree  uunn  cciicclloo  ppeerr  ppooii          

  ffeerrmmaarrssii  ssuullll’’uullttiimmaa  sscceennaa..  PPeerr  sseelleezziioonnaarree  llaa  rriippeettiizziioonnee  cciicclliiccaa  ddeellllaa      

  sseeqquueennzzaa  cclliiccccaarree  iill  ccoommaannddoo  cchhee  ddoovvrràà  ddiivveenniirree  vveerrddee;;  ppeerr          

  eesseegguuiirree  ssoolloo  UUNN  cciicclloo  cclliiccccaarree  iill  ccoommaannddoo  iinn  mmooddoo  cchhee  ddiivveennttii          

  rroossssoo..  

--  ““AAVVAANNTTII””  ee  ““SSTTOOPP””::  qquueessttoo  ccoommaannddoo  ffuunnggee  ddaa  ppaauussaa  ppeerr  llaa  sseeqquueennzzaa..  IInn        

    ppoossiizziioonnee  ““GGoo””  lloo  sscchheerrmmoo  ssaarràà  VVeerrddee  ee  ii  pprrooiieettttoorrii  vveerrrraannnnoo          

  ccoossttaanntteemmeennttee  aaggggiioorrnnaattii;;  ssuu  ““SSttoopp””,,  lloo  sscchheerrmmoo  ssaarràà  rroossssoo  ee  llaa          

  sseeqquueennzzaa  nnoonn  aavvaannzzeerràà  ppiiùù,,  ddiissaabbiilliittaannddoo  ll’’AAuuttooRRaattee..  QQuueessttaa          

  ssiittuuaazziioonnee  vveerrrràà  mmaanntteennuuttaa  ffiinnoo  aa  qquuaannddoo  iill  ccoommaannddoo  nnoonn  ccaammbbiieerràà        

  nnuuoovvaammeennttee  ddii  ssttaattoo..  

--  ““AAVVAANNTTII””  ee  ””IINNDDIIEETTRROO””::  qquueessttoo  ccoommaannddoo  ffoorrnniissccee  ll’’ooppzziioonnee  ddii  ffaarr  ggiirraarree  llaa        

    sseeqquueennzzaa  ssiiaa  aavvaannttii  cchhee  iinnddiieettrroo..  CClliiccccaannddoo  iill  ccoommaannddoo  ssuull  vviiddeeoo  ssii        

  vveeddrràà  ssccoorrrreerree  llaa  sseeqquueennzzaa  ccoommee  rriicchhiieessttoo..  
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--  ““AAPPEERRTTOO””  ee  ““BBLLOOCCCCAATTOO””::  qquueessttoo  ccoommaannddoo  hhaa  lloo  ssccooppoo  ddii  bbllooccccaarree  uunnaa          

    sseeqquueennzzaa  qquuaannddoo  vviieennee  ccaarriiccaattaa  uunnaa  nnuuoovvaa  eesseeccuuzziioonnee..  IInn          

  ppoossiizziioonnee  ““LLoocckk””  lloo  sscchheerrmmoo  ssaarràà  rroossssoo  ee  aaii  pprrooiieettttoorrii  vveerrrraannnnoo          

  aannccoorraa  iinnvviiaattee  llee  iinnffoorrmmaazziioonnii  ddii  aaggggiioorrnnaammeennttoo  ddeellllaa  sseeqquueennzzaa..          

  SSaarràà  ppeerròò  ppoossssiibbiillee  ccaarriiccaarree  aanncchhee  uunnaa  nnuuoovvaa  eesseeccuuzziioonnee,,          

  mmaanntteenneennddoo  llaa  sseeqquueennzzaa  nneellllaa  sstteessssaa  ppoossiizziioonnee  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellllaa          

  lliissttaa  ddeellllee  sseeqquueennzzee..  SSii  ppoottrràà,,  aadd  eesseemmppiioo,,  ffaacciillmmeennttee  pprroovvaarree  ccoolloorrii        

  oo  ppoossiizziioonnii  ddiivveerrssee  aallll’’iinntteerrnnoo  ddii  eesseeccuuzziioonnii  ddiivveerrssee,,  ooppppuurree          

  mmaanntteenneerree  aattttiivvaa  ppeerr  ttuuttttoo  iill  tteemmppoo  uunnaa  sseeqquueennzzaa  ccoonntteenneennttee  ‘‘lluuccii          

  rreessiiddeennttii’’  sseennzzaa  ddoovveerrllaa  iinncclluuddeerree  iinn  ooggnnii  eesseeccuuzziioonnee..  

CCUUEE--LLIISSTT  ((lliissttaa  ddeellllee  eesseeccuuzziioonnii))  

LLaa  ppaaggiinnaa  ddeellllaa  lliissttaa  ddeellllee  eesseeccuuzziioonnii  hhaa  ppiiùù  ddii  uunn’’aapppplliiccaazziioonnee,,  ddii  ccoonnsseegguueennzzaa  iill  ssuuoo  uuttiilliizzzzoo  ppuuòò  

vvaarriiaarree  aa  sseeccoonnddaa  ddeellllaa  ssiittuuaazziioonnee..  

CCoossttiittuuiissccee  uunn  cceennttrroo  ddii  ccoonnttrroolllloo  qquuaannddoo  ssii  uuttiilliizzzzaa  ll’’iinntteerrffaacccciiaa  ccoonn  ttiimmee  ccooddee  ((ccooddiiccee  aa  tteemmppoo))  

VVooyyeettrraa  VV2244  SSMMPPTTEE  ee  llaa  sseeddee  iinn  ccuuii  vveennggoonnoo  ccrreeaattii,,  rreeggiissttrraattii  ee  ppllaayyeedd  bbaacckk  ((rriipprrooddoottttii))  ssppeettttaaccoollii  

ccoonn  ttiimmee  ccooddee..  PPeerr  ll’’uuttiilliizzzzoo  ddeellllaa  ssuuddddeettttaa  iinntteerrffaacccciiaa  ssii  ccoonnssiigglliiaa  ddii  lleeggggeerree    ““UUttiilliizzzzoo  

ddeellll’’iinntteerrffaacccciiaa  VVooyyeettrraa  VV2244  SSMMPPTTEE””  ccoonn  ttiimmee  ccooddee..  

LLaa  lliissttaa  ddeellllee  eesseeccuuzziioonnii,,  oollttrree  aa  ffuunnzziioonnaarree  ccoonn  uunnaa  ffoonnttee  ccoonn  ttiimmee  ccooddee,,  ppuuòò  ffuunnzziioonnaarree  aanncchhee  ccoonn  

ll’’oorroollooggiioo  iinntteerrnnoo  ddeell  ccoommppuutteerr..  IInn  qquueessttoo  mmooddoo  ggllii  ssppeettttaaccoollii  ppoossssoonnoo  eesssseerree  pprrooggrraammmmaattii  ttuuttttii  

aassssiieemmee  ee  ppooii  ffaattttii  ffuunnzziioonnaarree  sseennzzaa  aallccuunn  ooppeerraattoorree..  PPeerr  uulltteerriioorrii  iinnffoorrmmaazziioonnii  rriigguuaarrddaannttii  qquueessttaa  

aapppplliiccaazziioonnee  lleeggggeerree::  ““UUttiilliizzzzoo  ddeellll’’oorroollooggiioo  iinntteerrnnoo  ddeell  ccoommppuutteerr””..  

LLaa  lliissttaa  ddeellllee  eesseeccuuzziioonnii  ppuuòò  aanncchhee  ppeerr  ccrreeaarree  ee  ffaarr  ffuunnzziioonnaarree  llee  eesseeccuuzziioonnii  ddeell  pprroopprriioo  ssppeettttaaccoolloo,,  

ppeerrmmeetttteennddoonnee  ll’’oorrggaanniizzzzaazziioonnee  sseeccoonnddoo  ll’’oorrddiinnee  pprreeffeerriittoo..  PPeerr  uulltteerriioorrii  iinnffoorrmmaazziioonnii  rriigguuaarrddaannttii  

qquueesstt’’iimmppiieeggoo  ddeellllaa  cceennttrraalliinnaa  lleeggggeerree  ““CCoolllleeggaammeennttii  ddeellllee  eesseeccuuzziioonnii  nneellllaa  cceennttrraalliinnaa  33003322””..  

PPeerr  aacccceeddeerree  aadd  uunnaa  ddeellllee  ffuunnzziioonnii  ““CCUUEE--LLIISSTT””  cclliiccccaarree  iill  ccoommaannddoo  ““CCUUEE--LLIISSTT””  ddeessiiddeerraattoo  ddaall  MMeennùù  

PPrriinncciippaallee..  

CCoolllleeggaammeennttoo  ddeellllee  eesseeccuuzziioonnii  nneellllaa  cceennttrraalliinnaa  33003322  

CCoolllleeggaarree  eesseeccuuzziioonnii  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellllaa  CCuuee--LLiisstt  ssiiggnniiffiiccaa  eesssseerree  iinn  ggrraaddoo  ddii  ccrreeaarree  qquuaallssiiaassii  ssppeettttaaccoolloo,,  

ddii  qquuaallssiiaassii  ddiimmeennssiioonnee,,  uuttiilliizzzzaannddoo  qquuaallssiiaassii  nnuummeerroo  ddii  eesseeccuuzziioonnii  ppeerr  uunn  nnuummeerroo  iilllliimmiittaattoo  ddii  vvoollttee..  

LLaa  ““SShhooww  LLiisstt””  ((lliissttaa  ddeelllloo  ssppeettttaaccccoolloo))  ppuuòò  ffuunnzziioonnaarree  mmaannuuaallmmeennttee  eedd  eesssseerree  ppooii  ffaacciillmmeennttee  rrii--

eeddiittaattaa,,  aadd  eesseemmppiioo  ssee  vviieennee  ccaammbbiiaattoo  ll’’oorrddiinnee  ddii  ssuucccceessssiioonnee..  

LLaa  CCuuee--LLiisstt  ppuuòò  eesssseerree  uuttiilliizzzzaattaa  iinn  qquueessttoo  mmooddoo  iinn  eennttrraammbbii  ii  mmoodduullii,,  ““CCUUEE--LLIISSTT  ((SSMMPPTTEE))””  oo  ““CCUUEE--

LLIISSTT  ((PPCC  CCLLOOCCKK))””..  

QQuuaannddoo  vviieennee  uuttiilliizzzzaattaa  qquueessttaa  ffuunnzziioonnee  vvii  éé  uunnaa  cceerrttaa  pprroocceedduurraa  ddaa  sseegguuiirree..  NNeellllaa  ppaarrttee  ssuuppeerriioorree  

ddeelllloo  sscchheerrmmoo  ssaarraannnnoo  vviissuuaalliizzzzaattii  ii  vvaarrii  ccoommaannddii  ppeerr  ll’’eesseeccuuzziioonnee  ddeelllloo  ssppeettttaaccoolloo,,  mmeennttrree  iinn  qquueellllaa  

iinnffeerriioorree  qquueellllii  ppeerr  aacccceeddeerree  aallllaa  pprrooggrraammmmaazziioonnee  ddeellllaa  CCuuee--LLiisstt..  SSii  rriiccoorrddaa  cchhee  éé  nneecceessssaarriioo  

sseelleezziioonnaarree  pprriimmaa  uunn  ccoommaannddoo  nneellllaa  ppaarrttee  ssuuppeerriioorree  ddeelllloo  sscchheerrmmoo  ppeerr  aacccceeddeerree  aallllaa  ppaarrttee  iinnffeerriioorree;;  

aadd  eesseemmppiioo  ppeerr  ccaanncceellllaarree  uunnaa  vvooccee  ddaallllaa  lliissttaa  ddeelllloo  ssppeettttaaccoolloo,,  sseelleezziioonnaarree  ddaapppprriimmaa  llaa  vvooccee  ee  ssoolloo  

ddooppoo  ““DDEELLEETTEE””,,  nnoonn  vviicceevveerrssaa..    
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LLaa  pprriimmaa  vvoollttaa  cchhee  ssii  uuttiilliizzzzaa  llaa  ““CCUUEE--LLIISSTT””  ddooppoo  aavveerr  aavveerr  ffoorrmmaattttaattoo  iill  ddiissccoo  ffiissssoo,,  ssuull  vviiddeeoo,,  aa  

ssiinniissttrraa  ddeelllloo  sscchheerrmmoo,,  aappppaarriirraannnnoo  ddiieeccii  vvooccii  ccoonn  llaa  ssccrriittttaa  ““EEMMPPTTYY””..  SSii  ttrraattttaa  ddii  vvaalloorrii  ddii  ddeeffaauulltt  cchhee  

vveerrrraannnnoo  mmaanntteennuuttii  ffiinnoo  aa  qquuaannddoo  nnoonn  ssaarraannnnoo  ccaanncceellllaattii  oo  ssoossttiittuuiittii  ddaa  uunnaa  lliissttaa  ddii  ssppeettttaaccoolloo  ssaallvvaattaa  

iinn  pprreecceeddeennzzaa..  CCii  ddeevvoonnoo  eesssseerree  sseemmpprree  aallmmeennoo  ddiieeccii  vvooccii  nneellllaa  lliissttaa,,  aanncchhee  dduurraannttee  iill  pprroocceessssoo  ddii  

eeddiittiinngg;;  qquuiinnddii  nnoonn  ssaarràà  ppoossssiibbiillee  ccaanncceellllaarrllee  ffiinnoo  aa  qquuaannddoo  nnoonn  vvii  ssaarràà  uunn  nnuummeerroo  ddii  vvooccii  ssuuffffiicciieennttii  aa  

ccoopprriirree  llaa  lloorroo  aasssseennzzaa..  

PPeerr  aasssseeggnnaarree  uunnaa  lliigghhttiinngg  ccuuee  ((eesseeccuuzziioonnee  lluuccii))  aa  uunnaa  ddeellllee  vvooccii  nneellllaa  ppaarrttee  ssuuppeerriioorree  ddeelllloo  

sscchheerrmmoo,,  sseelleezziioonnaarree  iinnnnaannzzii  ttuuttttoo  llaa  rriiggaa  iinn  ccuuii  ssii  ddeessiiddeerraa  ccoollllooccaarrllaa,,  cchhee  ddiivveenntteerràà  bblluu,,  ppooii  cclliiccccaarree  

““LLOOAADD  CCUUEE””..  

SSeelleezziioonnaannddoo  llaa  ppaarrttee  ddeessttrraa  ddeelllloo  sscchheerrmmoo  aappppaarriirràà  llaa  lliissttaa  ddeellllee  lliigghhttiinngg  ccuueess  ssaallvvaattee,,  ccoommee  aavvvviieennee  

nneell  mmooddoo  ““CCUUEE””  ddeellllaa  cceennttrraalliinnaa..  PPeerr  sseelleezziioonnaarree  ll’’eesseeccuuzziioonnee  ddaa  ccoollllooccaarree  nneellllaa  rriiggaa  iilllluummiinnaattaa  iinn  bblluu  

tteenneerree  cclliiccccaattoo  iill  mmoouussee  ssuull  nnoommee  ddeellll’’eesseeccuuzziioonnee  aa  ddeessttrraa  ddeelllloo  sscchheerrmmoo..  LLaa  LLiigghhttiinngg  ccuuee  aappppaarriirràà  

aalllloorraa  ssuullllaa  rriiggaa  sseelleezziioonnaattaa  ee  vveerrrràà  iinnvviiaattaa  aaii  pprrooiieettttoorrii  lluuccee  ppeerr  eesssseerree  aattttiivvaattaa..  

IInn  qquueessttoo  mmooddoo  vviieennee  ccrreeaattaa  uunnaa  lliissttaa  ddeelllloo  ssppeettttaaccoolloo  ccoommpplleettaa..  

SSccoorrrriimmeennttoo  ddeellllaa  lliissttaa  vveerrssoo  ll’’aallttoo,,  ““PPAAGGEE  UUPP””,,  ee  vveerrssoo  iill  bbaassssoo  ““PPAAGGEE  DDOOWWNN””  

PPeerr  ffaarr  ssccoorrrreerree  llaa  lliissttaa  cclliiccccaarree  ii  ccoommaannddii  ““PPAAGGEE  UUPP””  ee  ““PPAAGGEE  DDOOWWNN””..  UUttiilliizzzzaannddoo  iill  ttaassttoo  aa  ssiinniissttrraa  

ddeell  mmoouussee  llaa  lliissttaa  ssii  mmuuoovveerràà  ddii  uunnaa  vvooccee  aallllaa  vvoollttaa,,  ccoonn  iill  ttaassttoo  cceennttrraallee  ssccoorrrreerràà  aa  ggrruuppppii  ddii  ddiieeccii  

vvooccii  aallllaa  vvoollttaa,,  mmeennttrree  ccoonn  iill  ttaassttoo  aa  ddeessttrraa  ssaarràà  ppoossssiibbiillee  ppoossiizziioonnaarrssii  aallll’’iinniizziioo  oo  aallllaa  ffiinnee  ddeellllaa  lliissttaa..  

AADDDD  ((aaggggiiuunnggii))  

PPeerr  aaggggiiuunnggeerree  aallttrree  rriigghhee  aallllaa  lliissttaa  ddeellllee  eesseeccuuzziioonnii  cclliiccccaarree  iill  mmoouussee  ssuull  ccoommaannddoo  ““AADDDD””,,  iinn  bbaassssoo  

ssuulllloo  sscchheerrmmoo..  OOggnnii  vvoollttaa  cchhee  iill  ccoommaannddoo  vveerrrràà  cclliiccccaattoo  ssii  aaggggiiuunnggeerràà  uunnaa  rriiggaa  vvuuoottaa  iinn  ffoonnddoo  aallllaa  

lliissttaa..  

IINNSSEERRTT  ((iinnsseerriissccii))  

PPeerr  iinnsseerriirree  uunnaa  vvooccee  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellllaa  lliissttaa  sseelleezziioonnaarree  uunnaa  vvooccee  ggiiàà  iinnsseerriittaa;;  ppooii  sseelleezziioonnaarree  qquueellllaa  

iimmmmeeddiiaattaammeennttee  ssoottttoo  llaa  ppoossiizziioonnee  ddoovvee  ssii  iinntteennddee  iinnsseerriirree  llaa  nnuuoovvaa  rriiggaa  ee  cclliiccccaarree  ““IINNSSEERRTT””,,  iinn  

bbaassssoo  ssuulllloo  sscchheerrmmoo::  aappppaarriirràà  aalllloorraa  uunnaa  nnuuoovvaa  rriiggaa,,  lliibbeerraa..  

DDEELLEETTEE  ((eelliimmiinnaa))  

PPeerr  ccaanncceellllaarree  uunnaa  vvooccee  ddaallllaa  lliissttaa,,  sseelleezziioonnaarree  uunnaa  vvooccee,,  ppooii  sseelleezziioonnaarree  qquueellllaa  cchhee  ssii  vvuuoollee  

ccaanncceellllaarree  ddaallllaa  lliissttaa  ee  cclliiccccaarree  ““DDEELLEETTEE””,,  iinn  bbaassssoo  ssuulllloo  sscchheerrmmoo::  llaa  vvooccee  vveerrrràà  ccoossìì  ccoommpplleettaammeennttee  

ccaanncceellllaattaa  ddaallllaa  lliissttaa..  

SSAAVVEE  ((ssaallvvaa))  

PPeerr  ssaallvvaarree  uunnoo  ssppeettttaaccoolloo  iinn  qquuaallssiiaassii  mmoommeennttoo  cclliiccccaarree  ““SSAAVVEE  LLIISSTT””..  AAppppaarriirràà  aalllloorraa  ssuulllloo  sscchheerrmmoo  

uunnaa  ffiinneessttrraa  cchhee  cchhiieeddeerràà  ssee  ssii  vvuuoollee  aannnnuullllaarree  llaa  lliissttaa  pprreecceeddeennttee  ((““OOVVEERRWWRRIITTEE  PPRREEVVIIOOUUSS  LLIISSTT::  

YYEESS//NNOO””))..  QQuueessttaa  ffiinneessttrraa  ssii  rriiffeerriissccee  aallll’’uullttiimmaa  lliissttaa  ssaallvvaattaa  ee  cchhiieeddee  ccoonnffeerrmmaa  ppeerr  ssoossttiittuuiirrllaa  ccoonn  llaa  

lliissttaa  vviissuuaalliizzzzaattaa..  EE’’  ppoossssiibbiillee  ssaallvvaarree  ssoolloo  uunnaa  lliissttaa  ppeerr  ooggnnii  ffuunnzziioonnee  ““CCuuee--LLiisstt””::  uunnaa  ppeerr  llaa  CCuuee--LLiisstt  

((SSMMPPTTEE))  eedd  uunnaa  ppeerr  llaa  CCuuee--LLiisstt  ((PPCC  CCLLOOCCKK))..  QQuueessttee  dduuee  lliissttee  ppoossssoonnoo  eesssseerree  ppeerròò  ttoottaallmmeennttee  

ddiiffffeerreennttii..  

LLOOAADD  ((ccaarriiccaa))  
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EEnnttrraannddoo  nneell  mmooddoo  ““CCUUEE--LLIISSTT””  ddeellllaa  cceennttrraalliinnaa,,  ddooppoo  aavveerr  ccaarriiccaattoo  llaa  lliissttaa  aappppaarriirraannnnoo  ddiieeccii  rriigghhee  

vvuuoottee  ssuulllloo  sscchheerrmmoo,,  aanncchhee  ssee  eerraa  ggiiàà  ssttaattaa  ssaallvvaattaa  uunnaa  lliissttaa  iinn  pprreecceeddeennzzaa..  PPeerr  ccaarriiccaarree  uunnaa  lliissttaa  

ggiiàà  ssaallvvaattaa,,  cclliiccccaarree  ““LLOOAADD  LLIISSTT””..  AAppppaarriirràà  aalllloorraa  ssuulllloo  sscchheerrmmoo  uunnaa  ffiinneessttrraa  cchhee  cchhiieeddeerràà  ccoonnffeerrmmaa  

ppeerr  aannnnuullllaarree  llaa  lliissttaa  pprreecceeddeennttee  ((““OOVVEERRWWRRIITTEE  PPRREEVVIIOOUUSS  LLIISSTT::  YYEESS//NNOO””))..  QQuueessttaa  ffiinneessttrraa  ssii  

rriiffeerriissccee  aallllaa  lliissttaa  cchhee  aappppaarree  ssuull  vviiddeeoo  ee  cchhiieeddee  ssee  ssii  vvuuoollee  ssoossttiittuuiirrllaa..  PPeerr  ccaarriiccaarree  llaa  lliissttaa  ddeessiiddeerraattaa  

sseelleezziioonnaattee  ““YYeess””..  

DDBBOO  

LLaa  CCuuee--LLiisstt  ppeerrmmeettttee  ll’’aacccccceessssoo  aaii  ccoommaannddii  ssiittuuaattii  iinn  bbaassssoo  aa  ddeessttrraa  ddeelllloo  sscchheerrmmoo  ee  ccoonnttrraasssseeggnnaattii  

ccoonn  ““DDBBOO””..  PPeerr  sseelleezziioonnaarree  qquueessttii  ccoommaannddii  cclliiccccaarrllii  iinn  mmooddoo  cchhee  vveennggaannoo  iilllluummiinnaattii  iinn  vveerrddee;;  ssii  

vveerriiffiicchheerràà  aalllloorraa  uunn  bbllaacckkoouutt  ttoottaallee  iimmmmeeddiiaattoo..  PPeerr  aannnnuullllaarree  llaa  sseelleezziioonnee  cclliiccccaarree  iill  ccoommaannddoo  iinn  

mmooddoo  cchhee  rriittoorrnnii  aalllloo  ssttaattoo  pprreecceeddeennttee  ee  llee  eesseeccuuzziioonnii  ddii  iilllluummiinnaazziioonnee  ddiivveennttiinnoo  nnuuoovvaammeennttee  aattttiivvee..  

QQUUIITT  ((eessccii))  

IInn  bbaassssoo  aa  ddeessttrraa  ssuulllloo  sscchheerrmmoo  ssii  ttrroovvaa  iill  ccoommaannddoo  ““QQUUIITT””,,  cchhee  ssee  cclliiccccaattoo  rriippoorrtteerràà  aall  mmeennùù  

pprriinncciippaallee..  SSeelleezziioonnaannddoolloo  vviissuuaalliizzzzeerràà  uunnaa  ffiinneessttrraa  ddii  ccoonnffeerrmmaa  aall  cceennttrroo  ddeelllloo  sscchheerrmmoo  cchhee  cchhiieeddeerràà  

ssee  eeffffeettttiivvaammeennttee  ssii  vvuuoollee  uusscciirree  ddaallllaa  ppaaggiinnaa  ddeellllaa  CCuuee--LLiisstt..  CClliiccccaannddoo  ““YYeess””  ssii  rriittoorrnneerràà  aall  ““MMAAIINN  

MMEENNUU””  ddeellllaa  cceennttrraalliinnaa..  

RRiiccoorrddaarrssii  ddii  ssaallvvaarree  ttuuttttee  llee  vvaarriiaazziioonnii  oo  ggllii  iinnsseerriimmeennttii  pprriimmaa  ddii  uusscciirree  ddaall  pprrooggrraammmmaa..  

UUttiilliizzzzoo  ddeellll’’iinntteerrffaacccciiaa  ccoonn  TTiimmee  CCooddee  VVooyyeettrraa  VV2244  SSMMPPTTEE  

IIll  SSiisstteemmaa  ddii  CCoonnttrroolllloo  ddeelllloo  SSppeettttaaccoolloo  SSMMPPTTEE  MMaarrttiinn  PPrrooffeessssiioonnaall  ppeerrmmeettttee  uunnaa  ppiieennaa  iinntteeggrraazziioonnee  

ddii  ttuuttttii  ggllii  eeffffeettttii  nneecceessssaarrii  ppeerr  rreeaalliizzzzaarree  aanncchhee  lloo  ssppeettttaaccoolloo  ppiiùù  ccoommpplleessssoo,,  iill  ttuuttttoo  ttrraammiittee  iill  TTiimmee  

CCooddee  SSMMPPTTEE..  CCoonn  llaa  cceennttrraalliinnaa  MMaarrttiinn  PPrrooffeessssiioonnaall  33003322  éé  ppoossssiibbiillee  ccoonnttrroollllaarree  ii  ddiissppoossiittiivvii  ddii  

iilllluummiinnaazziioonnee  ““iinntteelllliiggeennttii””  MMaarrttiinn,,  ii  DDiimmmmeerr,,  ii  MMoottoorrii,,  llee  mmaacccchhiinnee  ppeerr  iill  ffuummoo  eedd  aallttrroo  aannccoorraa..  QQuueessttii  

eeffffeettttii  ppoottrraannnnoo  iinnoollttrree  eesssseerree  vvaarriiaammeennttee  ccoommbbiinnaattii  ppeerr  ddaarree  vviittaa  aa  uunnoo  ssppeettttaaccoolloo  vveerraammeennttee  

ssoorrpprreennddeennttee,,  ssiiaa  eessssoo  uunnoo  ssppeettttaaccoolloo  ddii  lluuccii,,  uunnaa  ccoonnffeerreennzzaa  oo  uunnaa  mmaanniiffeessttaazziioonnee  mmuullttiimmeeddiiaallee;;  iill  

SSiisstteemmaa  ddii  CCoonnttrroolllloo  ddeelllloo  SSppeettttaaccoolloo  MMaarrttiinn  SSMMPPTTEE  ppuuòò  aaddddaattttaarrssii  aa  qquuaassii  ooggnnii  cciirrccoossttaannzzaa  ee  

ppeerrmmeettttee  ddii  ccoolllleeggaarree  iinn  ppaarraalllleelloo  uunn  nnuummeerroo  iilllliimmiittaattoo  ddii  cceennttrraalliinnee..  

HHaarrddwwaarree  nneecceessssaarriioo  ppeerr  iill  ffuunnzziioonnaammeennttoo  ddeell  CCoonnttrroolllloo  ddeelllloo  SSppeettttaaccoolloo  SSMMPPTTEE  

IIll  SSiisstteemmaa  ppeerr  iill  CCoonnttrroolllloo  ddeelllloo  SSppeettttaaccoolloo  SSMMPPTTEE  ssii  bbaassaa  ssuullll’’uuttiilliizzzzoo  ddeell  ccoommppuutteerr  ee  aaffffiinncchhéé  ooppeerrii  

aall  mmeegglliioo  ssaarràà  nneecceessssaarriioo  iill  sseegguueennttee  eeqquuiippaaggggiiaammeennttoo::  

  --  IInntteerrffaacccciiaa  VVooyyeettrraa  SSMMPPTTEE  aa  2244  VVoollttss..  

  --  UUnnoo  ssttrruummeennttoo  aapppprroopprriiaattoo  ppeerr  rreeggiissttrraarree  ee  rriipprroodduurrrree  llee  ffoonnttii  ssoonnoorree  cchhee  ssii    

  ddeessiiddeerraannoo  uuttiilliizzzzaarree..  

  --  CCaavvii  AAuuddiioo  RRCCAA  ppeerr  iill  ccoolllleeggaammeennttoo  ddeellll’’iinntteerrffaacccciiaa  SSMMPPTTEE..  

CCoolllleeggaammeennttoo  ddeell  SSiisstteemmaa  ppeerr  iill  CCoonnttrroolllloo  ddeelllloo  SSppeettttaaccoolloo  SSMMPPTTEE  

  --  DDiissiinnsseerriirree  ttuuttttii  ii  ccaavvii  ppeerr  ll’’aalliimmeennttaazziioonnee  eelleettttrriiccaa  ddaall  PPCC  aall  ffiinnee  ddii  eevviittaarree      

  ssccoossssee..  

  --  AApprriirree  iill  ccoommppuutteerr  eedd  iinnsseerriirree  llaa  sscchheeddaa  ddaa  2244VV  nneellll’’aappppoossiittoo          

  aallllooggggiiaammeennttoo  nneellllaa  sscchheeddaa  mmaaddrree..  



TTeecchhnniiccaall@@mmaarrttiinn..iitt  

  --  CChhiiuuddeerree  iill  ccoommppuutteerr  ee  ccoolllleeggaarree  ccoommee  sseemmpprree  TTaassttiieerraa,,  VViiddeeoo,,  ccaavvii  ppeerr        

  ll’’aalliimmeennttaazziioonnee  eelleettttrriiccaa  ee  lluummiinnoossaa..  

  --  CCoolllleeggaarree  aallll’’iinntteerrffaacccciiaa  iill  ccaavvoo  ffoorrnniittoo  ccoonn  llaa  sscchheeddaa  VVooyyeettrraa..  

  --  RRii--ccoolllleeggaarree  llaa  cceennttrraalliinnaa  33003322  aallllaa  ffoonnttee  ddii  aalliimmeennttaazziioonnee  eelleettttrriiccaa..  

SSooffttwwaarree  nneecceessssaarriioo  aallll’’iinntteerrffaacccciiaa  VVooyyeettrraa  

DDooppoo  aavveerr  iinnssttaallllaattoo  ll’’hhaarrddwwaarree,,  ccrreeaarree  uunn’’iinnddiirriizzzzaarriioo  cchhiiaammaattoo  VV2244  ssuull  ddiissccoo  ffiissssoo  ee  ccooppiiaarree  ddaall  

ddiisscchheettttoo  ssuullll’’iinnddiirriizzzzaarriioo  iill  ffiillee  VVAAPPII2244SS..CCOOMM,,  ffoorrnniittoo  ccoonn  ll’’iinntteerrffaacccciiaa..  QQuueessttoo  ffiillee  éé  uunn  pprrooggrraammmmaa  

ppiilloottaa  cchhee  ddeevvee  eesssseerree  iinnssttaallllaattoo  pprriimmaa  ddeell  pprrooggrraammmmaa  33003322,,  ssii  pprreeggaa  qquuiinnddii  ddii  aaggggiiuunnggeerree  aall  ffiillee  

AAUUTTOOEEXXEECC..BBAATT  qquuaannttoo  sseegguuee::  

LLHH\\VV2244\\VVAAPPII2244SS  

IInn  qquueessttoo  mmooddoo  iill  ffiillee  VVAAPPII2244SS  vveerrrràà  ccaarriiccaattoo  aauuttoommaattiiccaammeennttee  qquuaannddoo  iill  ccoommppuutteerr  vviieennee  aavvvviiaattoo..  SSii  

oosssseerrvvii  cchhee  llaa  CCeennttrraalliinnaa  33003322  NNOONN  ssaarràà  iinn  ggrraaddoo  ddii  lleeggggeerree  iill  ttiimmee  ccooddee  SSMMPPTTEE  ssee  pprriimmaa  ddii  aavvvviiaarrllaa  

nnoonn  éé  ssttaattoo  ccaarriiccaattoo  iill  ffiillee  VVAAPPII2244SS,,  ee  ssee  ssii  tteennttaa  ddii  ffaarrlloo  pprroobbaabbiillmmeennttee  ssii  bblloocccchheerràà..  

DDooppoo  aavveerr  ccoommpplleettaattoo  llee  mmooddiiffiicchhee  ddii  ccuuii  ssoopprraa,,  ffaarr  ggiirraarree  iill  ssooffttwwaarree  33003322,,  ccoommee  ggiiàà  iilllluussttrraattoo  nneell  

pprreesseennttee  mmaannuuaallee,,  iinnsseerriirree  iill  mmooddoo  ““SSEETTUUPP””  ee  sseelleezziioonnaarree  iill  ssoottttoo--mmeennuu  ““SSYYSSTTEEMM  HHAARRDDWWAARREE  

SSEETTUUPP””..  

IInn  aallttoo  aa  ddeessttrraa  ddeelllloo  sscchheerrmmoo  ssii  ttrroovvaa  llaa  sseezziioonnee  ““AADDDDIITTIIOONNAALL  HHAARRDDWWAARREE””  eedd  uunn  ccoommaannddoo  ppeerr  

ll’’iinntteerrffaacccciiaa  VVooyyeettrraa  SSMMPPTTEE  VV2244;;  cclliiccccaarree  iill  ccoommaannddoo  ddeellll’’iinntteerrffaacccciiaa  iinn  mmooddoo  cchhee  ddiivveennttii  vveerrddee..  IInn  

qquueessttoo  mmooddoo  vveerrrràà  aabbiilliittaattoo  qquuaallssiiaassii  ttiippoo  ddii  ccoommuunniiccaazziioonnee  ttrraa  iill  ccoommppuutteerr  ee  ll’’iinntteerrffaacccciiaa..  

LLaa  ffoonnttee  ssoonnoorraa  ppeerr  iill  CCoonnttrroolllloo  ddeelllloo  SSppeettttaaccoolloo  SSMMPPTTEE  

LLaa  ffoonnttee  ssoonnoorraa  uuttiilliizzzzaattaa  ppeerr  lloo  ssppeettttaaccoolloo  rriicchhiieeddee  cchhee  iill  ccooddiiccee  SSMMPPTTEE  ffuunnzziioonnii  iinn  ppaarraalllleelloo  ccoonn  llaa  

mmuussiiccaa..  PPeerr  uunn  ffuunnzziioonnaammeennttoo  ccoorrrreettttoo  ee  ppeerr  eesssseerree  ssiiccuurrii  cchhee  vveennggaa  rriicceevvuuttoo  ssoolloo  ddaall  pprroopprriioo  

ccoommppuutteerr  qquueessttoo  ccooddiiccee  nneecceessssiittaa  ddii  uunn  ccaannaallee  ssoonnoorroo  ddeeddiiccaattoo..  VVii  ssoonnoo  vvaarrii  mmooddii  ppeerr  ootttteenneerree  

qquueessttoo..  NNuummeerroossii  ssttrruummeennttii  ddii  rriiaassccoollttoo  ppoosssseeggggoonnoo  44  oo  ppiiùù  ttrraacccciiaattii  iinnccoorrppoorraattii,,  ssii  ttrraattttaa  qquuiinnddii  ssoolloo  

ddii  uunn  pprroobblleemmaa  ccoolllleeggaattoo  aalllloo  ssttrruummeennttoo  ddii  rreeggiissttrraazziioonnee  oo  rriipprroodduuzziioonnee  ddeell  ssuuoonnoo..  EE’’  ppoossssiibbiillee  

sscceegglliieerree  ttrraa  ccaasssseettttee  DDAATT,,  AADDAATT,,  VViiddeeoo,,  DDCCCC,,  bboobbiinnee  oo  ppeerrffiinnoo  ccaasssseettttee  ssttaannddaarrdd..  PPeerr  pprroodduurrrree  uunn  

ttrraacccciiaattoo  sstteerreeoo  ccoonn  ll’’SSMMPPTTEE  ccoolllleeggaattoo  iinn  ppaarraalllleelloo  aassssiiccuurraarrssii  cchhee  llaa  pprroopprriiaa  mmaacccchhiinnaa  ppoossssaa  aavveerree  

aacccceessssoo  aadd  aallmmeennoo  ttrree  ddii  qquueessttii  ttrraacccciiaattii;;  ssee  ttuuttttaavviiaa  ssii  ddeessiiddeerraa  uunnaa  sseemmpplliiccee  rriipprroodduuzziioonnee  iinn  mmoonnoo  

ssaarraannnnoo  ssuuffffiicciieennttii  dduuee  ttrraacccciiaattii  ((eess..  uunn  rriipprroodduuttttoorree  ssttaannddaarrdd  ddii  ccaasssseettttee))..  LLaa  qquuaalliittàà  ddeellllaa  

rriipprroodduuzziioonnee  éé  iimmppoorrttaannttee  eedd  éé  uunn  eelleemmeennttoo  ddaa  tteenneerree  iinn  ddeebbiittaa  ccoonnssiiddeerraazziioonnee  aall  mmoommeennttoo  ddeellllaa  

pprreevveennttiivvaazziioonnee  ppeerr  iill  ssuuddddeettttoo  eeqquuiippppaaggggiiaammeennttoo..  

TTrraassccrriizziioonnee  ddeell  ccooddiiccee  SSMMPPTTEE  ssuullllaa  FFoonnttee  SSoonnoorraa  

IIll  mmaannuuaallee  VVooyyeettrraa  aaccqquuiissttaattoo  ccoonn  ll’’iinntteerrffaacccciiaa    ffoorrnniirràà  iinnffoorrmmaazziioonnii  eessaauurriieennttii  ssuullllaa  ccrreeaazziioonnee  ee  llaa  

lleettttuurraa  ddeell  ccooddiiccee  aa  tteemmppoo  SSMMPPTTEE,,  mmaa  ssaarraannnnoo  ccoommuunnqquuee  nneecceessssaarriiee  llee  sseegguueennttii  iinnffoorrmmaazziioonnii::  

II  ppaarraammeettrrii  ddii  ddeeffaauulltt  ddeellll’’iinntteerrffaacccciiaa  ssoonnoo  iimmppoossttaattii  ssuu  2255  iimmmmaaggiinnii  aall  sseeccoonnddoo,,  ssiiaa  ppeerr  llaa  ccrreeaazziioonnee  

cchhee  ppeerr  llaa  ssuucccceessssiivvaa  lleettttuurraa  ddeell  sseeggnnaallee  ddeell  CCooddiiccee  aa  TTeemmppoo..  

PPeerr  llaa  ccrreeaazziioonnee  ddeell  TTiimmee  CCooddee  éé  ssuuffffiicciieenntteeuunn  ffiillee  DDOOSS,,  qquuiinnddii  pprriimmaa  ddii  iinniizziiaarree  aadd  iimmppoossttaarree  ttaallee  

ccooddiiccee,,  uusscciirree  ddaall  ssooffttwwaarree  33003322  ee  rriieennttrraarree  iinn  DDOOSS,,  qquuiinnddii  aavvvviiaarree  iill  pprrooggrraammmmaa  SSMMPPTTEEGGEENN..EEXXEE  
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ddiiggiittaannddoo  SSMMPPTTEEGGEENN<<EEnntteerr>>  ddaallllaa  rriiggaa  ddeeii  ccoommaannddii..  QQuueessttoo  éé  iill  pprrooggrraammmmaa  cchhee  ccoonnttrroolllleerràà  llaa  

ccrreeaazziioonnee  ddeell  TTiimmee  CCooddee  ddaallll’’iinntteerrffaacccciiaa..  

IIMMPPOORRTTAANNTTEE  

DDooppoo  aavveerr  iimmppoossttaattoo  llaa  ccooddiiffiiccaa  SSMMPPTTEE  ssuullllaa  ffoonnttee,,  nnoonn  ssaarràà  ppiiùù  ppoossssiibbiillee  mmooddiiffiiccaarrllaa,,  nnoonn  ssaarràà  

qquuiinnddii  ppiiùù  ppoossssiibbiillee  rreeggiissttrraarree  ssuu  nneessssuunnaa  ppaarrttee  ddeell  ttrraacccciiaattoo  sseennzzaa  rriiccooddiiffiiccaarree  ttuuttttoo  iill  ttrraacccciiaattoo  

SSMMPPTTEE..  

PPeerr  iinnsseerriirree  llaa  ttrraacccciiaa  SSMMPPTTEE  ssuullllaa  ffoonnttee  sseegguuiirree  llee  ffaassii  sseegguueennttii::  

--  CCoolllleeggaarree  ll’’uusscciittaa  SSMMPPTTEE  pphhoonnoo  ((ddeell  mmiiccrrooffoonnoo))  RRCCAA  ddeellll’’IInntteerrffaacccciiaa  VV2244  aallll’’iinnggrreessssoo  ddeell  

rreeggiissttrraattoorree..  

--  AAvvvviiaarree  iill  pprrooggrraammmmaa  ‘‘SSMMPPTTEEGGEENN””  ssuull  ccoommppuutteerr..  

--  VVeerrrràà  ddaattaa  ttrraammiittee  lloo  sscchheerrmmoo  ll’’ooppzziioonnee  ddii  iimmppoossttaarree  uunn  OOffffsseett  aall  mmoommeennttoo  ddii  iinniizziioo  ddeell  

sseeggnnaallee  SSMMPPTTEE..  QQuueessttaa  ffuunnzziioonnee  ppeerrmmeettttee  ddii  mmaanntteenneerree  uunn  oorrddiinnee  nneelllloo  ssppeettttaaccoolloo,,  aadd  eesseemmppiioo  

iimmppoossttaannddoo  ppeerr  iill  pprriimmoo  ssppeettttaaccoolloo  uunn  OOffffsseett==00,,  ppeerr  iill  sseeccoonnddoo  uunn  OOffffsseett==11  oorraa  ee  ccoossìì  vviiaa..  PPeerr  

sseelleezziioonnaarree  uunn  OOffffsseett,,  ddiiggiittaarree  iinnnnaannzzii  ttuuttttoo  uunn  vvaalloorree  nnuummeerriiccoo  cchhee  rraapppprreesseennttii  ll’’OOffffsseett  ppeerr  llaa  

ccoolloonnnnaa  ddeellllee  oorree,,  ddaarree  ppooii  ll’’iinnvviioo  ee  ddiiggiittaarree  iill  vvaalloorree  ppeerr  ii  mmiinnuuttii..  CCoonnttiinnuuaarree  iinn  qquueessttoo  mmooddoo  ffiinnoo  aa  

qquuaannddoo  nnoonn  ssii  ssaarraannnnoo  iimmppoossttaattii  ii  vvaalloorrii  ppeerr  ooggnnii  OOffffsseett..  AA  qquueessttoo  ppuunnttoo  iill  ccoommppuutteerr  iinnffoorrmmeerràà  cchhee  éé  

pprroonnttoo  ppeerr  ccrreeaarree  iill  ttiimmee  ccooddee..  PPrreemmeerree  iill  ttaassttoo  ““RReeccoorrdd””  ddeell  rreeggiissttrraattoorree,,  ppooii  uunn  ccoommaannddoo  qquuaallssiiaassii  

ssuullllaa  ttaassttiieerraa  ddeell  ccoommppuutteerr  ppeerr  ccoommiinncciiaarree  llaa  CCrreeaazziioonnee  ddeell  TTiimmee  CCooddee..  OOrraa  ll’’iinntteerrffaacccciiaa  ccrreeeerràà  iill  

CCooddiiccee  aa  TTeemmppoo  SSMMPPTTEE  sseennzzaa  iinntteerrrroommppeerrssii,,  sseegguueennddoo  ll’’oorrddiinnee  ssttaabbiilliittoo,,  ffiinnoo  aa  qquuaannddoo  nnoonn  rriicceevveerràà  

uunn  ccoommaannddoo  ddii  aarrrreessttoo..  

MMeennttrree  ll’’iinntteerrffaacccciiaa  VVooyyeettrraa  ssttaa  ccrreeaannddoo  iill  ccooddiiccee  SSMMPPTTEE,,  iill  LLEEDD  rroossssoo  ddeellll’’uunniittàà  ssaarràà  aacccceessoo  ee  

llaammppeeggggiiaannttee,,  aapppprroossssiimmaattiivvaammeennttee  dduuee  sseeccoonnddii  aacccceessoo  ee  uunnoo  ssppeennttoo..  

NNoottaa  ::  SSii  rraaccccoommaannddaa  ddii  ccooddiiffiiccaarree  llaa  pprroopprriiaa  ffoonnttee  ssoonnoorraa  ccoonn  uunn  iinntteerrvvaalllloo  ddii  cciirrccaa  6600  sseeccoonnddii  

pprriimmaa  cchhee  ccoommiinnccii  llaa  mmuussiiccaa  ee  ddii  cciirrccaa  3300  sseeccoonnddii  ddaallllaa  ffiinnee  ddeellllaa  sstteessssaa,,  aalllloo  ssccooppoo  ddii  ppootteerr  

eeffffeettttuuaarree  ii  sseettttaaggggii  ee  ddii  ““tteenneerree””  llee  sscceennee  ffiinnaallii  ee  llee  eesseeccuuzziioonnii  aanncchhee  ddooppoo  llaa  ffiinnee  ddeellllaa  mmuussiiccaa..  

IIll  lliivveelllloo  ddeell  sseeggnnaallee  SSMMPPTTEE  ccoonnssiigglliiaattoo  éé  aattttoorrnnoo  aa  --33  ddbbuu;;  iill  MMaannuuaallee  ppeerr  ll’’uutteennttee  VVooyyeettrraa  eedd  ii  mmiiccrroo--

iinntteerrrruuttoorrii  iinn  ffoonnddoo  aallll’’uunniittàà  ppoossssoonnoo  aaiiuuttaarree  aa  rreeggoollaarree  iill  lliivveelllloo  ddii  uusscciittaa  ddeellll’’iinntteerrffaacccciiaa..  

--  TTeerrmmiinnaattaa  ddii  ssccrriivveerree  llaa  ccooddiiffiiccaa  SSMMPPTTEE,,  uuttiilliizzzzaarree  iill  ccoommaannddoo  ““EESSCCAAPPEE””  ddeellllaa  ttaassttiieerraa  ee  

ll’’iinntteerrffaacccciiaa  VVooyyeettrraa  aarrrreesstteerràà  llaa  ccrreeaazziioonnee  ddeell  SSMMPPTTEE,,  ppooii  iill  LLEEDD  rroossssoo  rriiccoommiinncceerràà  aa  llaammppeeggggiiaarree  

vveelloocceemmeennttee  aadd  iinnddiiccaarree  cchhee  éé  iinn  aatttteessaa..  

CCoonnttrroolllloo  ee  ffuunnzziioonnaammeennttoo  ddeell  SSeeggnnaallee  ddeell  TTiimmee  CCooddee  SSMMPPTTEE  

PPeerr  llaa  rriipprroodduuzziioonnee  ddeell  sseeggnnaallee  SSMMPPTTEE  ccoolllleeggaarree  ll’’uusscciittaa  ddeellllaa  ffoonnttee  aallll’’iinnggrreessssoo  aauuddiioo  RRCCAA  

ddeellll’’iinntteerrffaacccciiaa  VVooyyeettrraa..  UUttiilliizzzzaannddoo  aannccoorraa  iill  MMaannuuaallee  ppeerr  ll’’UUtteennttee  ddeellll’’iinntteerrffaacccciiaa  VVooyyeettrraa  ee  ddeeii  

mmiiccrroo--iinntteerrrruuttttoorrii  ppoossttii  ssuull  llaattoo  ffrroonnttaallee  ddeellll’’uunniittàà  ssaarràà  ppooii  ppoossssiibbiillee  ddeetteerrmmiinnaarree  llaa  sseennssiibbiilliittàà  

ddeellll’’iinntteerrffaacccciiaa  aall  sseeggnnaallee  SSMMPPTTEE..  

--  CCoolllleeggaarree  iill  ccaavvoo  aauuddiioo  RRCCAA  ccoommee  aappppeennaa  ddeessccrriittttoo..  

--  FFaarr  ggiirraarree  iill  pprrooggrraammmmaa  ““MMAANNAAGGEERR””  ppeerr  ppootteerr  aavvvviiaarree  iill  ssooffttwwaarree  33003322..  

--  NNeell  ccaassoo  nnoonn  eessiissttaa  uunnoo  ssppeettttaaccoolloo  ggiiàà  pprrooggrraammmmaattoo,,  ccoonnttrroollllaarree  iill  sseeggnnaallee  SSMMPPTTEE  tteenneennddoo  

cclliiccccaattoo  iill  ccoommaannddoo  ““SSMMPPTTEE  EENNAABBLLEE””..  AAppppaarriirràà  aalllloorraa  ssuullllaa  ddeessttrraa  aall  cceennttrroo  ddeelllloo  sscchheerrmmoo  
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uunn’’oorroollooggiioo  cchhee,,  ddooppoo  cciirrccaa  dduuee  sseeccoonnddii,,  vviissuuaalliizzzzeerràà  uunn  tteemmppoo    ssuullllaa  bbaassee  ddeeii  ppaarraammeettrrii  ssppeecciiffiiccaattii  

qquuaannddoo  iill  ccooddiiccee  SSMMPPTTEE  éé  ssttaattoo  iinnsseerriittoo  ssuull  nnaassttrroo..  

PPrrooggrraammmmaazziioonnee  ddii  uunnoo  ssppeettttaaccoolloo  SSMMPPTTEE  

PPeerr  rreeaalliizzzzaarree  ll’’iinntteerraazziioonnee  ttrraa  iill  ccoommppuutteerr  ee  ll’’iinntteerrffaacccciiaa  VVooyyeettrraa  mmeennttrree  ssii  uuttiilliizzzzaa  iill  sseeggnnaallee  ppeerr  iill  

ttiimmee  ccooddee,,  cclliiccccaarree  ““SSMMPPTTEE  EENNAABBLLEE””  iinn  mmooddoo  cchhee  iill  ccoommaannddoo  ddiivveennttii  vveerrddee..  

IInnsseerriirree  ii  ppuunnttii  ddii  rreeggiissttrraazziioonnee  ppeerr  iill  TTiimmee  CCooddee  

IIll  pprriimmoo  ppaassssoo  ddaa  ffaarree  qquuaannddoo  ssii  pprrooggrraammmmaa  uunnoo  ssppeettttaaccoolloo  SSMMPPTTEE  ccoonnssiissttee  nneell  ddeecciiddeerree  ddoovvee  

ccoollllooccaarree  llee  eesseeccuuzziioonnii,,  ppeerr  eess..  qquuaannddoo  ssii  vvoogglliioonnoo  eeffffeettttuuaarree  ddeeii  ccaammbbiiaammeennttii  ddii  uunnoo  ssttaattoo  ccoorrrreennttee..  

AA  qquueessttoo  ssccooppoo  tteenneettee  cclliiccccaattoo  iill  mmoouussee  ssuu  ““AADDDD  SSMMPPTTEE””..  AAppppaarriirràà  aalllloorraa  aa  ssiinniissttrraa  ddeelllloo  sscchheerrmmoo  

uunn  ccoonnttaattoorree  ee  ttrree  ccoommaannddii  nnuuoovvii::  ““LLOOGG””,,  ““IINNSSEERRTT””  ee  ““CCAANNCCEELL””..  

SSaarràà  ccoossìì  ppoossssiibbiillee  aassccoollttaarree  llaa  mmuussiiccaa  ee  ccoonntteemmppoorraanneeaammeennttee  vveeddeerree  ll’’oorroollooggiioo  SSMMPPTTEE,,  ddeecciissoo  

qquuiinnddii  iill  ppuunnttoo  iinn  ccuuii  ssii  vvuuoollee  iinnsseerriirree  iill  ccaammbbiiaammeennttoo,,  tteenneerree  cclliiccccaattoo  iill  mmoouussee  ssuu  ““LLOOGG””..  

IIll  ppuunnttoo  ssuull  qquuaallee  iill  mmoouussee  éé  ssttaattoo  cclliiccccaattoo  vviieennee  rreeggiissttrraattoo  ssuull  ccooddiiccee  SSMMPPTTEE  ee  ppoottrràà  eesssseerree  

uuttiilliizzzzaattoo  ccoommee  ppuunnttoo  dd’’eesseeccuuzziioonnee..  

IInn  aallttoo  ssuulllloo  sscchheerrmmoo  ssii  vveeddrràà  cchhee  uunn  ccoonnttaattoorree  rreeggiissttrraa  qquuaannttee  vvoollttee  iill  mmoouussee  vviieennee  cclliiccccaattoo,,  vvaallee  aa  

ddiirree  qquuaannttii  tteemmppii  ddii  eesseeccuuzziioonnee  ssoonnoo  ssttaattii  iinnsseerriittii;;  éé  ppoossssiibbiillee  iinnsseerriirree  aall  mmaassssiimmoo  110000  ppuunnttii  ppeerr  vvoollttaa..  

QQuueessttoo  nnoonn  ssiiggnniiffiiccaa  cchhee  ggllii  iinnsseerriimmeennttii  ddeeii  ppuunnttii  ddii  rreeggiissttrraazziioonnee  dduurraannttee  lloo  ssppeettttaaccoolloo  ssiiaannoo  lliimmiittaattii,,  

mmaa  sseemmpplliicceemmeennttee  cchhee  ppoossssoonnoo  eesssseerree  iinnsseerriittii  ssoolloo  110000  ppuunnttii  aallllaa  vvoollttaa..  

PPeerrffeezziioonnaattee  llee  eesseeccuuzziioonnii  iinnsseerriittee  tteenneerree  cclliiccccaattoo  ““IINNSSEERRTT  LLOOGGSS””  ee  qquueessttee  vveerrrraannnnoo  aacccceettttaattee;;  iinn  

ccaassoo  ccoonnttrraarriioo  tteenneerree  cclliiccccaattoo  ““CCAANNCCEELL””..  SSee  éé  ggiiàà  ssttaattaa  iinnsseerriittaa  uunnaa  sseerriiee  ddii  eesseeccuuzziioonnii  ee  nnee  

vveennggoonnoo  iinnsseerriittee  ddeellllee  aallttrree  cchhee  ppeerròò  nnoonn  rriissuullttaannoo  ssooddddiissffaacceennttii,,  cclliiccccaannddoo  ““CCAANNCCEELL””  vveerrrraannnnoo  

ccaanncceellllaattee  ssoolloo  qquueellllee  aappppeennaa  iinnsseerriittee;;  mmeennttrree  qquueellllee  ssaallvvaattee  iinn  pprreecceeddeennzzaa  nnoonn  ssaarraannnnoo  ttooccccaattee..  SSii  

ccoonnssiigglliiaa  qquuiinnddii  ddii  iinnsseerriirree  ssoolloo  ppoocchhee  eesseeccuuzziioonnii  aallllaa  vvoollttaa,,  ddii  aassssiiccuurraarrssii  cchhee  vvaaddaannoo  bbeennee  ee  ddii  

ssaallvvaarrllee  rreeggoollaarrmmeennttee  ppeerr  eevviittaarree  iill  vveerriiffiiccaarrssii  ddii  pprroobblleemmii..  

IInnsseerriimmeennttoo  ddeellllee  eesseeccuuzziioonnii  nneelllloo  ssppeettttaaccoolloo  ccoonn  ttiimmee  ccooddee  

RRiittoorrnnaannddoo  aallllaa  sscchheerrmmaattaa  pprriinncciippaallee  llaa  lliissttaa  ddeeii  ppuunnttii  ddii  rreeggiissttrraazziioonnee  vveerrrràà  iimmmmeeddiiaattaammeennttee  

aaggggiioorrnnaattaa..  SSee  nnoonn  ssoonnoo  aannccoorraa  mmaaii  ssttaattii  iinnsseerriittii  ppuunnttii  ddii  rreeggiissttrraazziioonnee,,  qquueessttii  ssaarraannnnoo  ppoossiizziioonnaattii  iinn  

ffoonnddoo  aallllee  lliissttee;;  ppeerr  vviissuuaalliizzzzaarrllii  ooccccoorrrreerràà  cclliiccccaarree  ““PPAAGGEE  DDOOWWNN””..  QQuuaannddoo  aappppaarriirraannnnoo  ssuulllloo  

sscchheerrmmoo  vveerrrraannnnoo  vviissuuaalliizzzzaattii  aanncchhee  iill  tteemmppoo  eedd  iill  nnuummeerroo  pprrooggrreessssiivvoo  ddeellll’’iinnsseerriimmeennttoo..  

DDooppoo  aavveerr  eeffffeettttuuaattoo  ppiiùù  ddii  ddiieeccii  iinnsseerriimmeennttii  ssaarràà  ppoossssiibbiillee  ccaanncceellllaarree  qquueellllii  ffrraa  ii  pprriimmii  ddiieeccii  cchhee  nnoonn  

vveennggoonnoo  ppiiùù  uuttiilliizzzzaattii..  

LLee  vvooccii  iinnsseerriittee  ssccoorrrroonnoo  sseennzzaa  ssppaazzii  vvuuoottii  ttrraa  lloorroo;;  ppeerr  iinnsseerriirree  llee  eesseeccuuzziioonnii  lluuccii  iinn  qquueessttaa  lliissttaa  

iinnsseerriirree  ddaapppprriimmaa  uunnaa  rriiggaa  vvuuoottaa  ttrraa  ooggnnii  vvooccee,,  ppooiicchhéé  llee  eesseeccuuzziioonnii  lluuccii  eedd  ii  tteemmppii  ddeevvoonnoo  eesssseerree  

iinnsseerriittii  iinn  rriigghhee  sseeppaarraattee..  

AA  qquueessttoo  ssccooppoo  sseelleezziioonnaarree  uunnaa  rriiggaa  ccoonn  uunn  tteemmppoo  ddii  rreeggiissttrraazziioonnee  ssuubbiittoo  ssoottttoo  llaa  rriiggaa  cchhee  ssii  vvuuoollee  

iinnsseerriirree,,  qquueessttaa  vveerrrràà  ccoossìì  iilllluummiinnaattaa  iinn  bblluu..  SSppoossttaarree  iill  mmoouussee  ee  tteenneerree  cclliiccccaattoo  iill  ccoommaannddoo  ““IINNSSEERRTT””,,  

ssiittuuaattoo  iinn  ffoonnddoo  aalllloo  sscchheerrmmoo,,  ssii  vveeddrràà  ccoossìì  aappppaarriirree  uunnaa  rriiggaa  nnuuoovvaa,,  mmaa  vvuuoottaa,,  ssoopprraa  llaa  vvooccee  

sseelleezziioonnaattaa..  SSeegguuiirree  llaa  sstteessssaa  pprroocceedduurraa  ppeerr  qquuaallssiiaassii  iinnsseerriimmeennttoo  ddii  tteemmppii  ddii  rreeggiissttrraazziioonnee..  FFaacceennddoo  

ffuunnzziioonnaarree  uunnoo  ssppeettttaaccoolloo  ccoonn  ttiimmee  ccooddee,,  llaa  cceennttrraalliinnaa  ssccoorrrreerràà  llee  vvooccii  sseeccoonnddoo  ll’’oorrddiinnee  iinn  ccuuii  ssoonnoo  
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ssttaattee  iinnsseerriittee  ee  qquuiinnddii  éé  nneecceessssaarriioo  ccoollllooccaarree  llee  eesseeccuuzziioonnii  lluuccii  cchhee  ssii  ddeessiiddeerraa  vveennggaannoo  eesseegguuiittee  

nneellllaa  rriiggaa  ssoottttoo  qquueellllaa  ddeell  TTiimmee  CCooddee..  IIll  ssiisstteemmaa  ssccoorrrreerràà  llaa  lliissttaa  eedd  aadd  ooggnnii  ““WWAAIITT  SSMMPPTTEE””  ssii  

aarrrreesstteerràà  ppeerr  iill  tteemmppoo  ssttaabbiilliittoo..  

PPeerr  iinnsseerriirree  uunn’’eesseeccuuzziioonnee  lluuccii  iinn  uunnaa  ddeellllee  rriigghhee  vvuuoottee,,  tteenneerree  cclliiccccaattoo  iill  mmoouussee  ssuu  qquueessttaa  rriiggaa  ffiinnoo  aa  

qquuaannddoo  nnoonn  ddiivveennttaa  bblluu,,  rreennddeennddoo  ccoossìì  ppoossssiibbiillee  aacccceeddeerree  aall  ccoommaannddoo  ““LLOOAADD  CCUUEE””,,  ssiittuuaattoo  iinn  ffoonnddoo  

aalllloo  sscchheerrmmoo..  TTeenneennddoo  cclliiccccaattoo  ttaallee  ccoommaannddoo  aappppaarriirràà  aa  ddeessttrraa  ddeelllloo  sscchheerrmmoo  llaa  lliissttaa  ddii  ttuuttttee  llee  

eesseeccuuzziioonnii  lluuccii  ssaallvvaattee,,  ccoommee  nneell  mmooddoo  ““CCUUEE””  ddeellllaa  cceennttrraalliinnaa..  PPeerr  sseelleezziioonnaarree  ll’’eesseeccuuzziioonnee  cchhee  ssii  

ddeessiiddeerraa  iinnsseerriirree  nneellllaa  rriiggaa  sseelleezziioonnaattaa,,  tteenneerree  cclliiccccaattoo  iill  mmoouussee  ssuull  nnoommee  ddeellllaa  eesseeccuuzziioonnee,,  aa  ddeessttrraa  

ddeelllloo  sscchheerrmmoo..  QQuueessttaa  aappppaarriirràà  ccoossìì  nneellllaa  rriiggaa  sseelleezziioonnaattaa  ee  vveerrrràà  ppooii  iinnvviiaattaa  aall  pprrooiieettttoorree  lluuccee  ppeerr  

eesssseerree  aattttiivvaattaa..  

CCoonnttiinnuuaannddoo  ccoossìì  ppoottrreettee  ccrreeaarree  uunnoo  ssppeettttaaccoolloo  ccoommpplleettaammeennttee  ggeessttiittoo  ddaall  ttiimmee  ccooddee..  

GGeessttiirree  uunnoo  ssppeettttaaccoolloo  ccoonn  ttiimmee  ccooddee..  

PPeerr  ggeessttiirree  uunnoo  ssppeettttaaccoolloo  ccoonn  ttiimmee  ccooddee  aassssiiccuurraarrssii  cchhee  iill  ccoommaannddoo  ““SSMMPPTTEE  EENNAABBLLEE””  ssiiaa  

iilllluummiinnaattoo..  CClliiccccaarree  ppooii  ““PPRREE  LLOOAADD””  cchhee  vveerrrràà  aanncchh’’eessssoo  iilllluummiinnaattoo  mmeennttrree  ccaarriiccaa  nneellllaa  ssuuaa  mmeemmoorriiaa  

iill  pprriimmoo  ddaattoo  rriigguuaarrddaannttee  ooggnnii  SSeeqquueennzzaa  eedd  EEsseeccuuzziioonnee  ccrreeaattaa,,  rreennddeennddoo  ccoossìì  ppoossssiibbiillee  uunnoo  

ssppeettttaaccoolloo  ppiiùù  vveellooccee  ee  ccoonnttiinnuuoo..  DDuurraannttee  qquueesstt’’ooppeerraazziioonnee  iill  ccuurrssoorree  rreesstteerràà  bbllooccccaattoo  ssuulllloo  sscchheerrmmoo..  

IIll  ccoommaannddoo  rreesstteerràà  iilllluummiinnaattoo  ppeerr  uunn  tteemmppoo  cchhee  éé  pprrooppoorrzziioonnaallee  aall  nnuummeerroo  ddii  sseeqquueennzzee  ee  eesseeccuuzziioonnii  

ccrreeaattee::  ppiiùù  nnuummeerroossee  ssoonnoo,,  ppiiùù  aa  lluunnggoo  iill  ccoommaannddoo  rreesstteerràà  iilllluummiinnaattoo..  TTeerrmmiinnaattaa  ll’’ooppeerraazziioonnee  ddii  ““pprree--

ccaarriiccoo””  iill  ccoommaannddoo  rriittoorrnneerràà  aalllloo  ssttaattoo  pprreecceeddeennttee  eedd  iill  mmoouussee  ssaarràà  nnuuoovvaammeennttee  lliibbeerroo..  

DDooppoo  iill  ““PPrree--ccaarriiccoo””  cclliiccccaarree  ““SSTTAARRTT  SSHHOOWW””..  AAnnccoorraa  uunnaa  vvoollttaa  iill  mmoouussee  rreesstteerràà  bbllooccccaattoo  ssuulllloo  

sscchheerrmmoo  ppeerr  iimmppeeddiirree  iinntteerrrruuzziioonnii  aacccciiddeennttaallii  ddeelllloo  ssppeettttaaccoolloo;;  ppeerr  lliibbeerraarrlloo  cclliiccccaarree  dduuee  vvoollttee  iill  ttaassttoo  

aa  ssiinniissttrraa  nneell  mmoouussee,,  eedd  iill  ccuurrssoorree  aappppeennaa  lliibbeerraattoo,,  aarrrreesstteerràà  lloo  ssppeettttaaccoolloo  ssuullll’’uullttiimmaa  eesseeccuuzziioonnee..  EE’’  

ppoossssiibbiillee  cclliiccccaarree  ““SSTTAARRTT  SSHHOOWW””  iinnddiippeennddeenntteemmeennttee  ddaall  ffaattttoo  cchhee  iill  ttiimmee  ccooddee  ssiiaa  iinnsseerriittoo  ooppppuurree  

nnoo..  SSee  nnoonn  lloo  éé,,  llaa  cceennttrraalliinnaa  aatttteennddeerràà  iill  TTiimmee  CCooddee  ee  ppooii  ffaarràà  ffuunnzziioonnaarree  lloo  ssppeettttaaccoolloo  ddii  

ccoonnsseegguueennzzaa;;  ssee  iinnvveeccee  iill  ccooddiiccee  éé  pprreesseennttee  llaa  cceennttrraalliinnaa  pprreennddeerràà  aauuttoommaattiiccaammeennttee  llaa  pprriimmaa  ppiissttaa  ddii  

lleettttuurraa  ppoossssiibbiillee  ee  ssccoorrrreerràà  llaa  lliissttaa  ffiinnoo  aa  ttrroovvaarree  iill  ppuunnttoo  eessaattttoo,,  ppooii  ccoonnttiinnuueerràà  nnoorrmmaallmmeennttee..    

PPeerr  aarrrreessttaarree  lloo  ssppeettttaaccoolloo  tteenneerree  cclliiccccaattoo  iill  ttaassttoo  ddeell  mmoouussee  ppeerr  dduuee  vvoollttee..  

EEddiittaarree  ii  ppaarraammeettrrii  ddeell  TTiimmee  CCooddee  

RRiivveeddeennddoo  lloo  ssppeettttaaccoolloo  éé  ppoossssiibbiillee  nnoottaarree  cchhee  aallccuunnee  vvooccii  nnoonn  ssoonnoo  pprreecciissee  oo  nneecceessssiittaannoo  ddii  ppiiccccoollee  

mmooddiiffiicchhee..  QQuuaalloorraa  ooccccoorrrreessssee  eeddiittaarree  uunnoo  qquuaallssiiaassii  ddeeii  ppuunnttii  ggiiàà  iinnsseerriittii,,  sseelleezziioonnaarree  llaa  vvooccee  

ddeessiiddeerraattaa  ee  ppooii  cclliiccccaarree  ““EEDDIITT  EENNTTRRYY””..  AAppppaarriirràà  aalllloorraa  aa  ddeessttrraa  ddeelllloo  sscchheerrmmoo  uunnaa  sseerriiee  ddii  

ccoommaannddii::  ““CCLLEEAARR  EENNTTRRYY””,,  ““SSEETT  SSMMPPTTEE  WWAAIITT””,,  ““CCOOMMMMEENNTT””  ee  ““CCAANNCCEELL””..  SSeelleezziioonnaannddoo  ““SSEETT  

SSMMPPTTEE  WWAAIITT””  ssuulllloo  sscchheerrmmoo  aappppaarriirràà  uunnaa  sseerriiee  ddii  ccoommaannddii  ccoonn  iill  rreellaattiivvoo  ttiimmee  ccooddee..  PPeerr  mmooddiiffiiccaarree  

iill  tteemmppoo,,  uuttiilliizzzzaarree  ii  ccoommaannddii  ““++””  ee  ““--””,,  rriissppeettttiivvaammeennttee  ppeerr  aauummeennttaarree  oo  ddiimmiinnuuiirree  iill  ppaarraammeettrroo..  

OOtttteennuuttii  ii  vvaalloorrii  ddeessiiddeerraattii  cclliiccccaarree  ““AACCCCEEPPTT””,,  lloo  sscchheerrmmoo  ttoorrnneerràà  aalllloorraa  aalllloo  ssttaattoo  pprreecceeddeennttee  eedd  iill  

nnuuoovvoo  ccooddiiccee  ssaarràà  iinnsseerriittoo..  QQuuaalloorraa  nnoonn  ssii  vvoogglliiaa  uuttiilliizzzzaarree  iill  nnuuoovvoo  ccooddiiccee,,  cclliiccccaarree  ““CCAANNCCEELL””  ee  lloo  

sscchheerrmmoo  rriittoorrnneerràà  aallllaa  ssiittuuaazziioonnee  pprreecceeddeennttee  sseennzzaa  aallccuunn  ccaammbbiiaammeennttoo..  

EEssiissttee  aanncchhee  uunn  tteerrzzoo  ccoommaannddoo::  ‘‘LLOOGG  EENNTTRRYY””  cchhee  éé  uunn  ccoommaannddoo  ddii  tteemmppoo  rreeaallee  ee  vvaa  uuttiilliizzzzaattoo  nneell  

mmooddoo  sseegguueennttee::  ddooppoo  aavveerr  sseelleezziioonnaattoo  llaa  vvooccee  ddeessiiddeerraattaa,,  aa  ssiinniissttrraa  ddeelllloo  sscchheerrmmoo,,  rriicchhiiaammaarree  iill  
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ccooddiiccee  ee  cclliiccccaarrlloo..  SSee  cclliiccccaattoo,,  iill  ccoommaannddoo  iinnsseerriirràà  aauuttoommaattiiccaammeennttee  iill  VVaalloorree  ddeell  TTeemmppoo  nneellllaa  vvooccee  

sseelleezziioonnaattaa..  

IInnsseerriimmeennttoo  ddii  ccoommmmeennttii  nneellllaa  lliissttaa  ddii  ssppeettttaaccoolloo..  

SSaarràà  ppoossssiibbiillee  iinnsseerriirree  iinn  qquuaallssiiaassii  mmoommeennttoo  ddeeii  ccoommmmeennttii  ccoommpplleettaammeennttee  iinnddiippeennddeennttii  nneellllaa  lliissttaa,,  

sseennzzaa  iinnfflluueennzzaarree  llaa  rriiuusscciittaa  ddeell  pprrooggrraammmmaa  lluuccii  oo  iill  ttiimmee  ccooddee  ee  ppoottrràà  ccoommuunnqquuee  aaiiuuttaarree  aadd  

iinnddiivviidduuaarree  aa  cchhee  ppuunnttoo  ddeellllaa  mmuussiiccaa  ssii  ttrroovvaa  lloo  ssppeettttaaccoolloo..  PPeerr  iinnsseerriirree  uunn  ccoommmmeennttoo  iinn  uunnaa  rriiggaa,,  

sseelleezziioonnaarree  llaa  vvooccee  ddeessiiddeerraattaa  ee  tteenneerree  cclliiccccaattoo  iill  mmoouussee  ssuu  ““EEDDIITT  EENNTTRRYY””..  AAppppaarriirràà  aalllloorraa,,  aa  ddeessttrraa  

ddeelllloo  sscchheerrmmoo,,  uunnaa  sseerriiee  ddii  ccoommaannddii::  ““CCLLEEAARR  EENNTTRRYY””,,  ““SSEETT  SSMMPPTTEE  WWAAIITT””,,  ““CCOOMMMMEENNTT””  ee  

““CCAANNCCEELL””..  SSeelleezziioonnaarree  ““CCOOMMMMEENNTT””  ee  ssuullllaa  ppaarrttee  iinnffeerriioorree  ddeelllloo  sscchheerrmmoo  aappppaarriirràà  uunnaa  ttaassttiieerraa,,  

ccoommee  ggiiàà  vviissttoo  iinn  pprreecceeddeennzzaa..  IInnsseerriirree  ee  ssaallvvaarree  iill  ccoommmmeennttoo  cchhee  ssii  iinntteennddee  uuttiilliizzzzaarree  sseegguueennddoo  llaa  

pprroocceedduurraa  aappppeennaa  iilllluussttrraattaa..  DDooppoo  aavveerr  ssaallvvaattoo  iill  ccoommmmeennttoo,,  lloo  sscchheerrmmoo  ssii  rriippoorrtteerràà  aalllloo  ssttaattoo  

pprreecceeddeennttee  eedd  iill  ccoommmmeennttoo  aappppaarriirràà  ccoonn  uunn  ccoolloorree  ddiivveerrssoo  ddaallllee  aallttrree  vvooccii..  

RRiiccoorrddaarrssii  ddii  ssaallvvaarree  ttuuttttee  llee  vvaarriiaazziioonnii  oo  ggllii  iinnsseerriimmeennttii  pprriimmaa  ddii  uusscciirree  ddaall  pprrooggrraammmmaa..  

LLaa  PPaaggiinnaa  ddeellllaa  CCuuee--LLiisstt  ((lliissttaa  ddeellllee  eesseeccuuzziioonnii))  PPCC  CCLLOOCCKK  ((oorroollooggiioo  iinntteerrnnoo))  

UUttiilliizzzzaarree  ll’’oorroollooggiioo  iinntteerrnnoo  aall  ccoommppuutteerr  

QQuueessttaa  ffuunnzziioonnee  ppeerrmmeettttee  ddii  iinnsseerriirree  uunnaa  sseerriiee  ddii  eesseeccuuzziioonnii,,  aanncchhee  sseennzzaa  uunn’’oorrddiinnee  pprreecciissoo,,  ee  ddii  

ffaarrllee  ggeessttiirree  ddaallll’’oorroollooggiioo  iinntteerrnnoo  ddeell  ccoommppuutteerr..  PPeerr  aacccceeddeerree  aa  qquueessttaa  ffuunnzziioonnee,,  cclliiccccaarree  ““CCUUEE--LLIISSTT””  

((PPCC  CCLLOOCCKK))  ddaall  ““MMAAIINN  MMEENNUU””..  

PPeerr  qquuaannttoo  rriigguuaarrddaa  llaa  pprrooggrraammmmaazziioonnee,,  eessssaa  aavvvviieennee  ssoossttaannzziiaallmmeennttee  ccoommee  nneell  mmoodduulloo  CCuuee--LLiisstt  

((SSMMPPTTEE));;  qquuiinnddii  ppeerr  ddeelluucciiddaazziioonnii  ccoonnssuullttaarree  iill  ccaappiittoolloo  CCuuee--LLiisstt  ((SSMMPPTTEE))..  

AAnncchhee  iill  ccoommaannddoo  ““EEDDIITT  EENNTTRRYY””  ppoossssiieeddee  aallccuunnii  aassppeettttii  iinn  ccoommuunnee  ccoonn  iill  mmoodduulloo  CCuuee--LLiisstt  

((SSMMPPTTEE)),,  ppeerr  uulltteerriioorrii  iinnffoorrmmaazziioonnii  iinn  mmeerriittoo  lleeggggeerree  ssoopprraa..  

IImmppoossttaarree  iill  VVaalloorree  ddii  TTiimmeeoouutt  

QQuueessttaa  ffuunnzziioonnee  ssii  bbaassaa  ssuullllaa  sstteessssaa  ffiilloossooffiiaa  ddeell  ““SSEETT  SSMMPPTTEE  WWAAIITT””  ddii  ccuuii  aabbbbiiaammoo  aappppeennaa  

ppaarrllaattoo,,  ccoonn  llaa  ddiiffffeerreennzzaa  cchhee  qquuaannddoo  vviieennee  ssppeecciiffiiccaattoo  uunn  vvaalloorree  ppeerr  iill  tteemmppoo  ssii  ttrraattttaa  iinn  rreeaallttàà  ddii  uunn  

tteemmppoo  ddii  aatttteessaa  pprriimmaa  ddeellll’’eesseeccuuzziioonnee  ssuucccceessssiivvaa,,  iinn  ccoonnttrraappppoossiizziioonnee  ccoonn  iill  vvaalloorree  ddii  tteemmppoo  rreeaallee..  

DDooppoo  aavveerr  sseelleezziioonnaattoo  llee  eesseeccuuzziioonnii  cchhee  ssii  ddeessiiddeerraa  uuttiilliizzzzaarree  dduurraannttee  lloo  ssppeettttaaccoolloo,,  qquueessttoo  ccoommaannddoo  

ppeerrmmeetttteerràà  ddii  ssttaabbiilliirree  uunn  tteemmppoo  ddii  aatttteessaa  ttrraa  llee  vvaarriiee  eesseeccuuzziioonnii..  

LLOOOOPP  TTOO  SSTTAARRTT  ((PPoossiizziioonnaammeennttoo  ppeerr  rriiccoommiinncciiaarree))  

QQuueessttoo  ccoommaannddoo  ddoovvrreebbbbee  eesssseerree  uuttiilliizzzzaattoo  ssoolloo  uunnaa  vvoollttaa  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellllaa  ccuuee--lliisstt..  SSee  iinnsseerriittoo  nneelllloo  

ssppeettttaaccoolloo  ffaarràà  ssìì  cchhee  aall  ccoommaannddoo  llaa  cceennttrraalliinnaa  ssii  rriiccoolllloocchhii  aallll’’iinniizziioo  ddeellllaa  lliissttaa..  IInn  qquueessttoo  mmooddoo  uunnaa  

vvoollttaa  aattttiivvaattaa  llaa  CCuuee--LLiisstt,,  lloo  ssppeettttaaccoolloo  nnoonn  ssii  iinntteerrrroommppeerràà  ppiiùù..  

SSTTAARRTT  TTOOPP  ((CCoommiinncciiaa  ddaallll’’iinniizziioo))  

QQuuaannddoo  vviieennee  aattttiivvaattoo  qquueessttoo  ccoommaannddoo  llaa  CCuuee--LLiisstt  ccoommiinncceerràà  aauuttoommaattiiccaammeennttee  ddaallll’’iinniizziioo  ddeellllaa  lliissttaa  

sstteessssaa,,  ppeerr  ppooii  pprroosseegguuiirree  ccoommee  pprrooggrraammmmaattoo..  PPeerr  aarrrreessttaarree  iill  ffuunnzziioonnaammeennttoo  ddeellllaa  lliissttaa  cclliiccccaarree  uunn  

ccoommaannddoo  qquuaallssiiaassii..  

SSTTAARRTT  CCUURRRREENNTT  ((CCoommiinncciiaa  ddaa  uunn  ppuunnttoo))  

QQuuaannddoo  vviieennee  aattttiivvaattoo  qquueessttoo  ccoommaannddoo  llaa  LLiissttaa  ddeellllee  EEsseeccuuzziioonnii  ppaarrttiirràà  ddaall  ppuunnttoo,,  aa  ssiinniissttrraa  ddeelllloo  

sscchheerrmmoo,,  eevviiddeennzziiaattoo  ddaa  uunnaa  rriiggaa  bblluu..  PPeerr  sseelleezziioonnaarree  llaa  vvooccee  ddaallllaa  qquuaallee  ddoovvrreebbbbee  ccoommiinncciiaarree  lloo  
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ssppeettttaaccoolloo,,  tteenneerree  cclliiccccaattoo  iill  mmoouussee  ssuullllaa  vvooccee  iinn  qquueessttiioonnee..  QQuuiinnddii  iinn  uunnaa  CCuuee  LLiisstt  ddii  ttrree  oorree,,  ssaarràà  

ssuuffffiicciieennttee  gguuaarrddaarrnnee  ssoolloo  uunnaa  ppaarrttee  sseennzzaa  pprreeooccccuuppaarrssii  ddii  qquuaannttoo  aaccccaaddee  pprriimmaa  ddii  qquueell  ppuunnttoo..  

PPrrooggrraammmmaarree  ttiippii  ddii  uunniittàà  

IInn  qquueessttaa  ppaarrttee  ddeell  mmaannuuaallee  vveerrrraannnnoo  iilllluussttrraattee  llee  ccaarraatttteerriissttiicchhee  ddii  ooggnnii  ssiinnggoollaa  uunniittàà  ee  ccoommee  

pprrooggrraammmmaarrllee  ppeerr  ccrreeaarree  uunnaa  sscceennaa..  UUttiilliizzzzaannddoo  iill  mmoouussee  ppeerr  llaa  pprrooggrraammmmaazziioonnee  ssii  nnootteerràà  cchhee  iill  

ttaassttoo  aa  ssiinniissttrraa  ddeell  mmoouussee  ccaammbbiiaa  ii  sseettttaaggggii  uunn  ppaassssoo  aallllaa  vvoollttaa,,  iill  ttaassttoo  cceennttrraallee  lloo  ccaammbbiiaa  ddeell  2200%%  

ddeeii  vvaalloorrii  ddeeii  ppaarraammeettrrii,,  mmeennttrree  qquueelllloo  aa  ddeessttrraa  llii  ppoorrttaa  aall  vvaalloorree  eessttrreemmoo..  LLaa  ffiinneessttrraa  cchhee  vviissuuaalliizzzzaa  lloo  

ssttaattoo  ddii  ooggnnii  ssiinnggoollaa  uunniittàà  vvaarriieerràà  ddii  ccoonnsseegguueennzzaa,,  ssaarràà  ccoossìì  ppoossssiibbiillee  vveeddeerree  ccoonn  ffaacciilliittàà  eedd  iinn  ppooccoo  

tteemmppoo  lloo  ssttaattoo  ddii  ooggnnii  uunniittàà..  II  sseettttaaggggii  ddeeii  vvaarrii  ssttaattuuss  ssoonnoo  ooppzziioonnaallii  ee  ssiiaa  ppeerr  aaggggiiuunnggeerree  cchhee  ppeerr  

ttoogglliieerree  uunnaa  ppaarrttee  ddeell  vviiddeeoo  ccoonnssuullttaattee  iill  ppaarraaggrraaffoo  ““SSEETTUUPP””  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeell  ccaappiittoolloo  ““SSEETTUUPP  

SSOOFFTTWWAARREE  SSIISSTTEEMMAA””..  

LLaa  pprroocceedduurraa  ddii  pprrooggrraammmmaazziioonnee  éé  ggeenneerraallmmeennttee  mmoollttoo  ssiimmiillee,,  aanncchhee  nneell  ccaassoo  ddii  uunniittàà  ddiivveerrssee..  LLaa  

pprriimmaa  ppaarrttee  ddii  qquueessttoo  ccaappiittoolloo  ddeessccrriivvee  aaccccuurraattaammeennttee  llee  ffuunnzziioonnii  ee  llaa  lloorroo  pprrooggrraammmmaazziioonnee;;  iinn  

sseegguuiittoo  vveerrrraannnnoo  aapppprrooffoonnddiittee  ssoolloo  llee  ppaarrttiiccoollaarriittàà  ddii  ooggnnii  ttiippoo  ddii  uunniittàà,,  ddaattoo  cchhee  ggllii  aarrggoommeennttii  

pprriinncciippaallii  ssaarraannnnoo  ggiiàà  ssttaattii  ttrraattttaattii..  

RREESSEETT  ((rriisseettttaarree))  

CClliiccccaannddoo  qquueessttoo  ccoommaannddoo  vviieennee  iinnvviiaattoo  uunn  sseeggnnaallee  ddii  rreesseett  ccoommpplleettoo  aa  ttuuttttee  llee  uunniittàà  aattttiivvee  oo  

iilllluummiinnaattee  aall  mmoommeennttoo..  QQuueessttee  uunniittàà  eeffffeettttuueerraannnnoo  qquuiinndd  uunn  rreesseett  ppeerr  ppooii  rriipprriissttiinnaarree  ttuuttttii  ii  vvaalloorrii  ddii  

ddeeffaauulltt..  

VVEELLOOCCIITTAA’’DDII  IINNTTEERRRRUUZZIIOONNEE  

QQuuaannddoo  ssii  sseelleezziioonnaannoo  vvaalloorrii  ddii  vveelloocciittàà  ppeerr  ffuunnzziioonnii  ddiivveerrssee  ssii  nnootteerràà  cchhee  ssuu  nnuummeerroossii  eeffffeettttii  

ll’’ooppzziioonnee  ppiiùù  bbaassssaa  ddiissppoonniibbiillee  éé  ccoonnttrraasssseeggnnaattaa  ddaa  ‘‘BB//OO””..  PPeerr  llee  uunniittàà  ddoottaattee  ddii  qquueessttaa  ffuunnzziioonnee  ssaarràà  

ppoossssiibbiillee  oossccuurraarree  ll’’oottttuurraattoorree  ddeellll’’uunniittàà  mmeennttrree  ssttaa  ssvvoollggeennddoo  aallttrrii  ccoommppiittii,,  aallllaa  ffiinnee  ddeeii  qquuaallii  

ll’’oottttuurraattoorree  ssii  rriiaapprriirràà;;  aadd  eesseemmppiioo  nneell  ccaammbbiioo  ddii  ccoolloorree  iinn  uunn’’uunniittàà  ssii  eevviitteerraannnnoo  ggllii  eeffffeettttii  ssccrroolllliinngg  ddeell  

ccoolloorree..  TTuuttttaavviiaa,,  nnoonn  aappppeennaa  ll’’uunniittàà  ssaarràà  pprroonnttaa  ll’’oottttuurraattoorree  ssii  rriiaapprriirràà  mmoossttrraannddoo  iill  ccoolloorree  sscceellttoo  

sseennzzaa  cchhee  ssii  nnoottii  aallccuunn  mmoovviimmeennttoo  ddaall  ddiissccoo  ddeeii  ccoolloorrii..  

PPrrooggrraammmmaarree  ii  RRoobboossccaann  

TTuuttttii  ii  RRoobboossccaannss  vveennggoonnoo  pprrooggrraammmmaattii  nneelllloo  sstteessssoo  mmooddoo  ee  llaa  ssoollaa  ddiiffffeerreennzzaa  ccoonnssiissttee  nneell  ffaattttoo  cchhee,,  

ppeerr  cceerrttee  uunniittàà,,  aallccuunnee  ffuunnzziioonnii  ssoonnoo  lliimmiittaattee  oo  nnoonn  ddiissppoonniibbiillii..  

SSAA  ((FFuunnzziioonnaammeennttoo  IInnddiippeennddeennttee))  

SSAA  éé  ll’’aabbbbrreevviiaazziioonnee  ddii  SSttaanndd  AAlloonnee..  LLaa  mmaaggggiioorr  ppaarrttee  ddeellllee  uunniittàà  éé  iinn  ggrraaddoo  ddii  ffaarr  ffuunnzziioonnaarree  ii  pprroopprrii  

pprrooggrraammmmii  pprreesseettttaattii  vviissuuaalliizzzzaannddoo  llee  vvaarriiee  ffuunnzziioonnii  ccoonn  uunn  oorrddiinnee  aabbbbaassttaannzzaa  ccaassuuaallee..  PPeerr  aacccceeddeerree  

aa  qquueessttaa  ffuunnzziioonnee  cclliiccccaarree  ““SSAA””..  SSuullllaa  ppaarrttee  iinnffeerriioorree  ddeelllloo  sscchheerrmmoo  aappppaarriirraannnnoo  ttrree  ccoommaannddii  

pprriinncciippaallii..  PPeerr  ffaarr  ffuunnzziioonnaarree  ii  pprrooggrraammmmii  SSttaanndd  AAlloonnee  sseelleezziioonnaattee  ““MMUUSSIICC  TTrriiggggeedd””  oo  ““AAUUTTOO  

TTrriiggggeedd””,,  aa  sseeccoonnddaa  cchhee  ssii  ddeessiiddeerrii  uunn  ffuunnzziioonnaammeennttoo  aauuttoommaattiiccoo  oo  ccoolllleeggaattoo  aall  mmiiccrrooffoonnoo  

iinnccoorrppoorraattoo..  IIll  ccoommaannddoo  sseelleezziioonnaattoo  vveerrrràà  iilllluummiinnaattoo  aadd  iinnddiiccaarree  cchhee  éé  aattttiivvoo;;  ppeerr  aannnnuullllaarree  llaa  

sseelleezziioonnee  cclliiccccaarree  nnuuoovvaammeennttee  iill  ccoommaannddoo  cchhee  vveerrrràà  ccoossìì  aannccoorraa  ddiissaattttiivvaattoo..  PPeerr  ttoorrnnaarree  aall  

pprrooggrraammmmaa  pprriinncciippaallee  cclliiccccaarree  ““PPRROOGGRRAAMM””..  SSii  nnoottii  cchhee  qquuaannddoo  ll’’uunniittàà  llaavvoorraa  iinn  mmooddoo  iinnddiippeennddeennttee  

nnoonn  rriissppoonnddee  aadd  aallccuunn  ccoommaannddoo  iinnvviiaattoo  ddaallllaa  cceennttrraalliinnaa..  
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CCOOLLOORR  ((ccoolloorree))  

PPeerr  aattttiivvaarree  iill  ccoonnttrroolllloo  ddeell  ccoolloorree  cclliiccccaarree  ““CCOOLLOORR””..  SSuullllaa  ppaarrttee  iinnffeerriioorree  ddeelllloo  sscchheerrmmoo  aappppaarriirraannnnoo  

aalllloorraa  uunnaa  sseerriiee  ddii  ffiinneessttrree  iill  nnuummeerroo  ddeellllee  qquuaallii  vvaarriiaa  aa  sseeccoonnddaa  ddeellll’’uunniittàà    pprrooggrraammmmaattaa..  

LLaa  ffiinneessttrraa  aa  ssiinniissttrraa  ccoonntteerrrràà  ttuuttttee  llee    ooppzziioonnii  ddii  ccoolloorree  ppoossssiibbiillii  ppeerr  qquueellll’’uunniittàà  eedd  aallccuunnee  ffrreeccccee  ssuu  

eennttrraammbbii  ii  llaattii  ddeelllloo  sscchheerrmmoo..  CClliiccccaannddoo  uunnaa  ddeellllee  dduuee  ffrreeccccee  ppoossttee  aall  cceennttrroo,,  iill  ddiissccoo  ddeeii  ccoolloorrii  

aavvaannzzeerràà  nneellllaa  ddiirreezziioonnee  vvoolluuttaa  ddii  uunn  ccoolloorree  aallllaa  vvoollttaa;;  cclliiccccaannddoo  uunnaa  ddeellllee  dduuee  ffrreeccccee  ppoossttee  

aallll’’eesstteerrnnoo,,  iill  ddiissccoo  ddeeii  ccoolloorrii  aavvaannzzeerràà  ddii  uunn  ppaassssoo  aallllaa  vvoollttaa  nneellllaa  ddiirreezziioonnee  pprreesscceellttaa..  TTrraa  ooggnnii  ccoolloorree  

eessiissttee  uunn  nnuummeerroo  vvaarriiaabbiillee  ddii  ppaassssii  iinntteerrmmeeddii,,  aa  sseeccoonnddaa  ddeellll’’uunniittàà  pprrooggrraammmmaattaa..  IInn  qquueessttoo  mmooddoo  éé  

ppoossssiibbiillee  pprrooiieettttaarree  ffaassccii  mmuullttiippllii  ddii  lluuccee  ccoolloorraattaa  ddaallll’’uunniittàà..  SSii  oosssseerrvvii  ttuuttttaavviiaa  cchhee  nnoonn  ttuuttttee  llee  uunniittàà  

ssoonnoo  iinn  ggrraaddoo  ddii  pprroodduurrrree  ffaassccii  mmuullttiippllii..  

NNeellllee  uunniittàà  ddoottaattee  ddii  ddiissppoossiittiivvoo  ddii  ccoonnttrroolllloo  ddeellllaa  vveelloocciittàà  ssuull  ddiissccoo  ddeeii  ccoolloorrii,,  iill  ppaarraammeettrroo  ddeellllaa  

vveelloocciittàà  vveerrrràà  vviissuuaalliizzzzaattoo  iinn  uunnaa  ffiinneessttrraa  ssiittuuaattaa  aa  ddeessttrraa  ddii  qquueellllaa  ddeeii  ccoolloorrii..  TTaallee  vvaalloorree  ppuuòò  eesssseerree  

mmooddiiffiiccaattoo  aa  ppiiaacceerree  cclliiccccaannddoo  ii  ccoommaannddii  ““--””  oo  ““++””  cchhee  ssii  ttrroovvaannoo  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellllaa  ffiinneessttrraa  sstteessssaa..  

PPeerr  qquueellllee  uunniittàà  ddoottaattee  ddii  dduuee  ddiisscchhii  ccoolloorree  nnoonn  eessiissttee  aallccuunnaa  ddiiffffeerreennzzaa  aadd  eesscclluussiioonnee  ddeelllloo  sscchheerrmmoo  

ssuull  qquuaallee  aappppaarree  uunn  nnuummeerroo  ddooppppiioo  ddii  ffiinneessttrree  ppeerr  llaa  rreeggoollaazziioonnee  ddii  eennttrraammbbii  ii  ddiisscchhii..  

PPeerr  ttoorrnnaarree  aall  pprrooggrraammmmaa  pprriinncciippaallee  cclliiccccaarree  ““PPRROOGGRRAAMM””..  

GGOOBBOO  

PPeerr  aattttiivvaarree  iill  ccoonnttrroolllloo  ddeeii  ggoobboo  cclliiccccaarree  ““GGOOBBOO””..  SSuullllaa  ppaarrttee  iinnffeerriioorree  ddeelllloo  sscchheerrmmoo  aappppaarriirràà  aalllloorraa  

uunnaa  sseerriiee  ddii  ffiinneessttrree  iill  nnuummeerroo  ddeellllee  qquuaallii  vvaarriiaa  aa  sseeccoonnddaa  ddeellll’’uunniittàà  pprrooggrraammmmaattaa..  

LLaa  ffiinneessttrraa  aa  ssiinniissttrraa  ccoonntteerrrràà  uunn  sseelleettttoorree  ggoobboo  ppeerr  qquueellll’’uunniittàà,,  eedd  aallccuunnee  ffrreeccccee  ssuu  eennttrraammbbii  ii  llaattii  

ddeelllloo  sscchheerrmmoo..  CClliiccccaannddoo  uunnaa  ddeellllee  dduuee  ffrreeccccee  ppoossttee  aall  cceennttrroo,,  iill  ddiissccoo  ddeeii  ggoobboo  aavvaannzzeerràà  nneellllaa  

ddiirreezziioonnee  vvoolluuttaa  ddii  uunn  ggoobboo  aallllaa  vvoollttaa;;  cclliiccccaannddoo  uunnaa  ddeellllee  dduuee  ffrreeccccee  ppoossttee  aallll’’eesstteerrnnoo,,  iill  ddiissccoo  ddeeii  

ggoobboo  aavvaannzzeerràà  nneellllaa  ddiirreezziioonnee  pprreesscceellttaa  ddii  uunn  ppaassssoo  aallllaa  vvoollttaa..  TTrraa  ooggnnii  ggoobboo  eessiissttee  uunn  nnuummeerroo  

vvaarriiaabbiillee  ddii  ppaassssii  iinntteerrmmeeddii,,  aa  sseeccoonnddaa  ddeellll’’uunniittàà  pprrooggrraammmmaattaa..  IInn  qquueessttoo  mmooddoo  éé  ppoossssiibbiillee  pprrooiieettttaarree  

ffaassccii  ddii  ggoobboo  mmuullttiippllii  ddaallll’’uunniittàà..  SSii  oosssseerrvvii  cchhee  nnoonn  ttuuttttee  llee  uunniittàà  ssoonnoo  ddoottaattee  ddii  ggoobboo  mmoottoorriizzzzaattii  ee  

aanncchhee  ttrraa  qquueellllee  cchhee  llii  ppoosssseeggggoonnoo  nnoonn  ttuuttttee  ssoonnoo  iinn  ggrraaddoo  ddii  pprroodduurrrree  ffaassccii  ggoobboo  mmuullttiippllii..  

NNeellllee  uunniittàà  ddoottaattee  ddii  ddiissppoossiittiivvoo  ddii  ccoonnttrroolllloo  ddeellllaa  vveelloocciittàà  ssuull  ddiissccoo  ddeeii  ggoobboo,,  iill  ppaarraammeettrroo  ddeellllaa  

vveelloocciittàà  vveerrrràà  vviissuuaalliizzzzaattoo  iinn  uunnaa  ffiinneessttrraa  aa  ddeessttrraa  ddii  qquueellllaa  ddeeii  ggoobboo..  TTaallee  vvaalloorree  ppuuòò  eesssseerree  

mmooddiiffiiccaattoo  aa  ppiiaacceerree  cclliiccccaannddoo  ii  ccoommaannddii  ““--””  oo  ““++””  cchhee  ssii  ttrroovvaannoo  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellllaa  ffiinneessttrraa..  

PPeerr  llee  uunniittàà  ddoottaattee  ddii  dduuee  ddiisscchhii  ggoobboo  nnoonn  eessiissttee  aallccuunnaa  ddiiffffeerreennzzaa  aadd  eesscclluussiioonnee  ddeelllloo  sscchheerrmmoo  ssuull  

qquuaallee  aappppaarree  uunn  nnuummeerroo  ddooppppiioo  ddii  ffiinneessttrree  ppeerr  iill  ccoonnttrroolllloo  ddii  eennttrraammbbii  ii  ddiisscchhii..  

PPrrooggrraammmmaarree  ii  ggoobboo  rroottaannttii  

IIll  RRoobboossccaann  PPRROO  11222200  RR  éé  ddoottaattoo  ddii  dduuee  ddiisscchhii  ggoobboo::  uunnoo  ccoonntteenneennttee  nnoovvee  ggoobboo  ffiissssii,,  ll’’aallttrroo  qquuaattttrroo  

ggoobboo  rroottaannttii;;  iill  ccoonnttrroolllloo  ddeeii  pprriimmii  ee  llaa  sseelleezziioonnee  ddeeii  sseeccoonnddii  ssoonnoo  aappppeennaa  ssttaattii  ttrraattttaattii..  

IIll  ccoonnttrroolllloo  ddeeii  ggoobboo  rroottaannttii  vviieennee  ggeessttiittoo  ddaa  uunnaa  ssoottttoo--ppaaggiinnaa  aallllaa  qquuaallee  ssii  aacccceeddee  cclliiccccaannddoo  

““RROOTTAATTIIOONN  SSEETTTTIINNGGSS””..  

UUnnaa  vvoollttaa  sseelleezziioonnaattoo  iill  ccoommaannddoo  aappppaarriirraannnnoo  ssuulllloo  sscchheerrmmoo  llee  ooppzziioonnii  ddiissppoonniibbiillii..  II  ggoobboo  rroottaannttii  

ppoossssoonnoo  ggiirraarree  iinn  ccoonnttiinnuuaazziioonnee  oo  aavveerree  uunnaa  ppoossiizziioonnee  ffiissssaa,,  ggrraazziiee  aadd  uunn  ssiisstteemmaa  aa  sseennssoorrii  oottttiiccii..  
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PPeerr  ffaarr  ggiirraarree  ii  ggoobboo  iinn  mmooddoo  ccoonnttiinnuuoo,,  sscceegglliieerree  llaa  ddiirreezziioonnee  ddeeii  ggoobboo  uuttiilliizzzzaannddoo  llaa  rriiggaa  ddii  ccoommaannddii  

iinn  aallttoo  nneellllaa  ffiinneessttrraa::  ““<<““  ffaarràà  rruuoottaarree  ii  ggoobboo  aa  ssiinniissttrraa,,  ““>>””  llii  ffaarràà  ggiirraarree  aa  ddeessttrraa,,  mmeennttrree  iill  ccoommaannddoo  

cceennttrraallee,,  ““||||””,,  nnee  aarrrreesstteerràà  llaa  rroottaazziioonnee..  SSeelleezziioonnaarree  ppooii  llaa  vveelloocciittàà  ddii  rroottaazziioonnee  cclliiccccaannddoo  ““--””  oo  ““++””  nneellllaa  

ffiinneessttrraa  ““RR--SSPPEEEEDD””  eedd  ii  ggoobboo  sseegguuiirraannnnoo  llee  iissttrruuzziioonnii..  

PPeerr  aattttrriibbuuiirree  aall  ggoobboo  uunnaa  ppoossiizziioonnee  ffiissssaa  cclliiccccaarree  ““PPOOSS””..  IIll  ggoobboo  ssii  aalllliinneeeerràà  aalllloorraa  sseeccoonnddoo  iill  

ppaarraammeettrroo  ddeellllaa  ppoossiizziioonnee  iinnsseerriittoo,,  sseennzzaa  ppiiùù  rruuoottaarree..  PPeerr  vvaarriiaarree  llaa  ppoossiizziioonnee  iimmppoossttaattaa  cclliiccccaarree  ““--””  oo  

““++””  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellllaa  ffiinneessttrraa  ““PPOOSSIITTIIOONN””..  II  ppaarraammeettrrii  ddeellllee  ppoossiizziioonnii  ppoossssiibbiillii  ssoonnoo  ccoommpprreessii  ttrraa  --448800  aa  

++447799,,  mmeennttrree  uunn  ggiirroo  ccoommpplleettoo  ddeell  ggoobboo  éé  ffoorrmmaattoo  ddaa  440000  ppaassssii..  

PPeerr  ttoorrnnaarree  aallllaa  ppaaggiinnaa  ggoobboo  pprreecceeddeennttee  cclliiccccaarree  ““RROOTTAATTIIOONN  SSEETTTTIINNGGSS””..    

PPeerr  ttoorrnnaarree  aall  pprrooggrraammmmaa  pprriinncciippaallee  cclliiccccaarree  iinnvveeccee  ““PPRROOGGRRAAMM””..  

LLIIGGHHTT  ((lluuccii))  

PPeerr  aattttiivvaarree  iill  ccoonnttrroolllloo  lluuccii  cclliiccccaarree  ““LLIIGGHHTT””..  SSuullllaa  ppaarrttee  iinnffeerriioorree  ddeelllloo  sscchheerrmmoo  aappppaarriirràà  aalllloorraa  uunnaa  

sseerriiee  ddii  ffiinneessttrree  iill  nnuummeerroo  ddeellllee  qquuaallii  vvaarriiaa  aa  sseeccoonnddaa  ddeellll’’uunniittàà  iinn  pprrooggrraammmmaazziioonnee..  

TTuuttttii  ii  mmooddeellllii  RRoobboossccaann  ppoosssseeggggoonnoo  ll’’ooppzziioonnee  aacccceessoo//ssppeennttoo  sseemmpplliicceemmeennttee  cclliiccccaannddoo  iill  ccoommaannddoo  

llaarrggoo  aa  ssiinniissttrraa..  

II  RRoobboossccaann  ddoottaattii  ddii  oottttuurraattoorree  ssttrroobboossccooppiiccoo  aavvrraannnnoo  aanncchhee  uunnaa  ffiinneessttrraa  ppeerr  iill  ccoonnttrroolllloo  ddeelllloo  ssttrroobboo..  

CClliiccccaannddoo  ““--””  oo  ““++””  nneellllaa  ffiinneessttrraa  éé  ppoossssiibbiillee  sscceegglliieerree  llaa  vveelloocciittàà  ddii  aappeerrttuurraa  ee  cchhiiuussuurraa  ddeellll’’oottttuurraattoorree..  

II  RRoobboossccaann  ddoottaattii  ddii  ddiimmmmeerr  hhaannnnoo  iinnvveeccee  dduuee  uulltteerriioorrii  ffiinneessttrree  ppeerr  iill  ccoonnttrroolllloo  ddeellllaa  vveelloocciittàà  ddeell  

ddiimmmmeerr..  PPeerr  rreeggoollaarree  llaa  ppeerrcceennttuuaallee  ddii  aappeerrttuurraa  ee  cchhiiuussuurraa  ddeell  ddiimmmmeerr  cclliiccccaarree  ““--””  ee  ““++””  nneellllaa  ffiinneessttrraa  

rreellaattiivvaarr;;  ppeerr  mmooddiiffiiccaarree  iinnvveeccee  llaa  vveelloocciittàà  ddii  mmoovviimmeennttoo  ddeell  ddiimmmmeerr  cclliiccccaarree  ““--””  ee  ““++””  nneellllaa  ffiinneessttrraa  

ddeellllaa  vveelloocciittàà..  

IInnffiinnee  ppeerr  aallccuunnee  ooppzziioonnii  ccii  ssoonnoo  dduuee  ccoommaannddii  iinn  ppiiùù  ppeerr  iill  ccoonnttrroolllloo  ddeellllaa  ppootteennzzaa  ddeellllaa  llaammppaaddaa  

ddeellll’’uunniittàà..  PPeerr  aacccceennddeerree  llaa  llaammppaaddaa  cclliiccccaarree  ““PPOOWWEERR  OONN””  ee  qquueessttaa  ssii  iilllluummiinneerràà  ffiinnoo  aa  qquuaannddoo  nnoonn  

vveerrrràà  iinnvviiaattoo  uunn  aallttrroo  ccoommaannddoo..  

AAll  ffiinnee  ddii  aalllluunnggaarree  llaa  dduurraattaa  ddeellllaa  llaammppaaddaa,,  qquueessttaa  ppuuòò  eesssseerree  ssppeennttaa  SSOOLLOO  ddaallllaa  cceennttrraalliinnaa  

cclliiccccaannddoo  ““PPOOWWEERR  OOFFFF””..  AAppppaarriirràà  aalllloorraa  uunnaa  ffiinneessttrraa  ppeerr  llaa  ccoonnffeerrmmaa  ddeell  ccoommaannddoo;;  rriissppoonnddeennddoo  

““NNoo””  ll’’oorrddiinnee  vveerrrràà  iiggnnoorraattoo,,  rriissppoonnddeennddoo  iinnvveeccee  ““YYeess””  llaa  llaammppaaddaa  ssii  ssppeeggnneerràà  iimmmmeeddiiaattaammeennttee..  

SSii  oosssseerrvvii  cchhee  ppooiicchhéé  llee  uunniittàà  uuttiilliizzzzaannoo  uunnaa  llaammppaaddaa  aa  ssccaarriiccaa  ccoonn  aacccceennssiioonnee  aa  ffrreeddddoo,,  ppeerr  

rriiaacccceennddeerrllaa  ssaarràà  nneecceessssaarriioo  aatttteennddeerree  aallmmeennoo  ddiieeccii  mmiinnuuttii  ddaa  qquuaannddoo  éé  ssttaattaa  ssppeennttaa..  

SSii  nnoottii  aanncchhee  cchhee  qquuaannddoo  ll’’aalliimmeennttaazziioonnee  éé  aappeerrttaa  llaa  llaammppaaddaa  NNOONN  ssii  aacccceennddeerràà  ffiinnoo  aa  qquuaannddoo  llaa  

cceennttrraalliinnaa  nnoonn  iinnvviieerràà  ll’’aappppoossiittoo  ccoommaannddoo..  PPeerr  pprrooggrraammmmaarree  uunn’’uunniittàà  ccoonn  aacccceennssiioonnee  aa  ddiissttaannzzaa  ssii  

ssuuggggeerriissccee  ddii  pprrooggrraammmmaarree  uunnaa  sseeqquueennzzaa  cchhee  ffaacccciiaa  aacccceennddeerree  ttuuttttee  llee  llaammppaaddee  aa  bbrreevvii  iinntteerrvvaallllii  

uunnaa  ddaallll’’aallttrraa  ((eess..  11  sseecc..))..  

PPeerr  rriittoorrnnaarree  aall  pprrooggrraammmmaa  pprriinncciippaallee  cclliiccccaarree  ““PPRROOGGRRAAMM””..  

MMOOVVEEMMEENNTT  ((mmoovviimmeennttoo))  

PPeerr  aattttiivvaarree  iill  ccoonnttrroolllloo  MMoovviimmeennttoo  cclliiccccaarree  ““MMOOVVEEMMEENNTT””,,  ssuullllaa  ppaarrttee  iinnffeerriioorree  ddeelllloo  sscchheerrmmoo  

aappppaarriirràà  aalllloorraa  uunnaa  sseerriiee  ddii  ccoommaannddii  cchhee  ppeerrmmeettttoonnoo  ddii  pprrooggrraammmmaarree  iill  mmoovviimmeennttoo..  

LLaa  ffiinneessttrraa  pprriinncciippaallee  éé  uunnaa  ssppeecciiee  ddii  ggrriigglliiaa  ee  ccoossttiittuuiissccee  iill  ccoonnttrroolllloo  pprriinncciippaallee  ddeell  mmoovviimmeennttoo  ddeelllloo  

ssppeecccchhiioo..  PPeerr  ssppoossttaarree  lloo  ssppeecccchhiioo,,  ppoossiizziioonnaarree  iill  ccuurrssoorree  nneellllaa  ggrriigglliiaa,,  tteenneerree  pprreemmuuttoo  iill  ttaassttoo  aa  
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ssiinniissttrraa  ddeell  mmoouussee  ee  ssppoossttaarrlloo..  IIll  ccuurrssoorree  nneellllaa  ggrriigglliiaa  ee  lloo  ssppeecccchhiioo  ssuullll’’uunniittàà  ssii  mmuuoovveerraannnnoo  ccoossìì  

ccoommee  rriicchhiieessttoo..  IInn  bbaassssoo  aa  ddeessttrraa  ssuullllaa  ggrriigglliiaa  ssii  nnootteerraannnnoo  ddeellllee  ccoooorrddiinnaattee  cchhee  ccaammbbiieerraannnnoo  aalllloo  

ssppoossttaarrssii  ddeelllloo  ssppeecccchhiioo  eedd  hhaannnnoo  lloo  ssccooppoo  ddii  ffaacciilliittaarree  iill  ppoossiizziioonnaammeennttoo,,  oo  rriippoossiizziioonnaammeennttoo,,  ddeelllloo  

ssppeecccchhiioo..  

PPeerr  rriippoorrttaarree  lloo  ssppeecccchhiioo  aallllaa  ppoossiizziioonnee  ddii  ppaarrtteennzzaa  cclliiccccaarree  ““HHOOMMEE””  ee  ssppeecccchhiioo  ee  sscchheerrmmoo  

ttoorrnneerraannnnoo  aallllaa  ppoossiizziioonnee  iinniizziiaallee  ddii  ddeeffaauulltt,,  aall  cceennttrroo  ddii  ppaann  ee  ttiilltt..  

PPeerr  uuttiilliizzzzaarree  iill  mmoottoorree  ppaassssoo--ppaassssoo  iinnccoorrppoorraattoo  iinn  aallccuunnii  RRoobbooSSccaann  aattttiivvaarree  iill  ccoommaannddoo  ““MMIICCRROO””  

cclliiccccaannddoolloo  ccoonn  iill  ttaassttoo  aa  ssiinniissttrraa  ddeell  mmoouussee,,  ooppppuurree  pprreemmeennddoo  iill  ttaassttoo  cceennttrraallee  ddeell  mmoouussee  ddaa  uunnaa  

ppoossiizziioonnee  qquuaallssiiaassii..  AA  qquueessttoo  ppuunnttoo  ssppoossttaannddoo  iill  ccuurrssoorree  ccii  ssii  aaccccoorrggeerràà  cchhee  lloo  ssppeecccchhiioo  ssii  mmuuoovvee  

mmoollttoo  lleennttaammeennttee  iinn  rraappppoorrttoo  aall  mmoouussee  eedd  aaii  mmoovviimmeennttii  pprreecceeddeennttii..  QQuueessttoo  ccoommaannddoo  iinnffaattttii  hhaa  lloo  

ssccooppoo  ddii  ppeerrmmeetttteerree,,  dduurraannttee  llaa  pprrooggrraammmmaazziioonnee,,  ppoossiizziioonnaammeennttii  aaccccuurraattii  ddeeii  ffaassccii  lluummiinnoossii..  

AA  ddeessttrraa  ddeelllloo  sscchheerrmmoo  ssii  ttrroovvaa  iill  ccoommaannddoo  ““NNOO  LLOOCCKK””  cchhee  ooffffrree  ttrree  ooppzziioonnii::  

--  ““NNOO  LLOOCCKK””::  QQuuaannddoo  ssuulllloo  sscchheerrmmoo  aappppaarree  llaa  ssccrriittttaa  ““NNoo  LLoocckk””  ((nneessssuunn  bbllooccccoo))éé  ppoossssiibbiillee  

        mmuuoovveerree  iill  ccuurrssoorree  ee  lloo  ssppeecccchhiioo  iinn  qquuaallssiiaassii  ddiirreezziioonnee..  

CClliiccccaannddoo  iill  ttaassttoo  aa  ddeessttrraa  ddeell  mmoouussee,,  oo  qquueelllloo  aa  ssiinniissttrraa  ssuu  ““NNOO  LLOOCCKK””,,  vveerrrràà  vviissuuaalliizzzzaattaa  llaa  ssccrriittttaa::  

--  ““PPAANN  LLOOCCKK””::    qquuaannddoo  ssuulllloo  sscchheerrmmoo  aappppaarree  llaa  ssccrriittttaa  PPaann  LLoocckk  ((ppaann  bbllooccccaattoo))  éé  

ppoossssiibbiillee  mmuuoovveerree  iill  ccuurrssoorree  ee  lloo  ssppeecccchhiioo  lluunnggoo  ll’’aassssee  ttiilltt  ((yy)),,  mmaa  nnoonn  lluunnggoo  ll’’aassssee  xx..  

CClliiccccaannddoo  iill  ttaassttoo  aa  ddeessttrraa  ddeell  mmoouussee,,  oo  qquueelllloo  aa  ssiinniissttrraa  ssuu  ““PPAANN  LLOOCCKK””,,  vveerrrràà  vviissuuaalliizzzzaattaa  llaa  ssccrriittttaa::  

--  ““TTIILLTT  LLOOCCKK””::    qquuaannddoo  ssuulllloo  sscchheerrmmoo  aappppaarree  llaa  ssccrriittttaa  ““TTiilltt  LLoocckk””  ((ttiilltt  bbllooccccaattoo))  éé  

ppoossssiibbiillee  mmuuoovveerree  iill  ccuurrssoorree  ee  lloo  ssppeecccchhiioo  lluunnggoo  ll’’aassssee  ppaann  ((xx)),,  mmaa  nnoonn  lluunnggoo  ll’’aassssee  yy..  

CClliiccccaannddoo  iill  ttaassttoo  aa  ddeessttrraa  ddeell  mmoouussee,,  oo  qquueelllloo  aa  ssiinniissttrraa  ssuu  ““TTIILLTT  LLOOCCKK””,,  ssii  vveeddrràà  rriiccoommppaarriirree  llaa  

ssccrriittttaa  ““NNoo  LLoocckk””..  QQuueessttaa  ffuunnzziioonnee  aalltteerrnneerràà  qquueessttii  ttrree  ssttaattii  ooggnnii  vvoollttaa  cchhee  vviieennee  aattttiivvaattaa..  

IInn  aallttoo  aa  ddeessttrraa  ddeelllloo  sscchheerrmmoo  ssii  ttrroovvaa  iill  ccoommaannddoo  ““SSPPEEEEDD””  cchhee  ssttaabbiilliissccee  ee  ccoonnttrroollllaa  llaa  vveelloocciittàà  aa  ccuuii  

ssii  ssppoossttaa  lloo  ssppeecccchhiioo..  PPeerr  mmooddiiffiiccaarree  ttaallee  vveelloocciittàà  cclliiccccaarree  ““--””  oo  ““++””..  

SSoottttoo  qquueessttoo  ccoommaannddoo  ssii  ttrroovvaa  iinnvveeccee  iill  ccoommaannddoo  ““SSPPEEEEDD  OONN””  cchhee  ppeerrmmeettttee  ddii  vviissuuaalliizzzzaarree  llaa  

vveelloocciittàà  aallllaa  qquuaallee  ssii  ddeessiiddeerraa  ffaarr  mmuuoovveerree  lloo  ssppeecccchhiioo  ddooppoo  llaa  pprrooggrraammmmaazziioonnee  ddeellllaa  sscceennaa..  PPeerr  

aattttiivvaarree  iill  ccoommaannddoo  cclliiccccaarree  ““SSPPEEEEDD  OONN””  ccoonn  iill  ttaassttoo  aa  ssiinniissttrraa  ddeell  mmoouussee;;  qquueessttoo  ssii  iilllluummiinneerràà  aadd  

iinnddiiccaarree  cchhee  éé  aattttiivvoo  ee  lloo  ssppeecccchhiioo  ssii  mmuuoovveerràà  aallllaa  vveelloocciittàà  iimmppoossttaattaa..  PPeerr  ddiissaattttiivvaarrlloo  cclliiccccaarree  

nnuuoovvaammeennttee  iill  ccoommaannddoo  ccoonn  iill  ttaassttoo  aa  ssiinniissttrraa  ddeell  mmoouussee..  

SSee  ssii  iinntteennddee  pprrooggrraammmmaarree  ii  RRoobboossccaann  iinn  mmooddoo  cchhee  ssii  mmuuoovvaannoo  lleennttaammeennttee,,  uunnaa  vvoollttaa  ssttaabbiilliittaa  llaa  

vveelloocciittàà  ddeelllloo  ssppeecccchhiioo,,  rriissuullttaa  ssppeessssoo  ppiiùù  vveellooccee  pprrooggrraammmmaarree  llee  uunniittàà  sseennzzaa  aattttiivvaarree  qquueessttaa  

ffuunnzziioonnee  eedd  uuttiilliizzzzaarrllaa  iinnvveeccee  ccoommee  sseemmpplliiccee  rriiffeerriimmeennttoo  qquuaannddoo  nneecceessssaarriioo..  

PPeerr  ttoorrnnaarree  aall  pprrooggrraammmmaa  pprriinncciippaallee  cclliiccccaarree  ““PPRROOGGRRAAMM””..  

IIRRIISS  ((iirriiddee))  

PPeerr  aattttiivvaarree  iill  ccoonnttrroolllloo  iirriiddee  cclliiccccaarree  ““IIRRIISS””;;  ssuullllaa  ppaarrttee  iinnffeerriioorree  ddeelllloo  sscchheerrmmoo  aappppaarriirràà  aalllloorraa  uunnaa  

sseerriiee  ddii  ffiinneessttrree  ooccccoorreennttii  ppeerr  llaa  pprrooggrraammmmaazziioonnee  ddii  qquueesstt’’uullttiimmoo..  

PPeerr  rreeggoollaarree  ll’’IIrriiddee  cclliiccccaarree  ““IIRRIISS””  ee  qquueessttoo  ssii  aapprriirràà  ee  cchhiiuuddeerràà  ccoommee  ddeessiiddeerraattoo..  II  ppaarraammeettrrii  lliimmiittee  

ssoonnoo  --88  ((FFaasscciioo  aammppiioo))  ee  ++114499  ((FFaasscciioo  rriissttrreettttoo))..  

PPeerr  vvaarriiaarrnnee  llaa  vveelloocciittàà  ddii  mmoovviimmeennttoo  cclliiccccaarree  ““--””  oo  ““++””  ssuullllaa  ffiinneessttrraa  ddeellllaa  vveelloocciittàà..  
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PPeerr  ttoorrnnaarree  aall  pprrooggrraammmmaa  pprriinncciippaallee  cclliiccccaarree  ““PPRROOGGRRAAMM””..  

FFOOCCUUSS  ((ffuuooccoo))  

PPeerr  aattttiivvaarree  iill  ccoonnttrroolllloo  ddeellllaa  lleennttee  ddeell  ffuuooccoo  cclliiccccaarree  ““FFOOCCUUSS””;;  ssuullllaa  ppaarrttee  iinnffeerriioorree  ddeelllloo  sscchheerrmmoo  

aappppaarriirràà  aalllloorraa  uunnaa  sseerriiee  ddii  ffiinneessttrree  ppeerr  llaa  pprrooggrraammmmaazziioonnee  ddeell  ffuuooccoo..  

PPeerr  rreeggoollaarree  iill  ffuuooccoo  cclliiccccaarree  ““FFOOCCUUSS””  ee  qquueessttoo  ssii  aapprriirràà  ee  cchhiiuuddeerràà  ccoommee  ddeessiiddeerraattoo..  II  ppaarraammeettrrii  

lliimmiittee  ssoonnoo  --112299  ee  ++110000..  

PPeerr  vvaarriiaarrnnee  llaa  vveelloocciittàà  ddii  mmoovviimmeennttoo  cclliiccccaarree  ““--””  oo  ““++””  ssuullllaa  ffiinneessttrraa  ddeellllaa  vveelloocciittàà..  

PPeerr  ttoorrnnaarree  aall  pprrooggrraammmmaa  pprriinncciippaallee  cclliiccccaarree  ““PPRROOGGRRAAMM””..  

PPRRIISSMM  ((pprriissmmaa))  

PPeerr  aattttiivvaarree  iill  ccoonnttrroolllloo  ddeell  pprriissmmaa  cclliiccccaarree  ““PPRRIISSMM””;;  ssuullllaa  ppaarrttee  iinnffeerriioorree  ddeelllloo  sscchheerrmmoo  aappppaarriirràà  aalllloorraa  

uunnaa  sseerriiee  ddii  ffiinneessttrree  ppeerr  llaa  pprrooggrraammmmaazziioonnee  ddii  qquueesstt’’uullttiimmoo..  

LLaa  ffiinneessttrraa  aa  ssiinniissttrraa  ccoonntteerrrràà  uunn  sseelleettttoorree  pprriissmmaa  ppeerr  qquueellll’’uunniittàà  eedd  aallccuunnee  ffrreeccccee  ssuu  eennttrraammbbii  ii  llaattii..  

CClliiccccaannddoo  uunnaa  ddeellllee  dduuee  ffrreeccccee  ppoossttee  aall  cceennttrroo,,  iill  ddiissccoo  ddeell  pprriissmmaa  aavvaannzzeerràà  nneellllaa  ddiirreezziioonnee  vvoolluuttaa  ddii  

uunn  pprriissmmaa  aallllaa  vvoollttaa..  CClliiccccaannddoo  uunnaa  ddeellllee  dduuee  ffrreeccccee  ppoossttee  aallll’’eesstteerrnnoo,,  iill  ddiissccoo  ddeell  pprriissmmaa  aavvaannzzeerràà  

nneellllaa  ddiirreezziioonnee  pprreesscceellttaa  ddii  uunn  ppaassssoo  aallllaa  vvoollttaa..  

PPeerr  vvaarriiaarrnnee  llaa  vveelloocciittàà  ddii  mmoovviimmeennttoo  cclliiccccaarree  ““--””  oo  ““++””  ssuullllaa  ffiinneessttrraa  ddeellllaa  vveelloocciittàà..  

PPeerr  ttoorrnnaarree  aall  pprrooggrraammmmaa  pprriinncciippaallee  cclliiccccaarree  ““PPRROOGGRRAAMM””..  

PPrrooggrraammmmaarree  ii  RRoobbooZZaapp  

TTuuttttee  llee  ffuunnzziioonnii  ddeell  RRoobboozzaapp  ssoonnoo  uugguuaallii  aa  qquueellllee  ddeeii  RRoobboossccaann  aadd  eecccceezziioonnee  ddeell  ccoommaannddoo  

““MMOOVVEEMMEENNTT””,,  cchhee  qquuiinnddii  ssaarràà  iill  ssoolloo  iilllluussttrraattoo..  PPeerr  iinnffoorrmmaazziioonnii  ssuullllee  aallttrree  ffuunnzziioonnii  vveeddeerree  

““PPrrooggrraammmmaarree  ii  RRoobboossccaann””..  

MMOOVVEEMMEENNTT  ((mmoovviimmeennttoo))  

PPeerr  aattttiivvaarree  iill  ccoonnttrroolllloo  MMoovviimmeennttoo  cclliiccccaarree  ““MMOOVVEEMMEENNTT””..  SSuullllaa  ppaarrttee  iinnffeerriioorree  ddeelllloo  sscchheerrmmoo  

aappppaarriirràà  aalllloorraa  uunnaa  sseerriiee  ddii  ffiinneessttrree  ppeerr  llaa  pprrooggrraammmmaazziioonnee  ddeell  mmoovviimmeennttoo..  

RRoobboozzaapp  ddiissppoonnee  ddii  ttrree  ooppzziioonnii  mmoovviimmeennttoo::  rroottaazziioonnee  aa  ssiinniissttrraa  ((LLeefftt)),,  rroottaazziioonnee  aa  ddeessttrraa  ((RRiigghhtt))  ee  

SSttoopp  

PPeerr  vvaarriiaarree  llaa  vveelloocciittàà  ddii  mmoovviimmeennttoo  ddeelllloo  ssppeecccchhiioo  cclliiccccaarree  ““--””  oo  ““++””  ssuullllaa  ffiinneessttrraa  ddeellllaa  vveelloocciittàà..  

PPeerr  ttoorrnnaarree  aall  pprrooggrraammmmaa  pprriinncciippaallee  cclliiccccaarree  ““PPRROOGGRRAAMM””..  

PPrrooggrraammmmaarree  ii  RRoobbooCCoolloorr  

TTuuttttee  llee  ffuunnzziioonnii  ddeeii  RRoobbooccoolloorr  ssoonnoo  uugguuaallii  aa  qquueellllee  ddeeii  RRoobboossccaann;;  ppeerr  iinnffoorrmmaazziioonnii  ffaarree  qquuiinnddii  

rriiffeerriimmeennttoo  aa  ““PPrrooggrraammmmaarree  iiRRoobboossccaann””..  

PPeerr  iinnffoorrmmaazziioonnii  ssuuii  ccoommaannddii  ““SSAA””,,  ““CCOOLLOORR””  ee  ““LLIIGGHHTT””  vveeddeerree  ““PPrrooggrraammmmaarree  ii  RRoobboossccaann””..  

SSii  nnoottii  cchhee  ii  RRoobbooCCoolloorr  ccoonn  44  ffoorrii  ee  uunnaa  cceennttrraalliinnaa  ((aattttuuaallmmeennttee  RRoobbooCCoolloorr  ee  RRoobbooCCoolloorr  22))  ddaannnnoo  llaa  

ppoossssiibbiilliittàà  ddii  pprrooggrraammmmaarree  ooggnnii  ffoorroo  iinnddiivviidduuaallmmeennttee..  UUttiilliizzzzaarree  ii  ccoommaannddii  ddaa  ““HHEEAADD  11””  aa  ““HHEEAADD  44””  

nneellllaa  ssoottttoo--ppaaggiinnaa  ddeell  ccoolloorree  ppeerr  aacccceeddeerree  aallllee  vvaarriiee  tteessttee..  

PPrrooggrraammmmaarree  ii  CCeennttrreeppiieeccee  

SSAA  ((FFuunnzziioonnaammeennttoo  IInnddiippeennddeennttee))  
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PPeerr  iinnffoorrmmaazziioonnii  rriigguuaarrddaannttii  llaa  pprrooggrraammmmaazziioonnee  ddeell  ccoommaannddoo  ““SSAA””  ssii  pprreeggaa  ddii  vveeddeerree  iill  ppaarraaggrraaffoo  

iinnttiittoollaattoo  ““PPrrooggrraammmmaarree  iill  RRoobboossccaann””..  SSii  oosssseerrvvii  cchhee  éé  ppoossssiibbiillee  sscceegglliieerree  ttrraa  iill  mmooddoo  pprree--

pprrooggrraammmmaattoo  ee  qquueelllloo  rraannddoomm  ((ccaassuuaallee))..  

CCOOLLOORR  ((ccoolloorree))  

PPeerr  aattttiivvaarree  iill  ccoonnttrroolllloo  CCoolloorree  cclliiccccaarree  ““CCOOLLOORR””..  SSuullllaa  ppaarrttee  iinnffeerriioorree  ddeelllloo  sscchheerrmmoo  aappppaarriirràà  aalllloorraa  

uunnaa  sseerriiee  ddii  ffiinneessttrree  ppeerr  llaa  pprrooggrraammmmaazziioonnee  ddii  qquueesstt’’uullttiimmoo..  

IIll  ddiissccoo  ddeeii  ccoolloorrii  ppuuòò  rruuoottaarree  iinn  mmooddoo  ccoonnttiinnuuoo  ooppppuurree  ggllii  ppuuòò  eesssseerree  aattttrriibbuuiittaa  uunnaa  ppoossiizziioonnee  ffiissssaa  

ppeerr  mmeezzzzoo  ddii  uunn  ssiisstteemmaa  aa  sseennssoorree  oottttiiccoo..  

PPeerr  ffaarr  ggiirraarree  iill  ddiissccoo  ccoolloorrii  iinn  mmooddoo  ccoonnttiinnuuoo,,  sseelleezziioonnaarree  llaa  ddiirreezziioonnee  ddeell  ddiissccoo  uuttiilliizzzzaannddoo  llaa  rriiggaa  ddii  

ccoommaannddii  iinn  aallttoo  nneellllaa  ffiinneessttrraa::  ““<<““  ffaarràà  rruuoottaarree  iill  ddiissccoo  aa  ssiinniissttrraa,,  ““>>””  lloo  ffaarràà  ggiirraarree  aa  ddeessttrraa,,  mmeennttrree  

qquueelllloo  cceennttrraallee,,  ““||||””,,  nnee  aarrrreesstteerràà  llaa  rroottaazziioonnee..  SSeelleezziioonnaarree  ppooii  llaa  vveelloocciittàà  ddii  rroottaazziioonnee  cclliiccccaannddoo  ““--””  oo  

““++””  nneellllaa  ffiinneessttrraa  ““CCOOLLOORR  SSPPEEEEDD””  eedd  iill  ddiissccoo  rruuootteerràà  ccoommee  rriicchhiieessttoo..  

PPeerr  aattttrriibbuuiirree  aall  ddiissccoo  uunnaa  ppoossiizziioonnee  ffiissssaa  cclliiccccaarree  pprriimmaa  ““||||””  ppeerr  aarrrreessttaarree  iill  ddiissccoo  ee  ddeeffiinniirree  ppooii  uunn  

vvaalloorree  ppoossiittiivvoo  nneellllaa  ffiinneessttrraa  ““CCOOLLOORR  PPOOSS””..  IIll  ddiissccoo  ssii  aalllliinneerràà  aalllloorraa  sseeccoonnddoo  iill  ppaarraammeettrroo  ddeellllaa  

ppoossiizziioonnee  iinnsseerriittoo,,  sseennzzaa  ppiiùù  rruuoottaarree..  PPeerr  vvaarriiaarree  llaa  ppoossiizziioonnee  iimmppoossttaattaa  cclliiccccaarree  ““--””  oo  ““++””  aallll’’iinntteerrnnoo  

ddeellllaa  ffiinneessttrraa  ““CCOOLLOORR  PPOOSS””..  II  ppaarraammeettrrii  ddeellllee  ppoossiizziioonnii  ppoossssiibbiillii  ssoonnoo  ccoommpprreessii  ttrraa  00  ee  ++119999..  

PPeerr  ttoorrnnaarree  aall  pprrooggrraammmmaa  pprriinncciippaallee  cclliiccccaarree  iinnvveeccee  ““PPRROOGGRRAAMM””..  

LLIIGGHHTT  ((lluuccii))  

PPeerr  aattttiivvaarree  iill  ccoonnttrroolllloo  lluuccii  cclliiccccaarree  ““LLIIGGHHTT..  SSuullllaa  ppaarrttee  iinnffeerriioorree  ddeelllloo  sscchheerrmmoo  aappppaarriirràà  aalllloorraa  uunnaa  

sseerriiee  ddii  ffiinneessttrree  ppeerr  iill  ccoonnttrroolllloo  ddeellll’’aalliimmeennttaazziioonnee  ddaall  CCeennttrreeppiieeccee  aallllaa  llaammppaaddaa..  QQuueessttii  ccoommaannddii  

ccoonnttrroollllaannoo  ssoolloo  ll’’aalliimmeennttaazziioonnee  ddaall  CCeennttrreeppiieeccee  aallllaa  llaammppaaddaa;;  oottttoo  ssppeecccchhii  ppiiùù  ppiiccccoollii  eeffffeettttuueerraannnnoo  

uunn  bbllaacckkoouutt,,  mmaa  ppeerr  qquueesstt’’aarrggoommeennttoo  ssii  ccoonnssiigglliiaa  ddii  ffaarree  rriiffeerriimmeennttoo  aall  ppaarraaggrraaffoo  ““MMOOVVIIMMEENNTTOO””..  

PPeerr  aalliimmeennttaarree  llaa  llaammppaaddaa  cclliiccccaarree  ““PPOOWWEERR  OONN””  ee  qquueessttaa  ssii  aacccceennddeerràà  ffiinnoo  aa  qquuaannddoo  rriicceevveerràà  uunn  

ccoommaannddoo  ddiivveerrssoo..  PPeerr  aalllluunnggaarree  llaa  dduurraattaa  ddeellllaa  llaammppaaddaa  éé  ppoossssiibbiillee  ssppeeggnneerrllaa  SSOOLLOO  ddaallllaa  cceennttrraalliinnaa  

cclliiccccaannddoo  ““PPOOWWEERR  OOFFFF””..  AAppppaarriirràà  aalllloorraa  uunnaa  ffiinneessttrraa  ppeerr  llaa  ccoonnffeerrmmaa  ddeell  ccoommaannddoo::  rriissppoonnddeennddoo  

““NNoo””  ll’’oorrddiinnee  vveerrrràà  iiggnnoorraattoo,,  rriissppoonnddeennddoo  iinnvveeccee  ““YYeess””  llaa  llaammppaaddaa  ssii  ssppeeggnneerràà  iimmmmeeddiiaattaammeennttee..  

SSii  oosssseerrvvii  cchhee  ddaattoo  cchhee  llee  uunniittàà  uuttiilliizzzzaannoo  uunnaa  llaammppaaddaa  aa  ssccaarriiccaa  ccoonn  aacccceennssiioonnee  aa  ffrreeddddoo,,  ppeerr  

rriiaacccceennddeerrllaa  ssaarràà  nneecceessssaarriioo  aatttteennddeerree  aallmmeennoo  ddiieeccii  mmiinnuuttii  ddaa  qquuaannddoo  éé  ssttaattaa  ssppeennttaa..  

SSii  nnoottii  aanncchhee  cchhee  ppuurr  eesssseennddoo  ll’’aalliimmeennttaazziioonnee  ddeell  CCeennttrreeppiieeccee  aappeerrttaa  llaa  llaammppaaddaa  NNOONN  ssii  aacccceennddeerràà  

ffiinnoo  aa  qquuaannddoo  llaa  cceennttrraalliinnaa  nnoonn  iinnvviieerràà  ll’’aappppoossiittoo  ccoommaannddoo..  

PPeerr  ttoorrnnaarree  aall  pprrooggrraammmmaa  pprriinncciippaallee  cclliiccccaarree  ““PPRROOGGRRAAMM””..  

MMIIRRRROORR  ((ssppeecccchhiioo))  

IIll  ccoommaannddoo  ““MMIIRRRROORR””  ffuunnzziioonnaa  ccoommee  nneell  RRoobboozzaapp..  PPeerr  iinnffoorrmmaazziioonnii  aa  qquueessttoo  pprrooppoossiittoo  lleeggggeerree  

““PPrrooggrraammmmaarree  ii  RRoobboozzaapp””..  

MMOOVVEEMMEENNTT  ((mmoovviimmeennttoo))  

PPeerr  aattttiivvaarree  iill  ccoonnttrroolllloo  MMoovviimmeennttoo  cclliiccccaarree  ““MMOOVVEEMMEENNTT””..  SSuullllaa  ppaarrttee  iinnffeerriioorree  ddeelllloo  sscchheerrmmoo  

aappppaarriirràà  aalllloorraa  uunnaa  sseerriiee  ddii  ffiinneessttrree  ppeerr  llaa  pprrooggrraammmmaazziioonnee  ddeell  mmoovviimmeennttoo  ddeeggllii  oottttoo  ssppeecccchhiieettttii  cchhee  

ssii  ttrroovvaannoo  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellll’’uunniittàà..  
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AA  ssiinniissttrraa  ddeelllloo  sscchheerrmmoo  vveerrrraannnnoo  vviissuuaalliizzzzaattii  qquuaattttrroo  ccoommaannddii  ppiiùù  ggrraannddii,,  cciiaassccuunnoo  ddeeii  qquuaallii  ccoonnttrroollllaa  

dduuee  ssppeecccchhii  ooppppoossttii..  QQuueessttee  ccooppppiiee  ddii  ssppeecccchhii  ppoossssoonnoo  eesssseerree  aattttiivvaattee  oo  ddiissaattttiivvaattee  cclliiccccaannddoo  

ll’’aappppoossiittoo  ccoommaannddoo..  TTuuttttii  ii  ccoommaannddii  aattttiivvii  vveerrrraannnnoo  iilllluummiinnaattii..  PPeerr  rreeggoollaarree  ll’’aannggoolloo  ddii  iinncclliinnaazziioonnee  ddii  

uunnaa  oo  ppiiùù  ccooppppiiee  ddii  ssppeecccchhii,,  cclliiccccaarree  ““--””  oo  ““++””  nneellllaa  ffiinneessttrraa  ““TTIILLTT””..  QQuuaalloorraa  iill  vvaalloorree  ddii  iinncclliinnaazziioonnee  

iinnsseerriittoo  ppeerr  ggllii  ssppeecccchhii  ssiiaa  uugguuaallee  aa  zzeerroo,,  llaa  ccooppppiiaa  ddii  ssppeecccchhii  iinn  qquueessttiioonnee  eeffffeettttuueerràà  uunn  bbllaacckkoouutt..  

PPeerr  vvaarriiaarree  llaa  vveelloocciittàà  ddii  mmoovviimmeennttoo  ddeelllloo  ssppeecccchhiioo  cclliiccccaarree  ““--””  oo  ““++””  ssuullllaa  ffiinneessttrraa  ddeellllaa  vveelloocciittàà..  

PPeerr  ttoorrnnaarree  aall  pprrooggrraammmmaa  pprriinncciippaallee  cclliiccccaarree  ““PPRROOGGRRAAMM””..  

PPrrooggrraammmmaarree  llaa  cceennttrraalliinnaa  ddiimmmmeerr  551166  ddaa  00--1100  VVoolltt  

PPeerr  aattttiivvaarree  iill  ccoonnttrroolllloo  ddeellllaa  cceennttrraalliinnaa  DDiimmmmeerr  551166  cclliiccccaarree  iill  rriiqquuaaddrroo  ddii  uunn’’uunniittàà  qquuaallssiiaassii  

ccoonnffiigguurraattaa  ccoommee  CCeennttrraalliinnaa  DDiimmmmeerr  551166..  SSuullllaa  ppaarrttee  iinnffeerriioorree  ddeelllloo  sscchheerrmmoo  aappppaarriirraannnnoo  aalllloorraa  

sseeddiiccii  lliivveellllii  ddii  ccaannaallee  cchhee  vveerrrraannnnoo  uuttiilliizzzzaattii  ppeerr  pprrooggrraammmmaarree  ll’’oouuttppuutt  ddeellllaa  cceennttrraalliinnaa..  

PPeerr  aacccceeddeerree  aadd  uunn  ccaannaallee  uuttiilliizzzzaarree  iill  mmoouussee  nneell  mmooddoo  sseegguueennttee::  ccoommaannddoo  aa  ssiinniissttrraa  ppeerr  

sseelleezziioonnaarree  uunn’’uunniittàà  aallllaa  vvoollttaa,,  ttaassttoo  cceennttrraallee  ppeerr  sseelleezziioonnaarree  llee  uunniittàà  ddii  uunnaa  rriiggaa,,  ttaassttoo  aa  ddeessttrraa  ppeerr  

sseelleezziioonnaarree  ttuuttttee  sseeddiiccii  llee  uunniittàà..  

DDooppoo  aavveerr  sseelleezziioonnaattoo  uunn  ccaannaallee  éé  ppoossssiibbiillee  vvaarriiaarree  iill  lliivveelllloo  ddii  oouuttppuutt  cclliiccccaannddoo  ii  ccoommaannddii””--””  oo  ““++””..  

PPeerr  ttoorrnnaarree  aall  pprrooggrraammmmaa  pprriinncciippaallee  cclliiccccaarree  iill  rriiqquuaaddrroo  ddeellll’’uunniittàà  aattttiivvaa  ssuullllaa  ppaarrttee  ssuuppeerriioorree  ddeelllloo  

sscchheerrmmoo..  

LL’’iinntteerrffaacccciiaa  ddii  ccoonnttrroolllloo  AADDDDAA  ddaa  00--1100  VVoolltt  

LL’’iinntteerrffaacccciiaa  AADDDDAA  ppeerrmmeettttee  ddii  ccoonnttrroollllaarree  qquuaallssiiaassii  sseeggnnaallee  ssttaannddaarrdd  ddaa  00--1100  VVoolltt  cchhee  vvaa  aallllaa  

cceennttrraalliinnaa  MMaarrttiinn  PPrrooffeessssiioonnaall  33003322..  UUttiilliizzzzaannddoo  ffiinnoo  aa  sseeddiiccii  ffaaddeerr  éé  ppoossssiibbiillee  sseelleezziioonnaarree  eedd  aattttiivvaarree  

qquuaallssiiaassii  eesseeccuuzziioonnee  pprreecceeddeenntteemmeennttee  ssaallvvaattaa,,  oollttrree  aa  pprree--iimmppoossttaarree  eesseeccuuzziioonnii  ffuuttuurree  ssoottttoo  aallttrree  ggiiàà  

aattttiivvee..  LL’’iinntteerrffaacccciiaa  ppeerrmmeettttee  aanncchhee  ddii  ccoonnttrroollllaarree  ii  ddiimmmmeerr  ddii  ttuuttttee  llee  uunniittàà  cchhee  nnee  ssoonnoo  pprroovvvviissttee  ee  ddii  

rreeggoollaarrnnee  ll’’iinntteennssiittàà  oo  iinn  ssoottttoo--ggrruuppppii  sseeppaarraattii  oo  ccoommeeccoommee  ttuutttt’’uunnoo..  

AAbbiilliittaazziioonnee  ee  ccoonnffiigguurraazziioonnee  ddeellll’’iinntteerrffaacccciiaa  ddaa  00--1100  VVoolltt  

PPeerr  aabbiilliittaarree  ll’’iinntteerrffaacccciiaa  eennttrraarree  nneellllaa  sseezziioonnee  ““SSEETTUUPP””  ddeellllaa  cceennttrraalliinnaa  33003322  ee  ddaa  qquuii  sseelleezziioonnaarree  llaa  

ppaaggiinnaa  ““SSYYSSTTEEMM  HHAARRDDWWAARREE  SSEETTUUPP””..  

IInn  aallttoo  aa  ddeessttrraa  ddeelllloo  sscchheerrmmoo  ccoommppaarriirràà  llaa  lliissttaa  ddii  ““AADDDDIITTIIOONNAALL  HHAARRDDWWAARREE””  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellllaa  qquuaallee  

éé  ccoonntteennuuttaa  aanncchhee  llaa  vvooccee  AADDDDAA  00--1100..  PPeerr  aattttiivvaarrllaa  cclliiccccaarree  ll’’aappppoossiittoo  ccoommaannddoo  cchhee  ddiivveerrrràà  

iilllluummiinnaattoo  iinn  vveerrddee..  AA  ddeessttrraa  ddii  qquueessttoo  ssii  ttrroovvaa  iill  ccoommaannddoo  ““SSEETTUUPP””,,  cchhee  ssee  cclliiccccaattoo  aattttiivveerràà  iill  mmooddoo  

ddeellll’’iinntteerrffaacccciiaa..  

AAppppaarriirràà  qquuiinnddii  llaa  vviiddeeaattaa  ddeellllaa  ccoonnffiigguurraazziioonnee  cchhee  ppeerrmmeettttee  ddii  ffaarree  ii  sseettuupp  ee,,  ssee  nneecceessssaarriioo,,  rriieeddiittaarree  

iill  llaavvoorroo  ddeellll’’iinntteerrffaacccciiaa..  

AA  ssiinniissttrraa  ddeelllloo  sscchheerrmmoo  vveerrrraannnnoo  vviissuuaalliizzzzaattii  sseeddiiccii  ccoommaannddii,,  ccoonnttrraaddddiissttiinnttii  ddaa  sseeddiiccii  nnuummeerrii  ddii  

ccaannaallee,,  cchhee  ccoorrrriissppoonnddoonnoo  aaii  sseeddiiccii  ssiinnggoollii  lliivveellllii  ddii  rreeggoollaazziioonnee  ddeellll’’iinntteerrffaacccciiaa..  

AA  ddeessttrraa  aappppaarriirràà  iinnvveeccee  uunnaa  sseerriiee  ddii  ccoommaannddii  ppeerr  sseelleezziioonnaarree  llaa  ffuunnzziioonnee  ddii  ooggnnii  ccaannaallee..  LLee  ooppzziioonnii  

ddiissppoonniibbiillii  ssoonnoo::  

CCUUEE  SSEELLEECCTT  ((sseelleezziioonnee  eesseeccuuzziioonnee))  

QQuueessttaa  ffuunnzziioonnee  ppeerrmmeettttee  ddii  aasssseeggnnaarree  aall  ccaannaallee  sseelleezziioonnaattoo  uunn  vvaalloorree  ddaa  uuttiilliizzzzaarree  aall  mmoommeennttoo  

ddeellll’’aattttiivvaazziioonnee  ddeellllee  eesseeccuuzziioonnii..  IIll  ssiisstteemmaa  llaavvoorraa  ssuu  bbaassee  bbiinnaarriiaa  eedd  ooggnnii  ffaaddeerr  ppoossssiieeddee  ssoolloo  dduuee  
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vvaalloorrii::  00  oo  11((ssppeennttoo  oo  aacccceessoo))..  AAll  pprriimmoo  ffaaddeerr  vveerrrràà  aattttrriibbuuiittoo  iill  vvaalloorree  11,,  aa  ttuuttttii  qquueellllii  sseegguueennttii  vvaalloorrii  

ccrreesscceennttii  nneell  sseegguueennttee  mmooddoo::  22,,  44,,  88,,  1166,,  3322,,  6644,,  112288,,  225566,,  551122,,  11002244,,  22004488,,  eecccc..  

CCoommbbiinnaannddoo  iinn  vvaarriioo  mmooddoo  ffaaddeerr  ee  vvaalloorrii  ddiivveerrssii  ssaarràà  ppoossssiibbiillee  sseelleezziioonnaarree  qquuaallssiiaassii  eesseeccuuzziioonnee  

ssaallvvaattaa  iinn  pprreecceeddeennzzaa..  BBaasstteerràà  qquuiinnddii  aasssseeggnnaarree  aallllaa  ““CCUUEE  SSEELLEECCTT””  uunn  nnuummeerroo  ssuuffffiicciieennttee  ddii  ffaaddeerr,,  

ssuullllaa  bbaassee  ddeell  nnuummeerroo  ddii  eesseeccuuzziioonnii  aallllee  qquuaallii  ssii  vvuuoollee  aacccceeddeerree..  

CCUUEE  EENNAABBLLEE  ((aabbiilliittaazziioonnee  eesseeccuuzziioonnee))  

SSeelleezziioonnaannddoo  qquueessttaa  ffuunnzziioonnee  iill  ccaannaallee  llaavvoorreerràà  ssuu  sseemmpplliiccee  bbaassee  bbiinnaarriiaa,,  ccoommee  nneell  ccaassoo  

pprreecceeddeennttee,,  rreennddeennddoo  ppeerròò  ppoossssiibbiillee  ll’’iimmppoossttaazziioonnee  ddii  uunnaa  nnuuoovvaa  eesseeccuuzziioonnee  ttrraammiittee  ii  ffaaddeerr  ““CCUUEE  

SSEELLEECCTT””,,  mmeennttrree  llaa  cceennttrraalliinnaa  hhaa  aattttiivvaattoo  uunn’’aallttrraa  eesseeccuuzziioonnee..  PPooii,,  aabbiilliittaannddoo  iill  ffaaddeerr,,  llaa  nnuuoovvaa  

eesseeccuuzziioonnee  ssoossttiittuuiirràà  aauuttoommaattiiccaammeennttee  qquueellllaa  pprreecceeddeennttee..  EE’’  ssuuffffiicciieennttee  aasssseeggnnaarree  aa  qquueessttaa  

ffuunnzziioonnee  uunn  ssoolloo  ffaaddeerr..  

BBLLAACCKKOOUUTT  PPRROOGGRRAAMMMMAATTOO  

QQuueessttaa  ffuunnzziioonnee  ppeerrmmeettttee  ll’’aacccceessssoo  ddiirreettttoo  aallllaa  ffuunnzziioonnee  BBllaacckkoouutt  ddeellllaa  ppaaggiinnaa  ddeellllee  eesseeccuuzziioonnii..  

AAsssseeggnnaannddoo  oo  uuttiilliizzzzaannddoo  qquueessttaa  ffuunnzziioonnee  ssaarràà  ppoossssiibbiillee  iimmppoossttaarree  oo  rriipprriissttiinnaarree  iill  ssiisstteemmaa  ddaa  uunn  

bbllaacckkoouutt  mmeemmoorriizzzzaattoo  iinn  pprreecceeddeennzzaa..  

GGRRUUPPPPOO  DDIIMMMMEERR  

SSeelleezziioonnaannddoo  qquueessttaa  ffuunnzziioonnee  iill  ccaannaallee  pprreesscceellttoo  ccoonnttrroolllleerràà  ii  ddiimmmmeerr  ddii  ttuuttttee  llee  uunniittàà  ffaacceennttii  ppaarrttee  

ddeell  ggrruuppppoo  ssppeecciiffiiccaattoo  aa  vviiddeeoo..  PPeerr  ccoonnffiigguurraarree  llee  uunniittàà  nneeii  rriissppeettttiivvii  ggrruuppppii  uuttiilliizzzzaarree  llaa  ppaaggiinnaa  ““LLIINNKK  

CCOONNFFIIGGUURRAATTIIOONNSS””  ddeellllaa  cceennttrraalliinnaa..  

MMAASSTTEERR  DDIIMMMMEERR  

SSeelleezziioonnaannddoo  qquueessttaa  ffuunnzziioonnee  iill  ccaannaallee  pprreesscceellttoo  ffuunnggeerràà  ddaa  aannaaggrraaffiiccoo  ppeerr  ttuuttttii  ii  ffaaddeerr  ddeell  

““GGRRUUPPPPOO  DDIIMMMMEERR””  sseelleezziioonnaattii..  NNoonn  éé  nneecceessssaarriioo  aasssseeggnnaarree  uunn  ““MMAASSTTEERR  DDIIMMMMEERR””,,  ssii  ttrraattttaa  

sseemmpplliicceemmeennttee  ddii  uunnaa  ffuunnzziioonnee  ssuupppplleemmeennttaarree  cchhee  ppeerrmmeettttee  ddii  sseemmpplliiffiiccaarree  ll’’uuttiilliizzzzoo  ddeeii  ffaaddeerr  ddeeii  

““GGRRUUPPPPII  DDIIMMMMEERR””  mmuullttiippllii,,  uuttiilliizzzzaannddoo  uunn  ssoolloo  ffaaddeerr  ppeerrmmaanneennttee..  

AA  ddeessttrraa  ddeeii  ccoommaannddii  ddii  ffuunnzziioonnee  ssii  ttrroovvaa  uunnaa  lliissttaa  ddii  aallttrrii  ccoommaannddii  ddeennoommiinnaattaa  ““RREESSOOLLUUTTIIOONN””..  EEssssii  

ppeerrmmeettttoonnoo  ddii  sscceegglliieerree  iill  ttiippoo  ddii  rriissoolluuzziioonnee,,  ddaa  11  aa  88  bbiitt,,  ppeerr  ii  ffaaddeerr  cchhee  ssii  iinntteennddoonnoo  uuttiilliizzzzaarree..  SSii  

rraaccccoommaannddaa  ttuuttttaavviiaa  ddii  uuttiilliizzzzaarree  ii  sseegguueennttii  ppaarraammeettrrii  ppeerr  llee  ffuunnzziioonnii  iinnddiiccaattee::  

--  SSeelleezziioonnee  eesseeccuuzziioonnee    rriissoolluuzziioonnee  11  bbiitt  ((AAcccceessoo,,  SSppeennttoo))  

--  AAbbiilliittaazziioonnee  eesseeccuuzziioonnee    rriissoolluuzziioonnee  11  bbiitt  ((AAcccceessoo,,  SSppeennttoo))  

--  GGrruuppppoo  ddiimmmmeerr      rriissoolluuzziioonnee  55  bbiitt  

--  MMaasstteerr  DDiimmmmeerr    rriissoolluuzziioonnee  55  bbiitt  

QQuueessttaa  lliissttaa  ccoossttiittuuiissccee  ccoommuunnqquuee  ssoolloo  uunn  rriiffeerriimmeennttoo  ee  ssaarràà  ppoossssiibbiillee  mmooddiiffiiccaarree  llaa  rriissoolluuzziioonnee  ddii  

ooggnnii  ssiinnggoolloo  ffaaddeerr  iinn  qquuaallssiiaassii  mmoommeennttoo  sseennzzaa  ddaannnneeggggiiaarree  iill  ssiisstteemmaa..  

IInn  bbaassssoo  ssuulllloo  sscchheerrmmoo  ssaarraannnnoo  vviissuuaalliizzzzaattii  ii  sseeddiiccii  ffaaddeerr,,  ddeellllaa  ccoonnssoollllee  ddii  ccoonnttrroolllloo..  II  mmoovviimmeennttii  ddii  

ooggnnii  ffaaddeerr  aappppaarriirraannnnoo  ssuull  vviiddeeoo  aaccccaannttoo  aall  vvaalloorree  ddii  qquueell  ffaaddeerr..  ee  ggrraazziiee  aa  qquueessttaa  vviiddeeaattaa  ssaarràà  

ppoossssiibbiillee  vveerriiffiiccaarree  aanncchhee  ssee  ll’’iinntteerrffaacccciiaa  éé  ccoolllleeggaattaa  ccoorrrreettttaammeennttee..  NNeell  ccaassoo  ffoossssee  nneecceessssaarriiaa  

qquuaallcchhee  ppiiccccoollaa  rreettttiiffiiccaa  ssaarràà  ppoossssiibbiillee  aappppoorrttaarrllaa  ttrraammiittee  llaa  sscchheeddaa  ddeellll’’iinntteerrffaacccciiaa,,  cchhee  ddeevvee  eesssseerree  

rreeggoollaattaa  iinn  mmooddoo  ddaa  aavveerree  uunnoo  zzeerroo  ssttaabbiillee  ee  uunnaa  lleettttuurraa  ccoommpplleettaa..  IIll  vvaalloorree  mmaassssiimmoo  ddiippeennddee  ddaaii  

ppaarraammeettrrii  ddeellllaa  rriissoolluuzziioonnee..  
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AA  ddeessttrraa  ddeeii  ccoommaannddii  ddeellllaa  RRiissoolluuzziioonnee  ssii  ttrroovvaa  uunn  ggrruuppppoo  ddii  sseeddiiccii  ccoommaannddii  ddeennoommiinnaattii  ““GGRROOUUPP””..  

QQuueessttii  vveennggoonnoo  uuttiilliizzzzaattii  ppeerr  sseelleezziioonnaarree  uunn  ffaaddeerr  ccoonn  llaa  ffuunnzziioonnee  ““DDIIMMMMEERR  GGRROOUUPP””;;  ddooppoo  aavveerr  

sseelleezziioonnaattoo  iill  ffaaddeerr,,  sseelleezziioonnaarree  iill  ggrruuppppoo  ddii  uunniittàà  ppeerr  iill  qquuaallee  eessssoo  llaavvoorreerràà  cclliiccccaannddoo  iill  ccoommaannddoo  

ccoorrrriissppoonnddeennttee  aall  ggrruuppppoo  ddeessiiddeerraattoo..  

DDEEFFAAUULLTT  AALLLL  ((MMoossttrraa  ttuuttttoo))  

TTrraammiittee  qquueessttoo  ccoommaannddoo  vviieennee  aattttrriibbuuiittoo  aa  ttuuttttii  ii  ffaaddeerr  iill  sseegguueennttee  vvaalloorree  ddii  DDeeffaauulltt::  

CCaannaallee      RRiissoolluuzziioonnee  ffuunnzziioonnii  

00        CCuuee  SSeelleecctt  ((11))  OOnn//OOffff  --SSeelleezziioonnee  eesseeccuuzziioonnee  AAcccceessoo//SSppeennttoo  

11        CCuuee  SSeelleecctt  ((22))  OOnn//OOffff  --SSeelleezziioonnee  eesseeccuuzziioonnee  AAcccceessoo//SSppeennttoo  

22        CCuuee  SSeelleecctt  ((44))  OOnn//OOffff  --SSeelleezziioonnee  eesseeccuuzziioonnee  AAcccceessoo//SSppeennttoo  

33        CCuuee  SSeelleecctt  ((88))  OOnn//OOffff  --SSeelleezziioonnee  eesseeccuuzziioonnee  AAcccceessoo//SSppeennttoo  

44        CCuuee  SSeelleecctt  ((1166))  OOnn//OOffff  --SSeelleezziioonnee  eesseeccuuzziioonnee  AAcccceessoo//SSppeennttoo  

55        CCuuee  SSeelleecctt  ((3322))  OOnn//OOffff  --SSeelleezziioonnee  eesseeccuuzziioonnee  AAcccceessoo//SSppeennttoo  

66        CCuuee  SSeelleecctt  ((6644))  OOnn//OOffff  --SSeelleezziioonnee  eesseeccuuzziioonnee  AAcccceessoo//SSppeennttoo  

77        CCuuee  SSeelleecctt  ((112288))  OOnn//OOffff  --SSeelleezziioonnee  eesseeccuuzziioonnee  AAcccceessoo//SSppeennttoo  

88        CCuuee  SSeelleecctt  ((225566))  OOnn//OOffff  --SSeelleezziioonnee  eesseeccuuzziioonnee  AAcccceessoo//SSppeennttoo  

99        CCuuee  SSeelleecctt  ((551122))  OOnn//OOffff  --SSeelleezziioonnee  eesseeccuuzziioonnee  AAcccceessoo//SSppeennttoo  

1100        CCuuee  EEnnaabbllee  --  AAbbiilliittaazziioonnee  eesseeccuuzziioonnee  

1111        NNoonnee  --  NNeessssuunnaa  

1122        NNoonnee  --  NNeessssuunnaa  

1133        NNoonnee  --  NNeessssuunnaa  

1144        NNoonnee  --  NNeessssuunnaa  

1155        NNoonnee  --  NNeessssuunnaa  

  

QQuueessttaa  ccoonnffiigguurraazziioonnee  ppeerrmmeettttee  ddii  rriicchhiiaammaarree  ffiinnoo  aa  11002233  eesseeccuuzziioonnii  ddiivveerrssee  eedd  aanncchhee  ddii  

pprreepprrooggrraammmmaarree  eesseeccuuzziioonnii  ffuuttuurree,,  mmeennttrree  uunnaa  éé  iinn  ccoorrssoo,,  ttuuttttaavviiaa  nnoonn  ssoonnoo  ccoonnffiigguurraattii  nnéé  ggrruuppppii  

ddiimmmmeerr,,  nnéé  aannaaggrraaffiiccii  ddiimmmmeerr..  

VVEEDDII  TTUUTTTTOO  

QQuueessttoo  ccoommaannddoo  vviissuuaalliizzzzeerràà  ssuulllloo  sscchheerrmmoo  uunnaa  ttaabbeellllaa  ccoonntteenneennttee  ttuuttttii  ii  vvaalloorrii  ee  ggllii  aattttrriibbuuttii  ddeeii  

ffaaddeerr..  PPeerr  uusscciirree  ddaallllaa  ppaaggiinnaa  cclliiccccaarree  uunn  ccoommaannddoo  qquuaallssiiaassii  ddeell  mmoouussee  iinn  uunn  ppuunnttoo  qquuaallssiiaassii  ddeelllloo  

sscchheerrmmoo..  

EESSCCII  

CCoonn  qquueessttoo  ccoommaannddoo  ii  ppaarraammeettrrii  aattttrriibbuuiittii  ddaallll’’uutteennttee  vveennggoonnoo  mmeemmoorriizzzzaattii  ssuull  ddiissccoo  ffiissssoo  ee  iill  

ccoommppuutteerr  ssii  rriippoorrttaa  aall  mmeennùù  pprreecceeddeennttee..  TTuuttttii  ii  ppaarraammeettrrii  ssaallvvaattii  ssuull  ddiissccoo  ffiissssoo  vveerrrraannnnoo  

aauuttoommaattiiccaammeennttee  rriicchhiiaammaattii  nnoonn  aappppeennaa  llaa  cceennttrraalliinnaa  vviieennee  rriiaattttiivvaattaa..  

FFuunnzziioonnaammeennttoo  ddeellll’’iinntteerrffaacccciiaa  AADDDDAA  nneell  mmooddoo  eesseeccuuzziioonnee  

AAbbiilliittaazziioonnee//DDiissaabbiilliittaazziioonnee  ddeellll’’iinntteerrffaacccciiaa  AADDDDAA  

DDooppoo  aavveerr  rreeaalliizzzzaattoo  llaa  ccoonnffiigguurraazziioonnee,,  ccoommppaarriirràà  iinn  bbaassssoo  aa  ddeessttrraa  ddeelllloo  sscchheerrmmoo,,  nneell  mmooddoo  ““CCUUEE””  

ddeellllaa  cceennttrraalliinnaa,,  iill  ccoommaannddoo  ““AADDDDAA””  cchhee  vviissuuaalliizzzzaa  oo  iill  nnuummeerroo  ddeellll’’eesseeccuuzziioonnee  iinn  ccoorrssoo  oo,,  qquuaannddoo  
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uuttiilliizzzzaattoo,,  iill  nnuummeerroo  ddeellll’’eesseeccuuzziioonnee  iimmppoossttaattoo  pprreepprrooggrraammmmaattee  cchhee  uuttiilliizzzzaa  iill  ffaaddeerr  ““CCUUEE  EENNAABBLLEE””..  

QQuueessttoo  ccoommaannddoo  ppuuòò  eesssseerree  aabbiilliittaattoo  oo  ddiissaabbiilliittaattoo  sseemmpplliicceemmeennttee  cclliiccccaannddoolloo..  QQuuaannddoo  vviieennee  

ddiissaabbiilliittaattoo  llaa  cceennttrraalliinnaa  33003322  nnoonn  rriicceevveerràà  aallccuunnaa  iinnffoorrmmaazziioonnee  ddaallll’’iinntteerrffaacccciiaa  AADDDDAA..  

PPeerr  aabbiilliittaarree  aauuttoommaattiiccaammeennttee  qquueessttoo  ccoommaannddoo,,  ddooppoo  aavveerr  aavvvviiaattoo  llaa  cceennttrraalliinnaa  eennttrraarree  nneell  mmeennuu  

““SSYYSSTTEEMM  SSOOFFTTWWAARREE  SSEETTUUPP””  ee  sseelleezziioonnaarree  ““RREEMMOOTTEE  OONN””,,  iinn  mmooddoo  cchhee  iill  ccoommaannddoo  ssii  iilllluummiinnii  iinn  

vveerrddee..  SSaarràà  ssuuffffiicciieennttee  eeffffeettttuuaarree  qquueesstt’’ooppeerraazziioonnee  uunnaa  ssoollaa  vvoollttaa,,  ddaattoo  cchhee  iill  ccoommppuutteerr  éé  iinn  ggrraaddoo  ddii  

mmeemmoorriizzzzaarree  llaa  sseelleezziioonnee..  PPeerr  ddiissaabbiilliittaarree  llaa  ffuunnzziioonnee  cclliiccccaarree  iill  ccoommaannddoo  iinn  qquuaallssiiaassii  mmoommeennttoo  iinn  

mmooddoo  cchhee  nnoonn  rriissuullttii  ppiiùù  sseelleezziioonnaattoo..  

IIll  ccoommaannddoo  aa  ddiissttaannzzaa  vviissuuaalliizzzzaa  llee  iinnffoorrmmaazziioonnii  rriigguuaarrddaannttii  llee  eesseeccuuzziioonnii  aa  ccuuii  llaa  cceennttrraalliinnaa  ssttaa  

ddaannddoo  ccoorrssoo  oo  llee  eesseeccuuzziioonnii  pprreepprrooggrraammmmaattee  iinnvviiaattee  ddaallllaa  cceennttrraalliinnaa..  

SSeelleezziioonnee  ddeellllee  eesseeccuuzziioonnii  uuttiilliizzzzaannddoo  ll’’iinntteerrffaacccciiaa  AADDDDAA  

PPeerr  qquueessttaa  ffuunnzziioonnee  uuttiilliizzzzaarree  ii  ffaaddeerr  aa  ccuuii  eerraa  ssttaattaa  aasssseeggnnaattaa  llaa  ffuunnzziioonnee  ““CCUUEE  SSEELLEECCTT””..  OOggnnii  

ffaaddeerr  ppoossssiieeddee  uunn  pprroopprriioo  vvaalloorree  cchhee,,  ssee  ccoommbbiinnaattii,,  ppeerrmmeettttoonnoo  ll’’aacccceessssoo  aa  ttuuttttee  llee  eesseeccuuzziioonnii  

ssaallvvaattee  nneellllaa  cceennttrraalliinnaa  33003322..  AAdd  ooggnnii  eesseeccuuzziioonnee  ssaallvvaattaa  nneellllaa  cceennttrraalliinnaa  33003322  vviieennee  aattttrriibbuuiittoo  uunn  

nnuummeerroo,,  cchhee  ppuuòò  eesssseerree  vviissuuaalliizzzzaattoo  cclliiccccaannddoo  ““LLOOAADD  CCUUEE””  nneellllaa  ffuunnzziioonnee  ““CCUUEE””  ddeellllaa  cceennttrraalliinnaa  ee  

cchhee  sseerrvvee  ppeerr  aattttiivvaarree  ll’’eesseeccuuzziioonnee  ddaallll’’iinntteerrffaacccciiaa  AADDDDAA..  

IIll  ffaaddeerr  ccoonnffiigguurraattoo  oonn//ooffff  ((aacccceessoo//ssppeennttoo))  ddiivveennttaa  aattttiivvoo  qquuaannddoo  aallllaa  cceennttrraalliinnaa  MMaarrttiinn  vviieennee  iinnvviiaattoo  

uunn  sseeggnnaallee  aa  55  vvoolltt  oo  ssuuppeerriioorree..  SSii  rraaccccoommaannddaa  ddii  uuttiilliizzzzaarree  ssoolloo  dduuee  ppoossiizziioonnii  ppeerr  ii  ffaaddeerr  ddii  sseelleezziioonnee  

ddeellll’’eesseeccuuzziioonnee,,  00%%  ee  110000%%,,  aassssiiccuurraannddoo  ccoossìì  lloo  ssttaattoo  aattttiivvoo  oo  nnoonn  aattttiivvoo  ddeell  ffaaddeerr  sstteessssoo..  LLaa  

cceennttrraalliinnaa  MMaarrttiinn  rriicceevvee  iinn  ccoonnttiinnuuaazziioonnee  sseeggnnaallii  ddaallll’’iinntteerrffaacccciiaa  AADDDDAA,,  ddii  ccoonnsseegguueennzzaa  nnoonn  aappppeennaa  

lloo  ssttaattoo  ddeell  ffaaddeerr  ccaammbbiiaa,,  llaa  cceennttrraalliinnaa  ee  llee  rreellaattiivvee  eesseeccuuzziioonnii  vveennggoonnoo  aaggggiioorrnnaattee..  QQuuaannddoo  nnoonn  vvii  

ssoonnoo  ffaaddeerr  aattttiivvii  llaa  cceennttrraalliinnaa  ccaanncceellllaa  aauuttoommaattiiccaammeennttee  ll’’eesseeccuuzziioonnee  ddaall  vviiddeeoo  ee  vvaa  iinn  bbllaacckkoouutt..  PPeerr  

ootttteenneerree  iill  bbllaacckkoouutt  sseennzzaa  ccaanncceellllaarree  ddaall  vviiddeeoo  ll’’eesseeccuuzziioonnee  uuttiilliizzzzaarree  iill  ffaaddeerr  ppeerr  iill  bbllaacckkoouutt  pprree--

pprrooggrraammmmaattoo..  

SSii  oosssseerrvvii  cchhee  qquuaalloorraa  ffoossssee  sseelleezziioonnaattaa  uunn’’eesseeccuuzziioonnee  cchhee  nnoonn  ccoonnttiieennee  iinnffoorrmmaazziioonnii  ssuullllee  lluuccii,,  lloo  

ssffoonnddoo  ddeell  ccoommaannddoo  ““AADDDDAA””  ccaammbbiiaa  ccoolloorree  aadd  iinnddiiccaarree  cchhee  éé  ssttaattaa  sseelleezziioonnaattaa  uunn’’eesseeccuuzziioonnee  nnoonn  

eessiisstteennttee..    

UUttiilliizzzzoo  ddeell  ffaaddeerr  ppeerr  ll’’aabbiilliittaazziioonnee  ddeellllee  eesseeccuuzziioonnii  

QQuueessttoo  ffaaddeerr  ooffffrree  llaa  ppoossssiibbiilliittàà,,  uuttiilliizzzzaannddoo  ii  ffaaddeerr  ppeerr  llaa  sseelleezziioonnee  ddeellll’’eesseeccuuzziioonnee,,  ddii  pprrooggrraammmmaarree  

uunn’’eesseeccuuzziioonnee  nnuuoovvaa  mmeennttrree  uunn’’aallttrraa  éé  aannccoorraa  iinn  ccoorrssoo..  LLaa  ffuunnzziioonnee  vviieennee  vviissuuaalliizzzzaattaa  ssuulllloo  sscchheerrmmoo  

ccoonn  iill  ccoommaannddoo  ““RREEMMOOTTEE””;;  qquuaannddoo  iill  ffaaddeerr  éé  aabbiilliittaattoo  iill  nnuummeerroo  vviissuuaalliizzzzaattoo  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeell  ccoommaannddoo  

iinnddiiccaa  cchhee  nnoonn  vveerrrràà  rriippoorrttaattaa  aallccuunnaa  vvaarriiaazziioonnee  ddeeii  ffaaddeerr  ppeerr  llaa  sseelleezziioonnee  ddeellllee  eesseeccuuzziioonnii..  NNoonn  

aappppeennaa  iill  ffaaddeerr  vviieennee  aabbbbaannddoonnaattoo,,  lliibbeerraannddoo  ccoossìì  ll’’eesseeccuuzziioonnee,,  qquueessttaa  vveerrrràà  aattttiivvaattaa  ee  llaa  

ccoolloorraazziioonnee  ddeell  ccoommaannddoo  iinnddiicchheerràà  cchhee  vveerrrraannnnoo  aacccceettttaattii  ccaammbbiiaammeennttii  ddeeii  ffaaddeerr..  

LL’’AAbbiilliittaazziioonnee  ddeellll’’EEsseeccuuzziioonnee  ppuuòò  aavveerree  dduuee  vvaalloorrii::  nnoonn  aattttiivvoo,,  iinn  ccuuii  iill  ffaaddeerr  nnoonn  hhaa  aallccuunnaa  ffuunnzziioonnee  

ee  qquuaallssiiaassii  vvaarriiaazziioonnee  vviieennee  iimmmmeeddiiaattaammeennttee  rriippoorrttaattaa  ddaallllaa  cceennttrraalliinnaa;;  aattttiivvoo,,  iinn  ccuuii  qquuaallssiiaassii  

ccaammbbiiaammeennttoo  nnoonn  vveerrrràà  rreeggiissttrraattoo  ssiinnoo  aa  qquuaannddoo  iill  ffaaddeerr  nnoonn  éé  ssttaattoo  ddiissaabbiilliittaattoo..  SSii  rraaccccoommaannddaa  ddii  

uuttiilliizzzzaarree  ssoolloo  dduuee  ppoossiizziioonnii  ppeerr  iill  ffaaddeerr  ddii  aabbiilliittaazziioonnee  ddeellll’’eesseeccuuzziioonnee::  00%%  ee  110000%%,,  aassssiiccuurraannddoo  ccoossìì  

lloo  ssttaattoo  aattttiivvoo  oo  nnoonn  aattttiivvoo  ddeell  ffaaddeerr  sstteessssoo..  
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UUttiilliizzzzoo  ddeell  GGrruuppppoo  DDiimmmmeerr  ee  ddeeii  FFaaddeerr  ddeell  MMaasstteerr  DDiimmmmeerr  

AAsssseeggnnaannddoo  uunniittàà  iinnddiivviidduuaallii  aa  ggrruuppppii  ddiivveerrssii  cchhee  ppoossssoonnoo  rraaggggiiuunnggeerree  iill  nnuummeerroo  ddii  sseeddiiccii  ccaannaallii,,  

ssaarràà  ppoossssiibbiillee  ootttteenneerree  uunn  ccoonnttrroolllloo  ddeellllaa  ssoovvrraappppoossiizziioonnee  ddeellllee  uunniittàà  ddiimmmmeerr  pprreesseennttii  iinn  qquueessttii  

ggrruuppppii..  DDooppoo  aavveerr  ccoonnffiigguurraattoo  ii  ffaaddeerr  nneeii  rriissppeettttiivvii  ggrruuppppii,,  qquueessttii  aavvrraannnnoo  uunn  ccoonnttrroolllloo  ccoossttaannttee  ssuuii  

ddiimmmmeerr  ddii  qquueellllee  uunniittàà..  II  ffaaddeerr  ddoovvrraannnnoo  qquuiinnddii  eesssseerree  aattttiivvii  ppeerrcchhéé  llee  uunniittàà  ddeellllee  eesseeccuuzziioonnii  

rriicchhiiaammaattee  llaavvoorriinnoo..  QQuuaannddoo  aaii  ffaaddeerr  vviieennee  aattttrriibbuuiittoo  uunn  vvaalloorree  ddii  110000%%  ssii  ootttteerrrràà  iill  mmaassssiimmoo  ddeellllaa  

pprroodduuzziioonnee  ddaallllee  eesseeccuuzziioonnii..  

IIll  ffaaddeerr  ““DDIIMMMMEERR  MMAASSTTEERR””,,  nneell  ccaassoo  nnee  ssiiaa  ssttaattoo  aasssseeggnnaattoo  uunnoo,,  hhaa  iill  ppiieennoo  ccoonnttrroolllloo  ssuuii  ffaaddeerr  ddeell  

““DDIIMMMMEERR  GGRROOUUPP””  eedd  aaggiissccee  ccoommee  uunn  ffaaddeerr  ddeell  MMaasstteerr  GGeenneerraallee  ssuu  uunnaa  ccoonnssoollllee  ddii  ccoonnttrroolllloo  ddeellllee  

lluuccii  ttrraaddiizziioonnaallii..  AAnncchhee  iinn  qquueessttoo  ccaassoo  qquuiinnddii  iill  ffaaddeerr  ddeevvee  eesssseerree  aattttiivvaattoo  pprriimmaa  cchhee  iill  GGrruuppppoo  

DDiimmmmeerr  iinniizzii  aa  llaavvoorraarree;;  ppiiùù  eelleevvaattoo  éé  iill  vvaalloorree  ddeell  ffaaddeerr,,  mmaaggggiioorree  ssaarràà  llaa  ssuuaa  iinnfflluueennzzaa  ssuullll’’iinntteennssiittàà  

ddii  pprroodduuzziioonnee  ddeellllaa  cceennttrraalliinnaa  33003322..  QQuueessttee  ffuunnzziioonnii  ppeerrmmeettttoonnoo  ddii  rreeggoollaarree  ll’’eesseeccuuzziioonnee  ddeellllee  lluuccii  

ssaallvvaattaa  nneellllaa  cceennttrraalliinnaa  iinn  aammbbiieennttee  ““RReeaall  TTiimmee””..  SSii  nnoottii  cchhee  nnoonn  ssii  ppuuòò  aauummeennttaarree  ll’’iinntteennssiittàà  ddii  uunnaa  

sseeqquueennzzaa  ddii  lluuccii  ssaallvvaattaa  iinn  pprreecceeddeennzzaa  ppiiùù  ddii  qquuaannttoo  nnoonn  ffoossssee  ssttaattoo  pprreevviissttoo  dduurraannttee  llaa  

pprrooggrraammmmaazziioonnee  ddeeii  ffaaddeerr;;  aadd  eesseemmppiioo,,  ssee  uunn’’eesseeccuuzziioonnee  ddii  lluuccii  éé  ssttaattaa  ssaallvvaattaa  ccoonn  iill  DDiimmmmeerr  

sseettttaattoo  aa  8800%%,,  ii  ffaaddeerr  ddeell  ggrruuppppoo  ddiimmmmeerr  rreeggoolleerraannnnoo  ll’’uunniittàà  ffiinnoo  aadd  uunn  mmaassssiimmoo  ddeellll’’8800%%  ddeellllaa  

pprroopprriiaa  ccaappaacciittàà..  

LLaa  cceennttrraalliinnaa  ccoonn  aacccceessssoo  ddiirreettttoo  22553322  

QQuueessttaa  cceennttrraalliinnaa  éé  uunnoo  ssttrruummeennttoo  ddii  pprrooggrraammmmaazziioonnee  vveerrssaattiillee  ee  ppootteennttee  ddaa  uuttiilliizzzzaarree  iinn  

ccoommbbiinnaazziioonnee  ccoonn  llaa  cceennttrraalliinnaa  ccoommppuutteerriizzzzaattaa  MMaarrttiinn  33003322..  

AAll  ffiinnee  ddii  ootttteenneerree  iill  mmaassssiimmoo  ddaallllaa  cceennttrraalliinnaa,,  ssii  pprreeggaa  ddii  lleeggggeerree  ccoonn  

aatttteennzziioonnee  iill  pprreesseennttee  mmaannuuaallee  pprriimmaa  ddeellll’’uuttiilliizzzzoo..  

IIll  ppaacccchheettttoo  ddeellllaa  cceennttrraalliinnaa  MMaarrttiinn  22553322  ccoommpprreennddee  qquuaannttoo  sseegguuee::  

  NNrr..  11    CCeennttrraalliinnaa  22553322  ccoonn  aacccceessssoo  ddiirreettttoo  

  NNrr..  11    CCaavvoo  sseeggnnaallee  ddaa  99  ffiinnoo  aa  2255  ccoonnnneettttoorrii    

PPrriimmaa  ddii  eeffffeettttuuaarree  qquuaallssiiaassii  ccoolllleeggaammeennttoo  aassssiiccuurraarrssii  ddii  eesssseerree  iinn  ppoosssseessssoo  ddii  ttuuttttoo  qquuaannttoo  eelleennccaattoo,,  

iinn  ccaassoo  ccoonnttrraarriioo  iill  ssiisstteemmaa  nnoonn  ffuunnzziioonneerràà..  

PPeerr  llaa  cceennttrraalliinnaa  ssaarràà  nneecceessssaarriiaa  aanncchhee  uunnaa  sscchheeddaa  sseerriiaallee  ddii  iinntteerrffaacccciiaa  ttiippoo  RRSS223322  eedd  aa  qquueessttoo  

pprrooppoossiittoo  rriimmaannddiiaammoo  aall  ppaarraaggrraaffoo  ““CCoolllleeggaarree  llaa  cceennttrraalliinnaa  22553322  aall  pprroopprriioo  ssiisstteemmaa””..  

CCoolllleeggaarree  llaa  CCeennttrraalliinnaa  22553322  aall  pprroopprriioo  ssiisstteemmaa  

LLaa  cceennttrraalliinnaa  22553322  éé  ccoolllleeggaattaa  aallllaa  33003322  ttrraammiittee  iill  ccaavvoo  sseerriiaallee  ffoorrnniittoo  ccoonn  llaa  cceennttrraalliinnaa  sstteessssaa..  

DDooppoo  aavveerr  ccoolllleeggaattoo  iill  mmoouussee  aallll’’aacccceessssoo  11  CCOOMM  ddeellllaa  cceennttrraalliinnaa  33003322,,  ccoolllleeggaarree  ll’’iinntteerrffaacccciiaa  22553322  

aallll’’aacccceessssoo  22  CCOOMM..  SSee  iill  ccoommppuutteerr  nnoonn  éé  pprroovvvviissttoo  ddii  uunn  sseeccoonnddoo  aacccceessssoo  CCOOMM  pprrooccuurraarrssii  uunnaa  

sscchheeddaa  sseerriiaallee  ccoonn  aallmmeennoo  dduuee  aacccceessssii..  

((AAcccceessssoo  sseerriiaallee  --11//--22  ==  CCOOMM11//CCOOMM22,,  IInntteerrffaacccciiaa  sseerriiaallee  ==  IInntteerrffaacccciiaa  RRSS223322,,  

SScchheeddaa  sseerriiaallee  ==  sscchheeddaa  iinntteerrffaacccciiaa  ppeerr  PPCC  IIBBMM  ccoommppaattiibbiillee  aavveennttee  uunnoo  oo  ppiiùù  aacccceessssii  sseerriiaallii))  

AAcccceennssiioonnee  

PPrriimmaa  ddii  aacccceennddeerree  llaa  cceennttrraalliinnaa  aassssiiccuurraarrssii  cchhee  iill  sseelleettttoorree  ddii  vvoollttaaggggiioo  ssiiaa  ppoossiizziioonnaattoo  ssuull  vvaalloorree  

ccoorrrreettttoo  ee,,  ssee  nneecceessssaarriioo,,  ccoolllleeggaarree  uunnaa  ssppiinnaa  aa  ttrree  ccoonnnneettttoorrii  aall  ccaavvoo  ddeellll’’aalliimmeennttaazziioonnee,,  uuttiilliizzzzaannddoo  iill  
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ccoonndduuttttoorree  MMaarrrroonnee  ppeerr  iill  ccoolllleeggaammeennttoo  ddeellllaa  ffaassee,,  iill  ccoonndduuttttoorree  BBlluu  ppeerr  qquueelllloo  nneeuuttrroo  ee  qquueelllloo  

VVeerrddee//GGiiaalllloo  ppeerr  iill  ccoolllleeggaammeennttoo  aa  tteerrrraa..  

CCoolllleeggaarree  iill  ccaavvoo  ppeerr  llaa  ttrraassmmiissssiioonnee  ddeeii  ddaattii  aa  99  ccoonnnneettttoorrii,,  ffoorrnniittoo  ccoonn  llaa  cceennttrraalliinnaa,,  aallllaa  pprreessaa  

ssiittuuaattaa  ssuull  rreettrroo  ddeellllaa  cceennttrraalliinnaa  22553322  ee  ppooii  aallll’’aacccceessssoo  sseerriiaallee  ppoossttoo  ssuull  rreettrroo  ddeellllaa  cceennttrraalliinnaa  22003322,,  

uuttiilliizzzzaannddoo  uunnaa  ssppiinnaa  aa  2255  ccoonnnneettttoorrii..  NNeell  ccaassoo  llaa  vvoossttrraa  sscchheeddaa  sseerriiaallee  ssiiaa  ddoottaattaa  ddii  ccoonnnneettttoorree  aa  99  

ccoonnnneettttoorrii  aaccqquuiissttaarree  uunn  ccoonnvveerrttiittoorree  ddaa  99  aa  2255  ccoonnnneettttoorrii,,  rreeppeerriibbiillee  pprreessssoo  llaa  mmaaggggiioorr  ppaarrttee  ddeeii  

rriivveennddiittoorrii  ddii  ccoommppuutteerr..  

SSiinntteessii  ddeellllee  ffuunnzziioonnii  ddeellll’’iinntteerrffaacccciiaa  22553322  

LLaa  cceennttrraalliinnaa  22553322  éé  pprroovvvviissttaa  ddii  dduuee  ffuunnzziioonnii::  llaa  ““UUsseerr  KKeeyyss””  ppoossiizziioonnaattaa  aa  ssiinniissttrraa  ddeellllaa  cceennttrraalliinnaa  ee  

llaa  ““MMaattrriixx  KKeeyyss””,,  mmeemmoorriiaa,,  aarrrreessttoo,,  aavvvviioo  iissttaannttaanneeoo,,  ssiittuuaattee  aa  ddeessttrraa  ddeellllaa  cceennttrraalliinnaa..  VVii  ssoonnoo  ddiicciioottttoo  

ccoommaannddii  ddiivveerrssii  ccoonnttrraasssseeggnnaattii  ccoonn  UUsseerr  KKeeyyss,,  ee  cciiaassccuunnoo  ddii  eessssii  vviieennee  uuttiilliizzzzaattoo  ppeerr  aacccceeddeerree  aa  

““PPAAGGEE””  ddiivveerrssee,,  rreennddeennddoo  ccoossìì  ddiissppoonniibbiillii  ddiicciioottttoo  ppaaggiinnee..    

LLee  MMaattrriixx  kkeeyyss,,  aa  ddeessttrraa  ddeellllaa  ttaassttiieerraa,,  rriigguuaarrddaannoo  iill  ccoonntteennuuttoo  ddeellllee  vvaarriiee  ““PPAAGGEE””..  CCii  ssoonnoo  sseettttee  

ccoommaannddii  ccoonnttrraasssseeggnnaattii  ccoonn  ““BBAANNKK””  ((mmeemmoorriiaa)),,  aa  ssiinniissttrraa  ddeellllaa  mmaattrriiccee,,  ee  sseelleezziioonnaannddoo  uunnoo  ddii  qquueessttii  

vveerrrràà  sseelleezziioonnaattaa  llaa  lliinneeaa  ccoorrrriissppoonnddeennttee  aall  ccoommaannddoo  vviirrttuuaallee  ssuullllaa  mmaattrriiccee;;  sseelleezziioonnaannddoo  ppooii  

““LLAATTCCHH””  ((aarrrreessttoo)),,  iinn  aallttoo  ssuullllaa  mmaattrriiccee,,  oo  ““FFLLAASSHH””  ((aavvvviioo  iissttaannttaanneeoo))  iinn  bbaassssoo  ssuullllaa  mmaattrriiccee,,  vveerrrràà  

sseelleezziioonnaattoo  uunn  ccoommaannddoo  vviirrttuuaallee  pprreecciissoo..  SSii  ootttteennggoonnoo  ccoossìì  cciinnqquuaannttaasseeii  ccoommaannddii  vviirrttuuaallii  ppeerr  ooggnnii  

ppaaggiinnaa  cchhee  ppeerr  ddiicciioottttoo  ppaaggiinnee  ddaannnnoo  uunn  ttoottaallee  ddii  mmiilllleeoottttoo  ccoommaannddii  vviirrttuuaallii..  OOggnnii  ccoommaannddoo  vviirrttuuaallee  

aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellllaa  mmaattrriiccee  ppoossssiieeddee  ppooii  dduuee  ffuunnzziioonnii  aacccceessssiibbiillii,,  ppeerr  uunn  ttoottaallee  ddii  dduueemmiillaasseeddiiccii  ffuunnzziioonnii  

aacccceessssiibbiillii  ppeerr  ll’’iinntteerraa  cceennttrraalliinnaa..  LLee  dduuee  ffuunnzziioonnii  ppeerr  ooggnnii  ccoommaannddoo  vviirrttuuaallee  ppoossssoonnoo  ““LLAATTCCHH””  uunnaa  

ddeetteerrmmiinnaattaa  eesseeccuuzziioonnee  oo  ““FFLLAASSHH””  uunnaa  ddeetteerrmmiinnaattaa  sseeqquueennzzaa,,  aa  sseeccoonnddaa  ddeell  ccoommaannddoo  sseelleezziioonnaattoo..  

PPoossssoonnoo  ppeerròò  vveenniirr  aasssseeggnnaattii  aalllloo  sstteessssoo  ccoommaannddoo  vviirrttuuaallee  uunn  nnuummeerroo  ddii  eesseeccuuzziioonnee  ee  uunn  nnuummeerroo  ddii  

sseeqquueennzzaa..  

AAbbiilliittaazziioonnee  ddeellll’’iinntteerrffaacccciiaa  22553322  

PPeerr  aabbiilliittaarree  ll’’iinntteerrffaacccciiaa  eennttrraarree  iinn  ““SSEETTUUPP””  ee  ddaa  qquuii  sseelleezziioonnaarree  llaa  ppaaggiinnaa  ““SSYYSSTTEEMM  HHAARRDDWWAARREE  

SSEETTUUPP””..    

IInn  aallttoo  ssuulllloo  sscchheerrmmoo  aappppaarriirràà  llaa  lliissttaa  ddeellll’’””AADDDDIITTIIOONNAALL  HHAARRDDWWAARREE””,,  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellllaa  qquuaallee  ssii  

ttrroovveerràà  uunnaa  ccoommaannddoo  ccoorrrriissppoonnddeennttee  aallll’’iinntteerrffaacccciiaa  22553322..  PPeerr  aattttiivvaarree  ll’’iinntteerrffaacccciiaa  cclliiccccaarree  iill  ccoommaannddoo  

cchhee  vveerrrràà  ccoossìì  iilllluummiinnaattoo  iinn  vveerrddee..  AA  ddeessttrraa  ddii  qquueessttoo  ccoommaannddoo  vvii  ssaarràà  iill  ccoommaannddoo  ““SSEETTUUPP””  cchhee  ssee  

cclliiccccaattoo  aattttiivveerràà  iill  mmooddoo  ((ccoonnffiigguurraazziioonnee))  SSeett  uupp  ddeellll’’iinntteerrffaacccciiaa..  

CCoonnffiigguurraazziioonnee  ddeellllaa  cceennttrraalliinnaa  22553322  

CClliiccccaannddoo  iill  ccoommaannddoo  ““SSEETTUUPP””  aappppaarriirràà  uunnaa  nnuuoovvaa  vviiddeeaattaa::  ssii  ttrraattttaa  ddeellllaa  ccoonnffiigguurraazziioonnee  ddeelllloo  

sscchheerrmmoo  cchhee  ppeerrmmeetttteerràà  ddii  iimmppoossttaarree  ee,,  ssee  nneecceessssaarriioo,,  rriieeddiittaarree  ii  ppaarraammeettrrii  ddeellll’’iinntteerrffaacccciiaa..  

AA  ssiinniissttrraa  ddeelllloo  sscchheerrmmoo  ccoommppaarriirràà  llaa  mmaappppaa  ddeellllee  ““UUSSEERR  KKEEYYSS””  ((cchhiiaavvii  ppeerr  ll’’uutteennttee))  ddeellll’’iinntteerrffaacccciiaa  

22553322,,  ccoonn  uunn  ccoommaannddoo  sseelleezziioonnaabbiillee  ppeerr  ooggnnii  cchhiiaavvee..  OOggnnii  ccoommaannddoo  éé  bbiiaannccoo  qquuaannddoo  nnoonn  éé  aattttiivvoo,,  

mmaa  ddiivveennttaa  vveerrddee  ssee  sseelleezziioonnaattoo..  DDooppoo  iill  ccoolllleeggaammeennttoo  llaa  mmaappppaa  ddeellllee  UUsseerr  KKeeyyss  ppoottrràà  eesssseerree  

uuttiilliizzzzaattaa  ppeerr  ccoonnttrroollllaarree  ii  ccoommaannddii  ssuullll’’iinntteerrffaacccciiaa  22553322,,  ii  qquuaallii  iinnddiicchheerraannnnoo  aa  vviiddeeoo  llaa  lloorroo  aavvvveennuuttaa  

aattttiivvaazziioonnee..  NNeell  ccaassoo  ssii  vveerriiffiiccaasssseerroo  pprroobblleemmii  iinn  qquueessttaa  ffaassee,,  ccoonnttrroollllaarree  ttuuttttii  ii  ccoolllleeggaammeennttii  ccoonn  

ll’’iinntteerrffaacccciiaa  eedd  aassssiiccuurraarrssii  cchhee  ssiiaa  ccoolllleeggaattaa  aa  CCOOMM  22  ssuull  ccoommppuutteerr..  
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AA  ddeessttrraa  aappppaarriirràà  llaa  mmaappppaa  ddeeii  ccoommaannddii  ddii  ““MMaattrriiccee””  ddeellll’’iinntteerrffaacccciiaa,,  ccoonn  uunn  ccoommaannddoo  sseelleezziioonnaabbiillee  

ppeerr  ooggnnii  ccoommaannddoo  vviirrttuuaallee..  QQuueessttii  ssoonnoo  bbiiaanncchhii  qquuaannddoo  nnoonn  ssoonnoo  aattttiivvii,,  mmaa  ddiivveennttaannoo  vveerrddii  ssee  

sseelleezziioonnaattii..  DDooppoo  iill  ccoolllleeggaammeennttoo  llaa  mmaappppaa  ddeellllee  UUsseerr  KKeeyyss  ppoottrràà  eesssseerree  uuttiilliizzzzaattaa  ppeerr  ccoonnttrroollllaarree  ii  

ccoommaannddii  ssuullll’’iinntteerrffaacccciiaa  22553322,,  ii  qquuaallii  iinnddiicchheerraannnnoo  aa  vviiddeeoo  llaa  lloorroo  aavvvveennuuttaa  aattttiivvaazziioonnee..  SSii  oosssseerrvvii  cchhee  

éé  nneecceessssaarriioo  sseelleezziioonnaarree  uunn  ccoommaannddoo  ““BBAANNKK””  ee  ppooii  uunnoo  ““LLAATTCCHH””  qquuaannddoo  ssii  ccoonnttrroollllaannoo  ii  ccoommaannddii  

““BBAANNKK””  ddeellll’’iinntteerrffaacccciiaa  iinn  qquueessttoo  mmooddoo..  NNeell  ccaassoo  ssii  vveerriiffiiccaasssseerroo  pprroobblleemmii  iinn  qquueessttaa  ffaassee,,  ccoonnttrroollllaarree  

ttuuttttii  ii  ccoolllleeggaammeennttii  ccoonn  ll’’iinntteerrffaacccciiaa  eedd  aassssiiccuurraarrssii  cchhee  ssiiaa  ccoolllleeggaattaa  aa  CCOOMM  22  ssuull  ccoommppuutteerr..  

IInn  bbaassssoo  ssuulllloo  sscchheerrmmoo  aappppaarriirràà  uunnaa  sseerriiee  ddii  ccoommaannddii  ddii  ffuunnzziioonnee  cchhee  ppeerrmmeettttoonnoo  ddii  sseelleezziioonnaarree  llaa  

ffuunnzziioonnee  ddii  ooggnnii  ccoommaannddoo  vviirrttuuaallee..  

LLee  ooppzziioonnii  ddiissppoonniibbiillii  ssoonnoo  llee  sseegguueennttii::  

““AASSSSIIGGNN  SSEEQQ””    QQuueessttaa  ffuunnzziioonnee  vviieennee  uuttiilliizzzzaattaa  ppeerr  aasssseeggnnaarree  aa  uunn  ((AAsssseeggnnaazziioonnee  sseeqquueennzzaa))

  ccoommaannddoo  vviirrttuuaallee  uunnaa  sseeqquueennzzaa..  

““AASSSSIIGGNN  CCUUEE””    QQuueessttaa  ffuunnzziioonnee  vviieennee  uuttiilliizzzzaattaa  ppeerr  aasssseeggnnaarree  aa  uunn  ccoommaannddoo  

((AAsssseeggnnaazziioonnee  eesseeccuuzziioonnee))    vviirrttuuaallee  uunn’’eesseeccuuzziioonnee..  

““CCLLEEAARR””      QQuueessttaa  ffuunnzziioonnee  vviieennee  uuttiilliizzzzaattaa  ppeerr  ccaanncceellllaarree  ttuuttttee  llee  ((CCaanncceellllaa))    

  eesseeccuuzziioonnii  ee  llee  sseeqquueennzzee  ddaa  ooggnnii  ccoommaannddoo  vviirrttuuaallee..  

““CCLLEEAARR  PPAAGGEE””    QQuueessttaa  ffuunnzziioonnee  vviieennee  uuttiilliizzzzaattaa  ppeerr  ccaanncceellllaarree  ttuuttttee  llee  ((CCaanncceellllaa  ppaaggiinnaa))  

  eesseeccuuzziioonnii  ee  llee  sseeqquueennzzee  ddaa  ooggnnii  ppaaggiinnaa  ccoommpplleettaa  ((5566            

  ccoommaannddii  vviirrttuuaallii))..  

““CCOOPPYY  PPAAGGEE””    QQuueessttaa  ffuunnzziioonnee  vviieennee  uuttiilliizzzzaattaa  ppeerr  ccooppiiaarree  uunn’’iinntteerraa  ppaaggiinnaa  ((CCooppiiaa  ppaaggiinnaa))  

    ddii  vvooccii  iinnsseerriittee,,  eesseeccuuzziioonnii  oo  sseeqquueennzzee,,  iinn  uunn’’aallttrraa  ppaaggiinnaa            

  sseelleezziioonnaattaa  ddeellll’’iinntteerrffaacccciiaa..  

““SSAAVVEE””      QQuueessttaa  ffuunnzziioonnee  vviieennee  uuttiilliizzzzaattaa  ppeerr  ssaallvvaarree  ttuuttttee  llee    

((RReeggiissttrraa))      iinnffoorrmmaazziioonnii  rriigguuaarrddaannttii  llaa  ccoonnffiigguurraazziioonnee  ddeellll’’iinntteerrffaacccciiaa  ee        

      ddeevvee  eesssseerree  uuttiilliizzzzaattaa  ooggnnii  vvoollttaa  pprriimmaa  ddii  ccaammbbiiaarree  ppaaggiinnaa..  

““QQUUIITT””      QQuueessttaa  ffuunnzziioonnee  vviieennee  uuttiilliizzzzaattaa  ppeerr  rriittoorrnnaarree  aallllaa  ppaaggiinnaa  ddeell  ((EEssccii))    

    ““MMAAIINN  HHAARRDDWWAARREE  SSEETTUUPP””  ddeellllaa  cceennttrraalliinnaa;;  rriiccoorrddaarrssii  ppeerròò          

  ddii  rreeggiissttrraarree  llee  mmooddiiffiicchhee  pprriimmaa  ddii  uuttiilliizzzzaarree  qquueessttaa  ffuunnzziioonnee,,          

  aallttrriimmeennttii  aannddrraannnnoo  ppeerrssee..  

UUttiilliizzzzaarree  iill  ttaassttoo  aa  ssiinniissttrraa  ddeell  mmoouussee  ppeerr  aattttiivvaarree  llee  ffuunnzziioonnii  ee  qquueelllloo  aa  ddeessttrraa  ppeerr  ddiissaattttiivvaarrllee..  

AAtttteennzziioonnee  ppeerròò  ppeerrcchhéé  aallccuunnee  ffuunnzziioonnii  vveennggoonnoo  aattttiivvaattee  aadd  uunnaa  sseemmpplliiccee  pprreessssiioonnee  ddeell  ccoommaannddoo..  II  

ppaarraaggrraaffii  cchhee  sseegguuoonnoo  iilllluussttrraannoo  llee  ffuunnzziioonnii  ssuucccciittaattee  eedd  iill  lloorroo  uuttiilliizzzzoo..  

IIll  pprriimmoo  ppaassssoo  ddaa  ffaarree  ppeerr  ccoonnffiigguurraarree  ll’’iinntteerrffaacccciiaa  22553322  ccoonnssiissttee  nneell  sseelleezziioonnaarree  uunnaa  ““PPAAGGEE””  

((ppaaggiinnaa))  cclliiccccaannddoo  qquuaallssiiaassii  ccoommaannddoo  sseelleezziioonnaabbiillee  vviicciinnoo  aadd  uunnaa  UUsseerr  KKeeyyss  aa  ssiinniissttrraa  ddeelllloo  sscchheerrmmoo;;  

iill  ccoommaannddoo  sseelleezziioonnaattoo  vveerrrràà  iilllluummiinnaattoo  iinn  vveerrddee  ee  ssuull  vviiddeeoo  aappppaarriirràà  iill  nnuummeerroo  ddeellllaa  ppaaggiinnaa  cchhee  ssttaa  

ppeerr  eesssseerree  ccoonnffiigguurraattaa..  

SSeelleezziioonnaarree  ppooii  uunn  ccoommaannddoo  vviirrttuuaallee  cclliiccccaannddoo  qquuaallssiiaassii  ccoommaannddoo  sseelleezziioonnaabbiillee  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellllaa  

MMaattrriiccee,,  aa  ddeessttrraa  ddeelllloo  sscchheerrmmoo;;  iill  ccoommaannddoo  sseelleezziioonnaattoo  vveerrrràà  iilllluummiinnaattoo  iinn  vveerrddee..  

SSaarràà  ppoossssiibbiillee  oorraa  aasssseeggnnaarree  uunnaa  SSeeqquueennzzaa  ““FFLLAASSHH””  oo  uunn’’eesseeccuuzziioonnee  ““LLAATTCCHH””  aall  ccoommaannddoo..  
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AAsssseeggnnaazziioonnee  ddii  uunnaa  sseeqquueennzzaa  aadd  uunn  ccoommaannddoo  vviirrttuuaallee  

PPeerr  aasssseeggnnaarree  uunnaa  sseeqquueennzzaa  aa  uunn  ccoommaannddoo  sseelleezziioonnaattoo  cclliiccccaarree  llaa  ffuunnzziioonnee  ““AASSSSIIGGNN  SSEEQQ””..  

AAppppaarriirràà  aalllloorraa  llaa  lliissttaa  ddeellllee  sseeqquueennzzee  pprrooggrraammmmaattee  nneellllaa  cceennttrraalliinnaa..  PPeerr  sseelleezziioonnaarree  uunnaa  sseeqquueennzzaa  

cclliiccccaarree  qquueellllaa  aallllaa  qquuaallee  ssii  ddeessiiddeerraa  aasssseeggnnaarree  iill  ccoommaannddoo  vviirrttuuaallee..  IInn  ffoonnddoo  aall  ccoommaannddoo  vviirrttuuaallee  

sseelleezziioonnaattoo  vveerrrràà  vviissuuaalliizzzzaattoo  iill  nnuummeerroo  ddeellllaa  sseeqquueennzzaa  ee  llaa  ssoottttoo--ppaaggiinnaa  ““AASSSSIIGGNN  SSEEQQ””  ssccoommppaarriirràà  

ddaalllloo  sscchheerrmmoo..  IInn  qquuaallssiiaassii  mmoommeennttoo  ssaarràà  ppoossssiibbiillee  rriisseelleezziioonnaarree  iill  ccoommaannddoo  ee  ccaammbbiiaarree  llaa  sseeqquueennzzaa  

aasssseeggnnaattaaggllii  oo,,  dduurraannttee  iill  ffuunnzziioonnaammeennttoo  ddeellll’’iinntteerrffaacccciiaa  22553322,,  aavvvviiaarree  llaa  SSeeqquueennzzaa..  

AAsssseeggnnaazziioonnee  ddii  uunn’’eesseeccuuzziioonnee  aadd  uunn  ccoommaannddoo  vviirrttuuaallee..  

PPeerr  aasssseeggnnaarree  uunn’’eesseeccuuzziioonnee  aa  uunn  ccoommaannddoo  sseelleezziioonnaattoo  cclliiccccaarree  llaa  ffuunnzziioonnee  ““AASSSSIIGGNN  CCUUEE””..  

AAppppaarriirràà  aalllloorraa  llaa  lliissttaa  ddeellllee  eesseeccuuzziioonnii  pprrooggrraammmmaattee  nneellllaa  cceennttrraalliinnaa;;  ppeerr  sseelleezziioonnaarree  uunn’’eesseeccuuzziioonnee  

cclliiccccaarree  qquueellllaa  aallllaa  qquuaallee  ssii  ddeessiiddeerraa  aasssseeggnnaarree  iill  ccoommaannddoo  vviirrttuuaallee..  IInn  ffoonnddoo  aall  ccoommaannddoo  vviirrttuuaallee  

sseelleezziioonnaattoo  vveerrrràà  vviissuuaalliizzzzaattoo  iill  nnuummeerroo  ddeellll’’eesseeccuuzziioonnee  ee  llaa  ssoottttoo--ppaaggiinnaa  ““AASSSSIIGGNN  CCUUEE””  ssccoommppaarriirràà  

ddaalllloo  sscchheerrmmoo..  IInn  qquuaallssiiaassii  mmoommeennttoo  ssaarràà  ppoossssiibbiillee  rriisseelleezziioonnaarree  iill  ccoommaannddoo  ee  ccaammbbiiaarree  ll’’eesseeccuuzziioonnee  

aasssseeggnnaattaaggllii  oo,,  dduurraannttee  iill  ffuunnzziioonnaammeennttoo  ddeellll’’iinntteerrffaacccciiaa  22553322,,  aarrrreessttaarree  ll’’eesseeccuuzziioonnee..  

MMooddiiffiiccaa  ddeellllee  ppaaggiinnee  ddeellll’’iinntteerrffaacccciiaa  22553322  

DDuurraannttee  ll’’ooppeerraazziioonnee  ddii  aasssseeggnnaazziioonnee  ddii  uunnaa  ccoonnffiigguurraazziioonnee  aallllaa  cceennttrraalliinnaa  éé  sseemmpprree  ppoossssiibbiillee  

sseelleezziioonnaarree  ppaaggiinnee  ddiivveerrssee,,  sscceellttee  ttrraa  llee  ddiicciioottttoo  ddiissppoonniibbiillii..  AA  ttaallee  ssccooppoo  cclliiccccaarree  ccoonn  iill  ttaassttoo  aa  ssiinniissttrraa  

ddeell  mmoouussee  iill  ccoommaannddoo  vviicciinnoo  aa  qquueelllloo  ddeellllaa  ppaaggiinnaa  rriicchhiieessttaa,,  aa  ssiinniissttrraa  ddeelllloo  sscchheerrmmoo..  

CCaanncceellllaazziioonnee  ddeellllee  sseeqquueennzzee  ee  ddeellllee  eesseeccuuzziioonnii  ddaa  uunn  ccoommaannddoo  vviirrttuuaallee..  

PPeerr  ccaanncceellllaarree  llee  sseeqquueennzzee  ee  llee  eesseeccuuzziioonnii  ddaa  uunn  ccoommaannddoo  vviirrttuuaallee,,  sseelleezziioonnaarree  ddaapppprriimmaa  llaa  mmaattrriiccee  

ddeell  ccoommaannddoo  cchhee  ssii  ddeessiiddeerraa  ccaanncceellllaarree,,  ccoommee  ggiiàà  iilllluussttrraattoo,,  ee  cclliiccccaarree  ppooii  ““CCLLEEAARR””::  ttuuttttoo  qquuaannttoo  eerraa  

ssttaattoo  aasssseeggnnaattoo  aa  qquueell  ccoommaannddoo  vveerrrràà  ccaanncceellllaattoo..  

CCaanncceellllaazziioonnee  ttuuttttee  llee  sseeqquueennzzee  ee  llee  eesseeccuuzziioonnii  aasssseeggnnaattee  aadd  uunnaa  ppaaggiinnaa  

PPeerr  ccaanncceellllaarree    ddiittuuttttee  llee  sseeqquueennzzee  ee  llee  eesseeccuuzziioonnii  aasssseeggnnaattee  aa  uunnaa  ppaaggiinnaa  sseelleezziioonnaarree  iinnnnaannzziittttuuttttoo  

llaa  ppaaggiinnaa  cchhee  ssii  ddeessiiddeerraa  ccaanncceellllaarree,,  uuttiilliizzzzaannddoo  ll’’aappppoossiittoo  ccoommaannddoo  ppaaggiinnaa  ccoommee  ggiiàà  iilllluussttrraattoo..  

CClliiccccaarree  ppooii  ““CCLLEEAARR””  ee  ttuuttttoo  qquuaannttoo  eerraa  ssttaattoo  aasssseeggnnaattoo  aa  qquueellllaa  ppaaggiinnaa  vveerrrràà  ccaanncceellllaattoo..  

CCooppiiaa  ddii  uunnaa  ppaaggiinnaa  ddii  aasssseeggnnaazziioonnee  sseeqquueennzzee  eedd  eesseeccuuzziioonnii  

PPeerr  ccooppiiaarree  uunn’’iinntteerraa  ppaaggiinnaa  ddii  aasssseeggnnaazziioonnii  ddii  sseeqquueennzzee  eedd  eesseeccuuzziioonnii  ddaa  uunnaa  ppaaggiinnaa  aadd  uunn’’aallttrraa,,  

sseelleezziioonnaarree  llaa  ppaaggiinnaa  cchhee  ssii  ddeessiiddeerraa  ccaanncceellllaarree  uuttiilliizzzzaannddoo  ll’’aappppoossiittoo  ccoommaannddoo  ppaaggiinnaa,,  ccoommee  ggiiàà  

iilllluussttrraattoo;;  cclliiccccaarree  ppooii  ““CCOOPPYY  PPAAGGEE””  ee  ttuuttttii  ii  ccoommaannddii  ddeellllaa  ppaaggiinnaa  vveerrrraannnnoo  iilllluummiinnaattii  iinn  rroossssoo..  PPeerr  

ccooppiiaarree  ppooii  llaa  ppaaggiinnaa,,  sseelleezziioonnaarree  iill  ccoommaannddoo  ccoorrrriissppoonnddeennttee  aallllaa  ppaaggiinnaa  iinn  ccuuii  ssii  vvoogglliioonnoo  ccooppiiaarree  llee  

iinnffoorrmmaazziioonnii..  LLee  iinnffoorrmmaazziioonnii  vveerrrraannnnoo  ccoossìì  ccooppiiaattee  ee  lloo  sscchheerrmmoo  ttoorrnneerràà  aalllloo  ssttaattoo  iinniizziiaallee..  SSee,,  ddooppoo  

aavveerr  sseelleezziioonnaattoo  ““CCOOPPYY  PPAAGGEE””,,  nnoonn  ssii  vvoolleessssee  ppiiùù  ccooppiiaarree  qquueellllaa  ppaaggiinnaa,,  cclliiccccaarree  iill  ttaassttoo  aa  ddeessttrraa  

ddeell  mmoouussee  ee  lloo  sscchheerrmmoo  ttoorrnneerràà  aalllloo  ssttaattoo  pprreecceeddeennttee  sseennzzaa  aavveerr  ccooppiiaattoo  nnuullllaa..  

SSaallvvaarree  llaa  pprroopprriiaa  ccoonnffiigguurraazziioonnee  

DDooppoo  aavveerr  ccoonnffiigguurraattoo  llaa  cceennttrraalliinnaa  22553322  ccoonn  llee  sseeqquueennzzee  ee  llee  eesseeccuuzziioonnii  ddeessiiddeerraattee,,  cclliiccccaarree  

““SSAAVVEE””  ee  ttuuttttee  llee  iinnffoorrmmaazziioonnii  rriigguuaarrddaannttii  llaa  ccoonnffiigguurraazziioonnee  vveerrrraannnnoo  ssaallvvaattee  ssuull  ddiissccoo  ffiissssoo..  

AAssssiiccuurraarrssii  ddii  aavveerr  ssaallvvaattoo  llaa  ccoonnffiigguurraazziioonnee  pprriimmaa  ddii  uusscciirree  ddaallllaa  ppaaggiinnaa  ddeeii  sseettuupp..  

UUsscciirree  ddaallllaa  ppaaggiinnaa  ddii  ccoonnffiigguurraazziioonnee  ddeeii  sseettuupp  
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DDooppoo  aavveerr  tteerrmmiinnaattoo  ee  ssaallvvaattoo  llaa  ccoonnffiigguurraazziioonnee,,  uusscciirree  ddaallllaa  ppaaggiinnaa  sseettuupp  cclliiccccaannddoo  ““QQUUIITT””::  ssii  

rriittoorrnneerràà  aallllaa  ppaaggiinnaa  ““MMAAIINN  HHAARRDDWWAARREE  SSEETTUUPP””  ddeellllaa  cceennttrraalliinnaa..  

FFuunnzziioonnaammeennttoo  ddeellll’’iinntteerrffaacccciiaa  22553322  

LL’’iinntteerrffaacccciiaa  ppuuòò  ffuunnzziioonnaarree  ssoolloo  ssee  llaa  cceennttrraalliinnaa  MMaarrttiinn  33003322  éé  nneell  mmoodduulloo  ““CCUUEE””..  

AAbbiilliittaazziioonnee//ddiissaabbiilliittaazziioonnee  ddeellllaa  22553322  

IInn  bbaassssoo  aa  ddeessttrraa  ssuulllloo  sscchheerrmmoo  ddeellllaa  cceennttrraalliinnaa  33003322  nneell  mmooddoo  ““CCUUEE””  éé  vviissuuaalliizzzzaattoo  iill  ccoommaannddoo  

““22553322””..  TTaallee  ccoommaannddoo,,  ooppppoorrttuunnaammeennttee  cclliiccccaattoo,,  ppuuòò  eesssseerree  aabbiilliittaattoo  oo  ddiissaabbiilliittaattoo;;  ssee  ddiissaabbiilliittaattoo  llaa  

cceennttrraalliinnaa  33003322  nnoonn  rriicceevveerràà  aallccuunnaa  iinnffoorrmmaazziioonnee  ddaallll’’iinntteerrffaacccciiaa  22553322..  PPeerr  aabbiilliittaarree  aauuttoommaattiiccaammeennttee  

iill  ccoommaannddoo  qquuaannddoo  ssii  aavvvviiaa  llaa  cceennttrraalliinnaa,,  eennttrraarree  nneell  mmeennùù  ““SSYYSSTTEEMM  SSOOFFTTWWAARREE  SSEETTUUPP””  ee  

sseelleezziioonnaarree  ““RREEMMOOTTEE  OONN””  cchhee  ssii  iilllluummiinneerràà  iinn  vveerrddee..  SSaarràà  ssuuffffiicciieennttee  eeffffeettttuuaarree  qquueesstt’’ooppeerraazziioonnee  

ssoollttaannttoo  uunnaa  vvoollttaa  ppooiicchhéé  llaa  cceennttrraalliinnaa  mmeemmoorriizzzzeerràà  iill  ccoommaannddoo..  PPeerr  ddiissaabbiilliittaarree  iill  ccoommaannddoo  iinn  

qquuaallssiiaassii  mmoommeennttoo  cclliiccccaarrlloo  iinn  mmooddoo  cchhee  nnoonn  ssiiaa  ppiiùù  iilllluummiinnaattoo..    

IIll  ccoommaannddoo  aa  ddiissttaannzzaa  vviissuuaalliizzzzaa  ddaallll’’iinntteerrffaacccciiaa  22553322  llee  iinnffoorrmmaazziioonnii  rriigguuaarrddaannttii  iill  nnuummeerroo  ddeellllaa  

ppaaggiinnaa  aattttiivvaa  iinn  qquueell  mmoommeennttoo..  

FFuunnzziioonnaammeennttoo  ddeellll’’iinntteerrffaacccciiaa  22553322  

DDaall  mmoodduulloo  eesseeccuuzziioonnee  ddeellllaa  cceennttrraalliinnaa  ssaarràà  ppoossssiibbiillee  aarrrreessttaarree  ooggnnii  eesseeccuuzziioonnee  oo  aavvvviiaarree  qquuaallssiiaassii  

sseeqquueennzzaa  aasssseeggnnaattaa  aallll’’iinntteerrffaacccciiaa  22553322..  DDuurraannttee  ll’’uuttiilliizzzzoo  ddeellll’’iinntteerrffaacccciiaa,,  llaa  cceennttrraalliinnaa,,  iill  mmoouussee  ee  llaa  

ttaassttiieerraa  mmaanntteerrrraannnnoo  ttuuttttee  llee  lloorroo  ffuunnzziioonnii..  LL’’iinntteerrffaacccciiaa  22553322  éé  sseemmpplliicceemmeennttee  uunn’’ooppzziioonnee  ddeellllaa  

cceennttrraalliinnaa..  

IInntteerrrruuzziioonnee  ddii  uunn’’eesseeccuuzziioonnee  

PPeerr  iinntteerrrroommppeerree  uunn’’eesseeccuuzziioonnee  sseelleezziioonnaarree  ddaapppprriimmaa  llaa  ppaaggiinnaa  aallllaa  qquuaallee  ll’’eesseeccuuzziioonnee  éé  ssttaattaa  

aasssseeggnnaattaa,,  ppeerr  mmeezzzzoo  ddeell  ccoommaannddoo  ““UUSSEERR  KKEEYY””  aa  ssiinniissttrraa  nneellll’’iinntteerrffaacccciiaa..  SSeelleezziioonnaarree  qquuiinnddii  

““BBAANNKK””,,  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeell  qquuaallee  ssii  ttrroovvaa  iill  ccoommaannddoo  vviirrttuuaallee  cchhee  ccoonnttiieennee  ll’’eesseeccuuzziioonnee,,  ee  ppooii  ““LLAATTCCHH””,,  

cchhee  ccoorrrriissppoonnddee  aallllaa  rriiggaa  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellllaa  qquuaallee  ssii  ttrroovvaa  iill  ccoommaannddoo  vviirrttuuaallee..  AAppppeennaa  sseelleezziioonnaattoo  iill  

ccoommaannddoo  ““LLAATTCCHH””,,  ll’’eesseeccuuzziioonnee  pprreesscceellttaa  ssaarràà  mmeessssaa  iinn  ffuunnzziioonnee  ddaallllaa  cceennttrraalliinnaa  ee  llee  sseeqquueennzzee  

pprrooddoottttee,,  ccoonn  llee  rreellaattiivvee  iinnffoorrmmaazziioonnii  vveerrrraannnnoo  nnoorrmmaallmmeennttee  vviissuuaalliizzzzaattee  ssuulllloo  sscchheerrmmoo..  SSaarràà  qquuiinnddii  

ppoossssiibbiillee  ccaammbbiiaarree  ppaaggiinnaa  ee  pprreeppaarraarree  uunn’’eesseeccuuzziioonnee  nnuuoovvaa,,  aanncchhee  mmeennttrree  qquueellllaa  pprreecceeddeennttee  vviieennee  

rriipprrooddoottttaa,,  ppooiicchhéé  llaa  rriipprroodduuzziioonnee  ccaammbbiiaa  ssoolloo  qquuaannddoo  vviieennee  sseelleezziioonnaattoo  iill  ccoommaannddoo  ““LLAATTCCHH””..  

AAvvvviioo  ddii  uunnaa  sseeqquueennzzaa  

PPeerr  aavvvviiaarree  uunnaa  sseeqquueennzzaa  sseelleezziioonnaarree  ddaapppprriimmaa  llaa  ppaaggiinnaa  aallllaa  qquuaallee  llaa  sseeqquueennzzaa  éé  ssttaattaa  aasssseeggnnaattaa,,  

ppeerr  mmeezzzzoo  ddeell  ccoommaannddoo  ““UUSSEERR  KKEEYY””  aa  ssiinniissttrraa  nneellll’’iinntteerrffaacccciiaa..  PPooii  sseelleezziioonnaarree,,ee  mmaanntteenneerree  ““BBAANNKK””,,  

aallll’’iinntteerrnnoo  ddeell  qquuaallee  ssii  ttrroovvaa  iill  ccoommaannddoo  vviirrttuuaallee  cchhee  ccoonnttiieennee  llaa  sseeqquueennzzaa,,  qquuiinnddii  ““FFLLAASSHH””,,  cchhee  

ccoorrrriissppoonnddee  aallllaa  rriiggaa  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeellllaa  qquuaallee  ssii  ttrroovvaa  iill  ccoommaannddoo  vviirrttuuaallee..  AAppppeennaa  sseelleezziioonnaattoo  iill  

ccoommaannddoo  ““FFLLAASSHH””,,  llaa  sseeqquueennzzaa  pprreesscceellttaa  ssaarràà  iinnsseerriittaa  nneellll’’eesseeccuuzziioonnee  iinn  ccoorrssoo  aallllaa  rriiggaa  1100  ee  vveerrrràà  

mmeessssaa  iinn  ffuunnzziioonnee  ddaallllaa  cceennttrraalliinnaa..  SSee  llaa  rriiggaa  1100  ffoossssee  ggiiàà  ooccccuuppaattaa  ddaa  uunn’’eesseeccuuzziioonnee  qquueessttaa  

vveerrrreebbbbee  ccaanncceellllaattaa  ddaallllaa  sseeqquueennzzaa  aavvvviiaattaa,,  mmaa  ssoollttaannttoo  iinn  tteemmppoo  rreeaallee..  QQuuaannddoo  qquueellll’’eesseeccuuzziioonnee  

vveerrrràà  rriicchhiiaammaattaa  ddaall  ddiissccoo  ffiissssoo  ddeellllaa  cceennttrraalliinnaa,,  nneellllaa  rriiggaa  1100  rriiaappppaarriirràà  ll’’eesseeccuuzziioonnee  oorriiggiinnaallee..  

SSii  oosssseerrvvii  cchhee  ii  ccoommaannddii  ““FFLLAASSHH””  ssoonnoo  rreeaallmmeennttee  ddeeii  ffllaasshh  ee  llaa  sseeqquueennzzaa  vveerrrràà  rriipprrooddoottttaa  ddaallllaa  

cceennttrraalliinnaa  ssoollaammeennttee  ssee  iill  ccoommaannddoo  éé  mmaanntteennuuttoo;;  nnoonn  aappppeennaa  vviieennee  llaasscciiaattoo  llaa  sseeqquueennzzaa  ssii  aarrrreessttaa..  



TTeecchhnniiccaall@@mmaarrttiinn..iitt  

IIll  ccoommaannddoo  ““BBLLAACCKK--OOUUTT””  

IIll  ccoommaannddoo  ““BBLLAACCKK--OOUUTT,,  ppoossiizziioonnaattoo  iinn  bbaassssoo  aa  ddeessttrraa  ddeellllaa  cceennttrraalliinnaa,,  ppoossssiieeddee  llee  sstteessssee  

ccaarraatttteerriissttiicchhee  ddeellllaa  ffuunnzziioonnee  BBllaacckk--oouutt  ddeell  mmoodduulloo  EEsseeccuuzziioonnee..  IInnvviiaa  uunn  mmeessssaaggggiioo  aallllaa  cceennttrraalliinnaa  

aaffffiinncchhéé  mmaannddii  iill  sseeggnnaallee  ddii  bbllaacckkoouutt  aa  ttuuttttee  llee  uunniittàà  ccoolllleeggaattee..  

PPeerr  rriippoorrttaarree  llaa  cceennttrraalliinnaa  aalllloo  ssttaattoo  pprreecceeddeennttee  sseelleezziioonnaarree  iill  ccoommaannddoo  ““BBLLAACCKK--OOUUTT””  aannccoorraa  uunnaa  

vvoollttaa..  

II  sseeggrreettii  ddeellllaa  ttaassttiieerraa  

QQuuaannddoo  ssii  uuttiilliizzzzaa  llaa  cceennttrraalliinnaa  33003322  ccoonn  uunnaa  ttaassttiieerraa  vvii  ssoonnoo  aallccuunnee  ffuunnzziioonnii  ppaarrttiiccoollaarrmmeennttee  uuttiillii  ppeerr  

rriissppaarrmmiiaarree  tteemmppoo  dduurraannttee  llaa  pprrooggrraammmmaazziioonnee..  

SShhiifftt  ++  FF11  --  MMoodduulloo  SSeeqquueennzzaa  

SShhiifftt  ++  FF22  --  MMoodduulloo  EEsseeccuuzziioonnee  

SShhiifftt  ++  FF33  --  MMoodduulloo  LLiissttaa  EEsseeccuuzziioonnee  

SShhiifftt  ++  FF99  --  MMoodduulloo  CCoonnffiigguurraazziioonnee  ccoolllleeggaammeennttoo  

SShhiifftt  ++  FF1100  --  MMoodduulloo  SSeettuupp  

AAllttrrii  ccoommaannddii  cchhee  nnoonn  ccaammbbiiaannoo  ee  cchhee  ccoommuunnqquuee  ffaannnnoo  rriissppaarrmmiiaarree  mmoollttoo  tteemmppoo  dduurraannttee  llaa  

pprrooggrraammmmaazziioonnee  ddeellllaa  cceennttrraalliinnaa  ssoonnoo::  

FFuunnzziioonnee  ““EENNTTEERR””  --  PPoossssiieeddee  llee  sstteessssee  ffuunnzziioonnii  ddeell  ccoommaannddoo  ““AADDDD””  ssuulllloo  sscchheerrmmoo,,        

    qquuaannddoo  ssii  ttrroovvaa  nneell  mmoodduulloo  sseeqquueennzzaa  ddeellllaa  cceennttrraalliinnaa..  

FFuunnzziioonnii  ““CCUURRSSOORR””  --  QQuueessttee  ffuunnzziioonnii  ppeerrmmeettttoonnoo  ddii  ssppoossttaarrssii  ddaa  uunnaa  sscceennaa  ddaallll’’aallttrraa,,  iinn      

  aavvaannttii  ee  iinnddiieettrroo,,  ddaall  mmoodduulloo  sseeqquueennzzaa  ddeellllaa  cceennttrraalliinnaa..  

  

  

  

PPeerr  qquuaannttoo  rriigguuaarrddaa  iill  tteerrmmiinnee  ““EEDDIITT””  nnoonn  mmii  éé  sseemmbbaattoo  cchhee  llaa  ttrraadduuzziioonnee  ccrreeaarree  oo  ccrreeaazziioonnee  ffoossssee  sseemmpprree  qquueellllaa  

aapppprroopprriiaattaa  qquuiinnddii  hhoo  llaasscciiaattoo  ““eeddiittaarree””,,  ssoottttoolliinneeaattoo  iinn  mmooddoo  cchhee  ppoossssiiaattee  nnoottaarrlloo  ffaacciillmmeennttee..  tteessssoo  vvaallee  ppeerr  llaa  

ttrraadduuzziioonnee  ddii  ““MMOODDEE””  ==  ““ffuunnzziioonnee””..  
  


