
! Está disponível para download o Smaart v7.4.1. Esta atualização corrige pequenos 
bugs que apareceram desde o lançamento da versão 7.4 e também outros que nos 
incomodavam já a tempos! Esta é uma atualização gratuita para todos os usuários 
registrados na versão 7. Por favor, veja os detalhes abaixo.
Importante: Se você já instalou a versão 7.4, você não precisa desativar a sua versão antiga do Smaart para 
instalar a versão 7.4.1. Basta instalar a versão nova sobre a versão antiga. Mas se você ainda estiver 
usando uma versão anterior à versão 7.4, deverá seguir as instruções contidas neste documento antes de 
instalar a versão 7.4.1: 
http://www.fernandofortes.com.br/stuff/Smaart/Instalando_o_Smaart_7.4.pdf

Notas da Versão
- Otimização da manipulação do sinal de entrada para o “delay finder” que poderia resultar 

em medições mais lentas ou incompletas
- Resolvido um bug que o Smaart poderia desligar repentinamente no mode reposta ao 

impulso (IR) se uma medição fosse feita enquanto o espectográfico estivesse visível 
(somente no Mac)

- Resolvido um bug relacionado à Função de Transferência (Transfer Funcion) quando 
usado um dispositivo / canal que foi modificado depois de sua criação

- Resolvido um bug relacionado ao movimento manual do Ld na resposta ao impulso
- Resolvido a indicação errada de clip na medição de resposta ao impulso (IR) quando um 

par não estava selecionado (somente no Mac)
- A tabela “ALL Bands” na resposta ao impulso agora se reordena se novos dados são 

adicionados (usando o critério de ordem selecionado)
- Resolvido um bug que ocorria ao mudar o nome do traço de espectro, pois esta 

mudança não refletia em outros lugares que apareciam o nome deste traço
- Resolvido um problema no arrendondamento do gráfico no eixo Y e os valores 

configurados
- Resolvido um problema onde a tecla ESC não estava fechando as janelas de diálogo
- Resolvido um problema onde o cursor de espera não desaparecia no final da calibração
- A seleção do medidor de pressão sonora não se mantia ao reiniciar o Smaart

Se você já atualizou para a versão 7.4, siga estas instruções:
1. Entre em sua conta em http://my.rationalacoustics.com
2. Selecione “Your Software Licenses” na barra principal de navegação
3. Clique na sua licença Smaart v7 na lista de produtos registrados
4. Na página da sua licença Smaart 7, desça até encontrar o link para download do 

instalador para o seu sistema (Mac ou Windows)
5. Desinstale a versão que você possui atualmente (isto é opcional, você pode também 

instalar por cima da versão antiga)
6. Instale a versão atual através do programa que você fez o download (Windows) ou 

arraste o programa para a sua pasta aplicativos (Mac)
7. Não será necessário desativar ou reativar a sua instalação, pois você já a fez para a 

versão 7.4 !
Se você não atualizou para a versão 7.4 (significando que você possui a versão 7.3.2 ou anterior) leia o 
documento disponível neste link: http://www.fernandofortes.com.br/stuff/Smaart/
Instalando_o_Smaart_7.4.pdf
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